
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

NoTErcAcÂo/cÂBINEIT/No 030/2o2o

Gatça, 01 de *tembrc de 2O2O.

o MLINICÍI{O DE GARÇA, pessoa jurídica de direito púbtico interno, inscrito
no CNPJ sob no 44.518.371/0001-35, neste ato representado pelo hefeito Municipal que a prcsente

subscreve;

Considerando a Declaração de Emergência de Saúde Pítblica de ImpoÉância
Internacional Wla Oryaniz ção Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2O2O, efi decorrência da
infecção humana causada pelo novo Coronaürus (COVID- I 9) ;

Considerando a Portana n' 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, qu.e

declara Emergência de Saúde Pribli ca de lmportÀncia Nacional (ESPIN) pelo Ministério

Considerando o Decreto Municipal n' 9.037 /2O2O e alteraçOes, que criou o
Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronaürus - Covid-1g, determinando, dentre outros
assuntos, a suspensáo clas atiüdacles escolares no Município de Gart:, a partir de 23 de março de 2O2O;

Considerando o Decreto Municipal n" 9.042, de 27 de rnarço de 2020, que
declarou situação de emergência no Município de Garça e alterações;

Considerando o Memorando 1-Doc n" 6.032/202O,da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolümento Social, comunicando que com a prtblicacJ'o dos Decretos no(s)
9.037 /2020 e alterações e 9.042/ 2O2O e alterações, as atiüdades realizadas pela Enttdade, através
Termo de Colaboração no 077/2018 e Aditamentos foram suspensas, inexistindo, portanto, a prestação
dos serviços;

Considerando os Decretos [ederais no(s) 70.422/ 2O2O e [O.47O/2OZO;

Considerando que esta Procuradoria encaminhou o Memorando 1-Doc no

6,032/ 2O2O ao Senhor Prefeito para maniÍestação acerca da necessidade de pronogação da Suspensâo
do Termo de Colaboração n' 071/2018, o qual a:utonzott a prorÍo1ação da suspensão, por mais 6O
(sessenta) dias, a contar de 22/oa/2o2o.

RESOLVE:

NOTIHCÁR Vossa Senhoria, para comunicar a PRORROGACÃO DO TERMO
DE SUSPFNSÃO PARCLAL DO TERMO DE COIÁBORACÃO No Ol 1/2018 E ADITAMENTOS, celebrado
com essa ENTIDADÍ,, a oarliir^ de 22 de agcto de 2o2O. @o oram de 60 (*swntal djas, tendo em ústa
a paralisação das atiüdades após a publicaçáo dos Decretos Municipai s n'(s) 9.037 /2020 e alteraçôes e

9.042/ 2O2O e alterações, inexistindo, Wrtanto, a prestação dos serviços.

No mais, informo que o representante dessa Entidade deverâ comparccer
nesta Procuradoria para rel'trar as O3 (ffis) üas do 10 Termo Aditivo ao Termo de suspensão Parcial do
Termo de Colaboraçào mencionado em epígrafe,
Enhdaàe e encaminhadas a esta Procuradoia, até o

Atenciosamente;
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deverão ser assinadas pelo Presidente da
sftembro de 2O2O.
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