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PODER EXECUTIVO
Atos Oficiais
Portarias
PORTARIA Nº 12.679
De 25 de outubro de 2021
“Determina a abertura de processo
administrativo no âmbito da Prefeitura
de Águas de Lindóia, visando a análise
dos Restos a Pagar Processados, que
se encontram prescritos, abertos ou
judicializados, e dá outras providências.”
GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeitura Municipal da
Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo
76 da Lei Orgânica do Município, Lei nº 1.812, de 04 de abril
de 1.990.
CONSIDERANDO que o artigo 1º do Decreto nº 20.910
de 06 de janeiro de 1932, estabelece que as dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual
ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu
qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;
CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes
devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as
obrigações incertas e indevidas;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar o valor da
despesa inscrita em restos a pagar em contestações judiciais.
R E S O L V E:
Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo,
sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda,
visando aferir, de forma inconteste, relativamente aos Restos
a Pagar Processados escriturados na contabilidade até 2016,
que em tese estariam prescritos ou em vias de prescrever, a
não existência da obrigação financeira por parte do Município
junto ao credor de origem, ou a ausência de ações, sejam
administrativas ou judiciais, onde referidos valores estejam
sendo eventualmente reivindicados por parte do credor,
bem como a inexistência de demais causas interruptivas ou
suspensivas do prazo prescricional.
Art. 2º - Designar os servidores: Wellington Souza dos
Santos, Mauricio Peternella Camacho e Priscila Cristina
Smecellato, para, sob a presidência do primeiro, integrarem
a comissão que fará a análise determinada no artigo 1º,
fixando o prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação desta
Portaria para conclusão dos trabalhos, não podendo o mesmo,
em qualquer hipótese, extrapolar o dia 23/11/2021.
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Art. 3º - Na execução de seus trabalhos, deverá a Comissão
nomeada, após as análises e aferições iniciais nos moldes do
artigo 1º, notificar os respectivos credores, mediante carta com
AR, ou na impossibilidade de intimação pessoal, através de
publicação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação
de Edital, cientificando-lhes da relação dos Restos a Pagar
Processados prescritos, passíveis de cancelamento, a fim de
que, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da
intimação ou publicação, requerer junto à Secretaria Municipal
da Fazenda o direito ao pagamento, respeitando-se a ordem
cronológica de pagamentos e a disponibilidade orçamentária e
financeira do Município.
Parágrafo único - No mesmo prazo, os fornecedores e
prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas
inscritas em restos a pagar processados identificados
em referida relação deverão comprovar a interrupção ou
suspensão do prazo prescricional.
Art. 4º - Especificamente com relação aos Restos a Pagar
Processados escriturados na contabilidade no exercício
de 2016, cuja prescrição se consumará até 31/12/2021,
necessário enfatizar que a Comissão nomeada mediante a
presente Portaria deverá ratificar as averiguações inicialmente
realizadas, a fim de corroborar que relativamente a referidos
créditos não pendem quaisquer medidas judiciais interpostas
pelos respectivos credores, levantamento este que deverá
ocorrer a partir de 20/12/2021, quando se inicia o recesso
forense (entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, declarados
feriados), nos moldes do art. 220 do Código de Processo
Civil, momento a partir do qual, portanto, com exceção dos
atendimentos de urgência, nenhum ato processual é passível
de ser realizado.
Art. 5º - Finalizadas as pertinentes análises e aferições
pela Comissão, elaborará a mesma Relatório Final de seus
trabalhos, o qual se fará acompanhar de relação definitiva dos
Restos a Pagar Processados escriturados na contabilidade
até 2016, que de fato estão prescritos e são passíveis de
cancelamento, identificando-se o tipo de baixa, bem como os
motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser
cancelada.
Parágrafo Único – Após a emissão do Relatório Final, o
processo administrativo deverá ser encaminhado ao Chefe
do Poder Executivo para ratificação, a fim de que sirva
de embasamento para a emissão do respectivo Decreto
autorizativo de cancelamento dos restos a pagar em referência.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 25
de outubro de 2.021.
GILBERTO ABDOU HELOU
-Prefeito Municipal-
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PORTARIA Nº 12.680,
de 25 de outubro de 2021.
“Convoca
suplente
da
Comissão
Permanente de Processo Administrativo
Disciplinar e dá outras providências. ”
GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância
de Águas de Lindóia, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VI, do art. 76, da Lei Ordinária Municipal
nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal), e
CONSIDERANDO, o afastamento temporário (LIP) da
servidora Renata Cristina Silva Formágio, que funciona como
membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar;
CONSIDERANDO, finalmente, a edição da Portaria nº.
12.646, de 02 de setembro de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1º Convocar a servidora Mariana Gaspardi Di Bonito,
matrícula nº. 2453, ocupante do emprego público de escriturária,
para funcionar, até relatório final, como membro titular nos
autos do Processo Administrativo Disciplinar deflagrado por
meio da Portaria nº. 12.006, de 21 de maio de 2019, para
apuração dos fatos descritos nos autos do Processo nº. 3.179,
de 15 de maio de 2019.
Art. 2º A Suplente ora convocada fará jus a gratificação de
função, nos termos da Lei Complementar nº. 258, de 14 de
dezembro de 2018.
Art. 3º A Comissão deverá apresentar Relatório Final no
prazo de 30 dias.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se; afixe-se; publique-se; cumpra-se.
Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos
25 de outubro de 2021.
GILBERTO ABDOU HELOU
- Prefeito Municipal -

Comunicados
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA
O Conselho Municipal de Saúde do Município de Águas de
Lindóia, sediado na Rua Colômbia nº 190, Centro, representado
por sua Presidente, Dra. Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz,
CONVOCA, através do presente Edital, todos os membros que
fazem parte da composição do Conselho Municipal de Saúde,
para participarem da REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE
OUTUBRO DE 2021, que será realizada às 9 horas do dia 27
de outubro de 2021 na Secretaria Municipal de Saúde, situada
na Rua Colômbia, nº 190, Centro.
Águas de Lindóia, 25 de outubro de 2021.
Dra. Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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SAAE AMBIENTAL
Licitações e Contratos
Homologação / Adjudicação
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE
LINDÓIA
Extrato de Homologação - Face ao constante dos autos
Homologo o Processo nº 019/2021 Tomada de Preços Nº
001/2021, Técnica e Preços, Edital Nº 007/2021, Proc. Nº
019/2021, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
Adjudico o resultado referente a Contratação de empresa para
a prestação de serviços de consultoria tecnica e economica,
elaboração do projeto básico e do projeto executivo, e preparo
de documentos para licitação para execução de uma adutora
de água bruta do Rio do Peixe até a Represa do Cavalinho
Branco, conforme especificações constantes no ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA, para entrega em no máximo 06
(seis) meses partir da emissão da ordem de serviço, empresa
vencedora: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S – CNPJ
74.002.155/0001-01, vencedora do certame pelo valor total
de R$ 350.995,11 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e
noventa e cinco reais, e onze centavos). Dotação Orcamentaria
nº 03.03.01 .17.512.0322.1316.4.4.90.51.00. Determino a
convocação da empresa vencedora para a assinatura do
contrato. Publique-se.
Águas de Lindóia, 25 de outubro de 2021
JOÃO BATISTA ORRU
Presidente
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