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Garça, 20 de ottubro de 2O2O .

O MLIMCÍPIO DE GARÇÂ, pessoa juridica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob no 44.578.371/ oo0 1-35, neste ato reprlsentaáo pelo Prefeito Municipal que a presente
subscreve;

Considerando a Declatação de Emergência de Saúde Ribtica de Importância
Internacional p.la Qrganização Mundial da saúde em 30 dã janeiro de 2020, em decorrência da
infecção humana causada pelo novo Coronavirus (COVID- 1 9);

Considerando a portana no 188/GM/MS, de OS de fevereiro de ZO2O, que
declara Emergência de Saúde Públi ca de lmpor.tância Nacional (ESPIú) pelo Ministério

Considerando o Decrcto Municip^l no g.OgT /2OZO e alteraçôes, que criou o
comitê de Prevenção e Enfirntamento ao coronaürus - coüd-19, determinandó, dântre outros
assuntos, a suspen§io rlas atiüdacles escolarcs no Município de Garça, a parnr de 2z de março de 2o2o;

Considerando o DecrÊto Municipal no 9.042, de 27 de março de 2OZO, que
declarou situação de emergência no Município de Garça e álteraçoes;

Considerando o Memorando l-Doc no 6.032/ ZO2O, da kcretaria Municipal
de Assistência e Desenvolümento Social, comunicando que com a prtblicâçAo dos Decretos no(s)
9.037 /2020 e alterações e 9.042/ 2o2o e alterações, as alividades reàlizadas p.la Enttdade, através
lermo de Colaboração n" Oll/2018 e Aditamentos foram suspensas, inefstindo, portanto, a prestaçao
dos serviços;

Considerando os Decretos Federais no(s) 1O.4ZZ / 2OZO, 7O.4TO/ZO2O e
10.517 / 2020;

Considerando que esta procuradoria encaminhou o Memorando t_Doc n"
6,032/2020 ao Senhor Prefeito para manifestação acetca da necessidade de prorrogaçaa da Suspensao
{o Termo de colaboração no orl/2o18, o qual autoiznu a, pÍoÍrogação a, *r#n"ao, por mais 60(sessenta) dias, a contat de 21 / lo / 2o2o .

RESOLVE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

NOTIflCAR Vossa Senhoria, para comunicat a PRORROGÂCÁO DO TTRMO
DE SUSPFNSÃO PÁRCIAL DO Df, COIÁBORÂCÃO No 01 I/201 8E celebrado
com essa ENTIDADE de 20 tendo emüsta a paralisaç ão das aÍidades apôs a plblicação dos Decietos Munici pars no(s) 9.037 / 2O2O e
alteraçõe s e 9,042/2020 e alterações, ineústindo, portanto, a prestação dos seruços

No mais, informo que o representante dessa Entidade deverá compareceÍ
nesta Procuradori a Wra rctirar as 03 (res) üas do 30 rmo Aditivo ao Termo de Suspensão parcial do
Termo de Colaboração mencionado em epígrafe, as ais deverão ser assinadas pelo Presidente da
Entidade e encaminhadas a esta Procu radoria, a

Atenciosâmente;

JoÃo

téo 03 / 71/ 2020.
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