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 Dando continuidade 
ao Plano de Iluminação 
Pública, a prefeitura por 
meio do Departamento 
de Iluminação Pública, 
Energia e Água (DIPEA) 
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Prefeitura instala 80 km de iluminação 
pública em 16 bairros da cidade
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Prefeitura assina parceria inédita com a faculdade 
Anhanguera que bene� ciará a população parnaibana

Funcionários da 
AES Eletropaulo 

realizam implanta-
ção de luminárias 
no bairro do  Suru
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Cidade nos Planos de Deus
Agradeço primeiramente a Deus e o es-

paço que a Prefeitura esta abrindo pra 
falar aquilo que Deus realiza em nossas 

vidas, e aproveitar para levar uma mensagem 
de apoio de incentivo a muitas pessoas que 
hoje estão desnorteadas precisando de um ca-
minho e um conselho, e nada melhor do que 
uma palavra de Deus para isso.
 Eu quero aproveitar essa tarde para dei-
xa uma passagem de Lucas Capitulo 10 nos 
versículos 38 a 42, aonde fala de uma visita 
do senhor Jesus a uma casa chamada casa 
de Marta e Maria, que diz o seguinte:
 “E aconteceu que, indo eles de cami-
nho, entrou Jesus numa aldeia; e certa mu-
lher, por nome Marta, o recebeu em sua ca-
sa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a 
qual, assentando-se também aos pés de Je-
sus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, an-
dava distraída em muitos serviços e, apro-
ximando-se, disse: Senhor, não se te dá de 
que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe 
que me ajude. E respondendo Jesus, disse-
-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada 
com muitas coisas, mas uma só é necessária. 
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe 
será tirada”.
 Uma passagem bíblica que nos traz 
uma ilustração muito boa e eu tenho um 
complemento sobre essa passagem.
 O texto bíblico fala da visita do senhor 
Jesus na casa das duas mulheres, e uma de-
las escolheu deixar tudo de lado para ouvir 
aquela palavra, e hoje nos nossos dias o ci-

Fotos Denis Oliveira        Texto Escrito por: Sidnei Rodrigues

dadão corre de um lado para o outro tem 
tempo para diversas coisas e às vezes não 
tira nem se quer um pequeno tempo pa-
ra estar diante da palavra.
    Hoje em dia as pessoas estão preocu-
padas em ganhar dinheiro, em melhorar 
sua condição de vida, comprar carros, ca-
sas mais muitos não se preocupam em 
buscar a Deus. Meus queridos amados, 
irmãos e amigos, que vão ler esse trecho 
bíblico já registrado através do jornal, eu 
lhes digo por mais que você esteja atare-
fado, ou em uma situação de correria, eu 
peço que tire um pouco de seu tempo e 
procure a presença do Senhor, pois ele irá 
suprir nossas necessidades.
    Quantos são convidados a vir para a 
igreja e diz que não tem um tempo? Mais 
tem tempo para ir pra balada, pro sho-
pping e assim como Marta não tem um 
tempo pra Deus. 
 Eu gostaria de agradecer mais uma 
vez não só pela oportunidade do espa-
ço, mais dizer que ainda existe uma espe-
rança e essa esperança é Jesus Cristo, é ele 
quem vai trazer paz e alegria para o nos-
so lar, para as nossas vidas. Não olhando 
a placa da denominação da igreja, porque 
muitos hoje olham apenas a placa que 
não passa de uma referencia, uma vez 
que ela não tem nenhum efeito em nos-
sa salvação. Nós temos que olhar para Je-
sus Cristo que é o autor e consumador de 
nossa fé Amém.

Renomado jornalista e escritor Ricardo Viveiros 
escreve livro sobre a história de Santana de Parnaíba

 Aconteceu na noite da última terça-feira 12/08, o 
lançamento do livro, “A Vila que descobriu o Brasil - 
A incrível história de Santana de Parnaíba” do reno-
mado jornalista e escritor, Ricardo Viveiros. 
 O livro, que tem um pouco mais de 280 páginas, 
é fruto de mais de oito anos de pesquisa, e é uma 
homenagem a rica história de Santana de Parnaí-
ba, uma das mais antigas cidades do Estado de São 
Paulo, que serviu de berço para os Bandeirantes. 
 O autor conta diversas histórias e fatos até então 
desconhecidos sobre o município, desde quando era 
considerado somente um povoado às margens do 
rio Tietê, até a sua importante participação na con-
quista das fronteiras brasileiras.
 O evento, realizado na Livraria Cultura do Shop-
ping Iguatemi em São Paulo, contou com a presença 
de mais de 300 convidados, entre amigos do  jorna-
lista, diversos veículos de imprensa, ilustres morado-
res de Santana de Parnaíba e grande parte dos se-
cretários municipais da cidade. O prefeito Elvis Cezar 
também compareceu ao lançamento para prestigiar 
Viveiros e garantir seu exemplar da obra.

Texto: Estela Eduardo                                        Fotos: Roberto Andrade 

 Pastor Gilson da Silva Alves 
Igreja Assembléia de Deus: Localizada na Rua das Bananeiras, 949 no bairro Parque Santana II
Santana de Parnaíba. Os cultos são as quartas 19h30 às 21h, sexta 19h30 às 21h e aos domingos das 18h às 20h

Jornalista Ricardo Viveiros autografa livro no dia lançamento
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Prefeitura assina termo de parceria com a Faculdade Anhanguera que vai possibilitar
aos jovens parnaibanos a cursarem uma faculdade obtendo descontos de 35 a 60%

Até o fim de 2014, 94 novas luminárias serão instaladas no bairro do Suru

Endereços dos Locais das inscrições para Vestibular Anhanguera

Prefeitura assina parceria inédita com a faculdade 
Anhanguera que bene� ciará a população parnaibana

Prefeitura instala 80 km de iluminação
pública em 16 bairros da cidade

 Na última sexta-feira 08/08, a Pre-
feitura, por meio da Secretaria de Em-
prego e Desenvolvimento Econômico 
e Social (SEMEDES), fi rmou uma im-
portante parceria com a Faculdade 
Anhanguera, que proporcionará aos 
jovens do município a oportunidade de 
cursar uma faculdade com descontos 
que variam entre 35 e 60% de acordo 
com o curso escolhido.
 A assinatura foi realizada no Gabi-
nete do Prefeito e contou com a pre-
sença do diretor da unidade Anhan-
guera Osasco, Sergio Henrique Souza 
e do secretário de Emprego e Desen-
volvimento Econômico e Social, Mau-
ro Brunetto. 
 Com a parceria, o munícipe, além 
de poder pagar as mensalidades com 
descontos, não pagará a inscrição 
para o vestibular, e ainda poderão ob-
ter descontos adicionais por meio do 
programa FIES chegando até a 100%.  
E a oportunidade é válida para cur-
sos de bacharelado, pós-graduação e 
MBA estendido.  
 As inscrições acontecem nos dias 
18, 19 e 20 de agosto, das 10h00 às 
18h00 na Secretaria SEMEDES na Fa-
zendinha, no PAT – Posto de Apoio ao 
Trabalhador do Centro e no CRAS Ca-
sa das Famílias, no Jardim Isaura (veja 

 Dando continuidade ao Plano de 
Iluminação Pública, a prefeitura por 
meio do Departamento de Iluminação 
Pública, Energia e Água (DIPEA) em 
parceria com a AES Eletropaulo, está 
promovendo a implantação de postes 
de iluminação e luminárias em diver-
sos bairros da cidade.
 Nos bairros Suru e Parque Fernão 

Foto: Shutterstock           Texto: Renato Menezes 

Fotos: Roberto Andrade           Texto: Renato Menezes 

endereço ao lado).
 Para os inscritos nas datas acima, 
o vestibular será realizado no dia 23 
de agosto. E quem não conseguir se 
inscrever nas datas acima poderá fa-
zê-lo na próxima edição da Prefeitura 
na Comunidade, que acontece tam-
bém no dia 23 no Jardim São Luis. 
Neste caso, os participantes presta-
rão vestibular no dia 27 de agosto. As 
provas serão realizadas na unidade 
da Anhanguera em Osasco e os se-
lecionados começam a estudar ainda 
neste semestre.
 “Para nós é muito importante essa 
parceria com o município, pois a insti-
tuição de ensino trabalha como um fa-
cilitador, dando acesso para que vá-
rios jovens aprendam uma profi ssão 
e conquistem seu lugar no mercado 
de trabalho. E isso só é possível com 
ações como estas e quem ganha é o 
jovem. O ensino superior deve sempre 
estar ao alcance de todos”, falou o di-
retor da Anhanguera Osasco.
 Vale ressaltar que o desconto é vá-
lido apenas para os moradores do mu-
nicípio e a partir deste semestre. Para 
mais informações deverão entrar em 
contato com a SEMEDES nos telefo-
nes (11) 4622-8266/8250 e falar com 
Joseni ou Tafnes.

Secr. Municipal de Emprego e Desenvolvimento
Econômico - SEMEDES
PAT – Posto de Apoio ao Trabalhador 
CRAS – Casa das Famílias

Av. Ten. Marques, 5.720 - Fazendinha

R. Quinze de Novembro, 625 - Centro
R. Moacir da Silveira, 945 – Jd. Isaura

Dias, os trabalhos do primeiro trecho 
que compreende entre a rotatória que 
dá acesso ao Parque Fernão Dias e o 
Residencial Newville, estão em fase 
de conclusão. São 43 luminárias nes-
ta região, dando mais comodidade aos 
moradores e segurança aos motoris-
tas que passam pelo local. 
 Já o segundo trecho do bairro, que 

vai desde a Estrada da Capela Velha 
até a Rodovia Castelo Branco, serão 
contemplados até o fi nal do ano com 
mais 51 luminárias, totalizando 94 
pontos de iluminação na região.
 Desde a criação do Programa de 
Iluminação Pública, em janeiro des-
te ano, além do Suru e Parque Fernão 
Dias, mais 14 bairros foram contem-

plados com iluminação ou receberam 
novos postes e luminárias, Alphaville, 
Cristal Park, Cururuquara, Residen-
ciais Santa Helena 1 e 2, Recanto Ma-
ravilha, Sítio do Rosário, Ingaí entre 
outros. A previsão é que 900 novos 
pontos de iluminação sejam implanta-
dos até o fi nal de 2014.
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Duplicação da Estrada Tenente
Marques, implantação de rotatórias e 

as duplicações da Ponte de Cimento e 
da curva da morte melhoraram o fluxo 
de veículos nos locais aumentando a 

segurança dos motoristas

Prefeitura investe mais de 80 milhões
em obras melhorando a mobilidade urbana

 Nos últimos dois anos, a Prefeitu-
ra de Santana de Parnaíba vem traba-
lhando sem medir esforços no intuito 
de melhorar cada vez mais a vida dos 
seus moradores. Só na área de mobili-
dade urbana, foram investidos mais de 
80 milhões de reais em infraestrutura.
 São diversas obras acontecendo 
simultaneamente por toda a cidade 
como a duplicação da Estrada Tenen-
te Marques, a criação de dezenas de 
rotatórias ao longo da Estrada dos Ro-
meiros, a também duplicação da Pon-
te de Cimento e da Curva da Morte, 
entre outras tantas que foram realiza-
das. E em breve será feita a duplica-
ção da Via Parque em Alphaville.
 Todos esses investimentos tem co-
mo objetivo maior melhorar a seguran-
ça de nossos moradores e visitantes, 
além de melhorar o fl uxo de veículos, 
diminuindo o risco de acidentes.

Texto: Renato Menezes 

Duplicação - Estrada Tenente Marques

Rotatória - Parque Santana I

Duplicação - Via Parque - Alphaville

Nova ponte de cimento e rotatória do Pingo D’água

Duplicação - Curva da Morte - Estrada dos Romeiros
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O atuante trabalho dos guardas municipais deram a Santana de Parnaíba o título de cidade mais segura do Estado de São Paulo

A Cidade mais segura do Estado de São Paulo
Região Metropolitana

 Em Santana de Parnaíba a tole-
rância para os bandidos é zero. De 
acordo com levantamentos realiza-
dos pela Secretaria de Segurança 
Texto: Renato Menezes 

Pública do Estado, nos anos de 2013 
e 2014, o município apresentou índi-
ces signifi cativos que dá a Santana 
de Parnaíba o título de cidade mais 

segura da região metropolitana do 
estado de São Paulo.
 Em número de assaltos, por exem-
plo, enquanto que no Estado, esse de-

lito teve um aumento de 45,7%, em 
Santana de Parnaíba teve uma redu-
ção de mais de 50%, no mesmo perí-
odo. Assim como também houve dimi-
nuição nos casos de furtos (-38,7%), 
lesão corporal (-22%), estupro (-50%) 
e em alguns crimes, a redução foi de 
100%, como nos casos de homicídio e 
tentativa de homicídio. 
 Santana de Parnaíba, reduziu cerca 
de 40% os casos de delitos, enquan-
to que municípios como Barueri  e 
Osasco os delitos aumentaram 36,2% 
e 56,5% respectivamente. Se somar-
mos todas as ocorrências criminais, 
enquanto a região metropolitana e o 
Estado tiveram um aumento de 13,3% 
e 8,7% respectivamente, em Santana 
de Parnaíba houve redução de 20%.
 Esses resultados foram conquis-
tados graças ao investimento da pre-
feitura na sua Guarda Municipal Co-
munitária (GMC). Foram adquiridas 
43 novas viaturas, 13 motocicletas, 
70 novas pistolas, contratação de 
50 novos guardas, criação da RO-
MU (Rondas Ostensivas Municipais) 
e criação das inspetorias regionais, 
que levou a GMC para mais próximo 
da comunidade.

ROMU - Rondas Ostensivas Municipais

43 novas viaturas

Patrulhamento do canil

Contratação de 50 novos guardas municipais

GMC em ação no combate ao crime
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A Prefeitura de Santana de Parnaíba vai
inaugurar a maternidade em dezembro de 2014

Texto: Renato Menezes 

 A Prefeitura não tem medido esfor-
ços para oferecer um atendimento ca-
da vez melhor para a população na área 
da saúde. Uma das grandes conquis-
tas da administração foi a implantação 
de uma unidade voltada para o atendi-
mento da mulher, o Centro de Saúde 
da Mulher Parnaibana.
 A unidade presta assistência às ges-
tantes de alto risco e adolescentes grá-
vidas, atendimento a mulheres com 
DST (Doenças Sexualmente Transmis-
síveis), câncer uterino, além de atendi-
mento humanizado para mulheres em 
fase de menopausa. No local também 
são realizados exames de mamografi a, 
Papanicolau, ultrassonografi a, colpos-
copia e demais exames laboratoriais.
 Outro benefício concedido às ges-
tantes do município é o cartão mãe 
parnaibana. Com ele as futuras ma-
mães utilizam o transporte público para 
se dirigirem às unidades de saúde para 
acompanhamento e realização de exa-
mes desde o início da gestação até os 
dois primeiros meses de vida do bebê. 
 A prefeitura ainda conta com um 
dos maiores estoques de medicamen-
tos da região, com cerca de 10 milhões 
de medicamentos para tratamento de 
doenças, que os pacientes retiram gra-
tuitamente. Em breve uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 24 horas se-
rá implantada na região da Fazendinha. 
 E no PAM Fazendinha foram adqui-
ridas 16 novas camas e um novo au-
toclave para esterilizar instrumentos 
de enfermagem e odontologia. A frota 
de ambulância também foi substituída 
e agora conta com 16 novos veículos, 
sendo duas unidades de resgate e uma 
UTI móvel.
 Já o Pam Santa Ana agora con-
ta com uma ala pediátrica, isolando as 
crianças dos outros pacientes, além de 
realizar atendimento de ortopedia 24 
horas. E a equipe de operários traba-
lham incessantemente para que no fi nal 
do ano, seja inaugurada a tão sonhada 
maternidade municipal.

A Prefeitura tem oferecido em suas unidades de 
saúde um atendimento cada vez melhor para os 

moradores do município

Maternidade será inaugurada em dezembro de 2014

Ortopedia 24h no PAM Santa Ana Centro de Saúde da Mulher Parnaibana

Pronto atendimento infantil - tempo de espera de 30 minutos Reforma do PAM Fazendinha
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Recanto do Parque vence nos pênaltis e conquista 
título da 2ª Divisão do Futsal Parnaibano

 O Ginásio de Esportes “Armando 
Frediani” sediou na última sexta-feira 
08/08, uma partida emocionante en-
tre Recanto do Parque e São Paulinho 
pela fi nal da 2ª divisão do Campeona-
to Municipal de Futsal. Após a dispu-
ta por pênaltis, o Recanto do Parque, 
do bairro Parque Santana venceu a 
equipe do São Paulinho, do bairro Vila 
Poupança e conquistou o título. 
 O jogo começou com a equipe tri-
color dominando a partida, mas sem 
conseguir passar pela defesa do Re-
canto do Parque, que buscava o con-
tra-ataque. Durante boa parte do jogo 
o São Paulinho deteve a maior posse 
de bola e não permitiu que o adversá-
rio passasse do meio da quadra. No fi -
nal do primeiro tempo o time do Re-
canto equilibrou a partida, assustando 
em perigosos chutes e passaram a 
explorar mais o ataque, criando boas 
chances, mas a primeira etapa fi cou 
no zero a zero.
 As duas equipes voltaram para o 
segundo tempo com fome de bola e 
no primeiro minuto, Marcos de Jesus 
recebeu na direita e bateu cruzado pa-
ra abrir o placar do jogo para o time do 
Parque Santana, que quase ampliou 
no lance seguinte em que o atacan-
te driblou o goleiro tricolor, mas man-
dou para fora. Aos onze minutos o São 
Paulinho empatou com um gol do go-

leiro Mortadela, que arriscou de longe 
e encobriu o goleiro adversário. 
 O jogo ganhou em emoção nos mo-
mentos fi nais quando Wilsinho Jr. do 
São Paulinho fez falta dura e foi expul-
so. Com um jogador a menos, coube 
ao time da Vila Poupança se defender 
e a decisão foi para os pênaltis, com 
doze cobranças para cada lado, ven-
cido pelo Recanto do Parque por 11 a 
10 sagrando-se campeão. Apesar da 
derrota, as duas equipes sobem para 
divisão principal do futsal parnaibano.
 Xuxa, camisa cinco do São Pauli-
nho, lamentou a derrota nos pênaltis: 
“Perdemos para uma grande equipe, 
nos pênaltis, isso mostra que os dois 
times chegaram com méritos e fi zeram 
uma grande decisão. Infelizmente não 
vencemos, mas agora temos que ver 
quem fi ca e quem sai do time para tra-
balharmos forte pensando no ano que 
vem quando estaremos na primeira di-
visão”, falou o jogador.
 Do lado campeão, o jogador Mar-
celo Egídio comentou sobre os fatores 
que levaram sua equipe a conquistar 
o título. “Foi um grande campeonato, 
com equipes acima da média e uma 
organização impecável. Nós tivemos 
alguns obstáculos, mas conseguimos 
manter a regularidade e a vontade do 
grupo que soube se dedicar”, comen-
tou o atleta.

Jogadores do Recanto do Parque levantam troféu de campeão da
2ª divisão conquistado em cima do São Paulinho nos pênaltis

Fotos: Denis Oliveira            Texto: Renato Menezes 
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
OS APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO 
PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À 
RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
CONCURSO PÚBLICO 003/2011 FARMACÊUTICO: 018- LUMA MEIRELLES DA SILVA-RG/SP-44.765.818-9. CONCUR-
SO PÚBLICO 007/2012 TÉCNICO DE ENFERMAGEM (12X36): 057- DANIELA MARIA DOS SANTOS VINHAS-RG/SP-
29.464.186-5; 058- LUCIANA DE BRITO MESSIAS CORREIA-RG/SP-27.893.822-X; 059- ANDREA GOMES DOS SAN-
TOS-RG/SP-46.455.042-7; 060- MICHELLE DIAS ARAÚJO-RG/SP-42.430.967-1; 061- CLAUDIA VASCONCELOS DE 
OLIVEIRA-RG/SP-24.146.345-2; 062- NATALIE SILVA CANDIDO-RG/SP-41.234.816-0; 063- MICHELLE VILELA DE PAULO 
CRUZ-RG/SP-41.857.655-5.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
OS APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO 
PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À 
RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
CONCURSO PÚBLICO 001/2013 TELEFONISTA: 008- ANA ELIZA TAVARES-RG/SP-21.893.649-7. OFICIAL DE MANUTEN-
ÇÃO (ELETRICISTA): 004- HOEBER CARRERA-RG/SP-23.694.548-8. EDUCADOR ESPORTIVO (ATIVIDADES AQUÁTICAS): 
012- CAMILA DANIELI DO PATROCINIO-RG/SP-34.014.922-X; 013- RICARDO SOUZA PAIXÃO-RG/SP-22.949.045-1. EDU-
CADOR ESPORTIVO (ATIVIDADES FÍSICAS E EXERCÍCIOS EM GERAL): 013- APARECIDA RODRIGUES DA SILVA-RG/SP-
33.729.147-0; 014- DEISE DENTELLO BROTTO-RG/SP-28.622.990-0. CONCURSO PÚBLICO 002/2013 TÉCNICO DE EN-
FERMAGEM: 005- VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA BOAVENTURA-RG/SP-29.579.275-9; 006- AMANDA GONÇALVES DE 
ARAÚJO-RG/SP-6.054.344; 007- SILVIA REGINA MARTINS-RG/SP-23.030.223-3.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O APROVADO NO PROCESSO SELETIVO CITADO ABAIXO, FICA CONVOCADO PARA APRESENTAR-SE NO PRAZO MÁXIMO 
DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL 
ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 001/2013 PEB II (LÍNGUA PORTUGUESA): 046- AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA-RG/SP-
46.076.547-4.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
OS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CITADO ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTA-
REM-SE NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SU-
PRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 005/2013 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 193- CÉLIA REGINA DA SILVA SOUZA-RG/
SP-25.044.422-7; 194- CRISTIANE ASSIS AMARAL DOS SANTOS-RG/SP-27.399.251-X.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
OS APROVADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO 
PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À 
RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 002/2014 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: 034- IARA INOCENCIA DE OLIVEIRA-RG/SP-48.363.339-
2. PEB II (CIÊNCIAS): 010- SELMA APARECIDA ROSA-RG/SP-41.564.699-6. PEB II (MATEMÁTICA): 014- CIRLEIDE PAS-
SOS SILVA-RG/SP-25.482.403-1; 015- ALEXANDRA NICACIO DA SILVA FERNANDES-RG/SP-34.359.472-9; 016- MARIA 
DA PENHA AZEVEDO FERRAZ-RG/SP-36.179.791; 017- CRISTIANO SCATENA DOS SANTOS-RG/SP-35.045.410-3; 018- 
JANETE HANAKO YOKOTA-RG/SP-61.174.543. PEB II (BIOLOGIA): 001- ROSEMEIRE GOUVEIA DA SILVA MACHADO-RG/
SP-16.597.807-7; 002- VINICIUS DE MORAIS BARROSO-RG/SP-28.510.027-0. PEB I (EDUCAÇÃO INFANTIL): 034- BIANA 
VIEIRA DE LIMA-RG/SP-34.159.350-3; 035- ROSANGELA DA PAIXÃO-RG/SP-26.571.304-3. PEB I (EDUCAÇÃO BÁSICA): 
027- DAIANE PAULO DA SILVA-RG/SP-44.829.701-2; 028- CRISTIANE SANTOS CONCEIÇÃO-RG/SP-37.201.541-4. PEB II 
(FILOSOFIA): 005- EVANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA-RG/SP-32.783.882-6. PROCESSO SELETIVO 003/2014 PEB II (EDUCA-
ÇÃO ARTÍSTICA): 005- SILVANA LIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA-RG/SP-28.031.747. PEB II (FÍSICA): 001- CARLA MARIA 
FEOLA FORTUNATO-RG/SP-17.494.879-7.

SANTANA DE PARNAÍBA, 15 DE AGOSTO DE 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

038/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

No. Processo: 602/2013               Data de Protocolo: 22/04/2014
Razão Social: FABIO DE CARVALHO MACHADO
CNPJ/CPF/RG: 073.191.106-79
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 78 A    CENTRO
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06502-150 UF: SP

INFORMO O INDEFERIMENTO A SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

048/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

No. Processo: 307/2011                            Data de Protocolo: 31/01/2011
Razão Social: ANTÔNIO PEREIRA FEITOZA SANTANA DE PARNAÍBA - ME
CNPJ/CPF/RG: 01.324.240/0001-04
Endereço: AV. FORTUNATO DE CAMARGO, 1047       CID. SÃO PEDRO
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06535-020 UF: SP

INFORMO O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMNETO INICIAL.
SANTANA DE PARNAÍBA, TERÇA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

049/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 No. Processo: 33/2002                            Data de Protocolo: 07/05/2014
Razão Social: JULIANA LUCHIARI DA SILVA - ME
CNPJ/CPF/RG: 281.330.418-21
Endereço: LARGO DO ÉDEN MAFRINI GIANINI, 68 – SL 02       CENTRO
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06501-145 UF: SP

INFORMO O DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E CEVS.
SANTANA DE PARNAÍBA, QUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

050/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 No. Processo: 518/2004                            Data de Protocolo: 18/05/2004
Razão Social: NISHIMURA HEYKA PREST. SERV. MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF/RG: 05899818000101
Endereço: RUA JAPÃO, 111       JARDIM SÃO LUIZ
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06502-345 UF: SP

INFORMO O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL.
SANTANA DE PARNAÍBA, QUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contrato de prestação de serviços continuados de Assistência Médica e ou Seguro de Saúde, de natureza clínica 
e cirúrgica, através de consultórios médicos, clínicas, hospitais e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia para atender a 
todos os servidores do Município de Santana de Parnaíba, associados bem como aos seus dependentes.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba – CONTRATADA: 
GREENLINE SISTEMA DE SAÚDE S.A. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATO SEM ÔNUS:

Santana de Parnaíba, 24 de Julho de 2014

REGISTRO DE PREÇOS
CP N.º 005/14 – Proc. Adm. Nº 165/14

Registro de preços para contratação de empresa especializada na execução de serviços de reforma, recuperação, manuten-
ção e conservação do sistema viário municipal de tráfego, com fornecimento de material e mão de obra especializada, pelo 
período de 12 (doze) meses
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 068/2014 – Empresa: Oes-
tevalle Pavimentações e Construções Ltda, ATA 070/2014 – Empresa: Firpavi Construtora e Pavimentadora S/A e ATA 
071/2014 – Empresa: Construções e Incorporações – CEI Ltda  para os seguintes códigos, valor unitário e unidades de 
medida para todos os itens e para as três empresas supracitadas igualmente: 04/01/2000 - R$ 34,87/M3, 04/02/2000 - R$ 
40,68/M3, 04/04/2000 - R$ 6,63/M3, 04/05/2000 - R$ 7,96/M3, 04/06/2000 - R$ 58,12/M3, 04/07/2000 - R$ 4,03/M3, 
04/08/2000 - R$ 6,96/M3, 04/09/2000 - R$ 6,96/M3, 04/11/2000 - R$ 10,39/M3, 04-15-00 - R$ 5,42/M3, 04-31-00 - R$ 
10,39/M3, 04-32-00 - R$ 3,30/M3, 04-33-00 - R$ 0,63/M2, 04-60-00 - R$ 0,91/M3XKM, 22-02-09 DER - R$ 1,50/M3, 
05/01/2000 - R$ 4,94/M, 05/02/2000 - R$ 8,16/M2, 05/03/2001 - R$ 11,45/M2, 05/04/2002 - R$ 9,63/M2, 05/10/2003 - 
R$ 10,66/M2, 05/11/2004 - R$ 8,26/M2, 05-14-02 - R$ 33,02/M, 05-18-00 - R$ 19,62/UN, 05-19-02 - R$ 303,99/M3, 05-
20-00 - R$ 98,22/M3, 05-25-02 - R$ 330,03/M3, 05-26-00 - R$ 1,89/M2, 05-27-00 - R$ 3,80/M2, 05-28-00 - R$ 416,49/
M3, 05-36-00 - R$ 6,97/M2, 05-40-00 - R$ 0,26/M2XKM, 05-42-00 - R$ 372,62/M3, 05-45-00 - R$ 9,24/M2, 05-47-00 
- R$ 90,84/M3, 05-48-00 - R$ 89,79/M3, 05-67-00 - R$ 0,30/M2XKM, 05-75-00 - R$ 9,02/M, 05-78-01 - R$ 6,78/M3, 05-
78-07 - R$ 1,20/M3XKM, 05-79-01 - R$ 6,78/M3, 05-79-07 - R$ 1,20/M3XKM, 05-81-00 - R$ 0,37/M2XKM, 05-82-00 - R$ 
0,13/MXKM, 05-86-02 - R$ 51,90/M2, 23.13.07.05 (DER) - R$ 74,98/M3, 23.08.05 (DER) - R$ 554,50/M3, 06/01/2000 - 
R$ 55,61/M, 06/02/2000 - R$ 124,23/M, 06/03/2001 - R$ 28,78/M2, 06/04/2001 - R$ 46,70/M2, 06/05/2002 - R$ 108,13/
M3, 06/06/2001 - R$ 249,06/M3, 06/09/2002 - R$ 65,52/M, 06/10/2003 - R$ 114,29/M, 06/12/2004 - R$ 172,32/M, 06-
14-01 - R$ 270,11/M, 06-17-01 - R$ 542,63/M, 06-18-01 - R$ 2.493,52/UN, 06-18-02 - R$ 3.022,46/UN, 06-18-03 - R$ 
5.024,50/UN, 06-19-00 - R$ 530,74/M, 06-20-04 - R$ 72,02/UN, 06-20-22 - R$ 373,50/UN, 06-21-00 - R$ 87,70/UN, 
06-22-03 - R$ 1.029,44/UN, 06-22-04 - R$ 1.820,16/UN, 06-23-01 - R$ 456,57/UN, 06-23-02 - R$ 505,93/UN, 06-23-04 
- R$ 46,19/UN, 06-23-05 - R$ 88,40/UN, 06-29-01 - R$ 13,74/M, 06-29-02 - R$ 15,72/M, 06-29-03 - R$ 17,84/M, 06-
29-04 - R$ 32,21/M, 06-44-00 - R$ 54,25/M2, 06-47-00 - R$ 23,70/M, 06-48-00 - R$ 30,86/M, 06-65-06 - R$ 1.192,60/
UN, 06-65-08 - R$ 1.901,69/UN, 06-65-24 - R$ 271,41/UN, 06-66-01 - R$ 527,81/UN, 06-66-02 - R$ 607,27/UN, 06-
66-05 - R$ 42,53/UN, 06-69-04 - R$ 3,09/M2, 06-69-07 - R$ 5,75/M2, 24-15-05 DER - R$ 12,78/m, 24-15-06 DER - R$ 
18,48/m, 24-15-07  DER - R$ 25,75/m, 24-15-08 DER - R$ 51,56/m, 07/01/2000 - R$ 51,91/M2, 07/03/2000 - R$ 133,73/
M2, 07/03/2002 - R$ 147,41/M2, 07/03/2003 - R$ 143,18/M2, 07/03/2004 - R$ 157,32/M2, 07/07/2000 - R$ 32,99/M2, 
07/09/2000 - R$ 5,34/KG, 07/10/2000 - R$ 5,59/KG, 07/11/2000 - R$ 5,57/KG, 07-15-00 - R$ 265,37/M3, 07-16-00 - R$ 
302,43/M3, 07-17-00 - R$ 316,70/M3, 07-19-00 - R$ 18,91/UN, 07-22-00 - R$ 105,66/M3, 07-23-00 - R$ 342,32/M3, 
07-24-00 - R$ 310,65/M3, 07-25-00 - R$ 388,08/M3, 07-26-00 - R$ 341,58/M3, 07-32-00 - R$ 120,75/M3, 07-34-00 - 
R$ 294,72/M3, 07-40-05 - R$ 7,91/M2, 07-40-07 - R$ 9,96/M2, 08/06/2000 - R$ 121,14/M, 08/07/2000 - R$ 178,96/M, 
08-14-02 - R$ 36,14/M2, 08-23-00 - R$ 5,41/KG, 08-25-00 - R$ 305,30/M3, 08-27-00 - R$ 331,56/M3, 08-28-00 - R$ 
342,46/M3, 08-29-00 - R$ 366,45/M3, 08-70-00 - R$ 43,46/M2, 08-34-00 - R$ 52,30/M2, 08-37-00 - R$ 5,80/M2, 08-
38-00 - R$ 29,56/M2, 08-39-00 - R$ 16,28/M2, 08-41-00 - R$ 39,38/M2, MERCADO(1) - R$ 1.360,80/M, MERCADO(2) - 
R$ 1.864,80/M, MERCADO(3) - R$ 1.864,80/M, MERCADO(4) - R$ 2.805,60/M, MERCADO(5) - R$ 3.763,20/M, 08-48-01 
- R$ 494,36/M, 08-48-02 - R$ 35,13/M2, 08-49-00 - R$ 84,32/M3, 08-50-00 - R$ 39,23/M3, 08-51-00 - R$ 168,63/M3, 
08-68-00 - R$ 45,07/M, 08-80-00 - R$ 4,41/M3, 08-86-00 - R$ 0,71/M3XKM, 09/02/2000 - R$ 5,05/M2, 09/04/2000 - R$ 
6,09/M2, 10/01/2001 - R$ 5,58/M3XMES, 10/01/2002 - R$ 3,30/M3, 10/02/2000 - R$ 4,05/M2, 10-16-01 - R$ 26,83/M2, 
10-16-02 - R$ 4,41/M, 10-18-00 - R$ 2,11/M2, 13-02-47 EDIF - R$ 96,39/M2.
Santana de Parnaíba, 13 de agosto de 2014.

ORDENADOR DO PREGÃO
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REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 030/14 – Proc. Adm. Nº 430/14

Registro de preços para a aquisição de suprimentos para compor kit de primeiros socorros para todos os Colégios da 
Rede Municipal de Ensino

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 069/2014 – Empresa: Medicam 
Medicamentos Campinas Ltda EPP para os itens 01 – R$ 2,05/Pct, 05 – R$ 3,40/Unid, 08 – R$ 5,31/Unid, 10 – R$ 1,13/Cx, 
12 – R$ 5,00/Cx, 13 – R$ 4,90/Unid, 14 – R$ 10,65/Frasco, 21 – R$ 10,96/Unid, 26 – R$ 10,00/Unid, 28 – R$ 6,75/Unid, 
29 – R$ 3,00/Unid, 31 – R$ 19,00/Frasco, 32 – R$ 1,10/Frasco, 33 – R$ 5,88/Unid e 35 – R$ 6,00/Unid e ATA 072/2014 – 
Empresa: Vital Hospitalar Comercial Ltda para os itens 02 – R$ 2,45/Pct, 06 – R$ 1,10/Unid, 07 – R$ 0,33/Unid, 19 – R$ 
1,50/Rolo, 22 – R$ 7,90/Rolo, 23 – R$ 14,05/Cx e 34 – R$ 9,05/Unid.
Santana de Parnaíba, 13 de Agosto  de 2014.

ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 045/14 – Proc. Adm. Nº 677/14

Registro de preços para aquisição de até 3.692 (três mil, seiscentos e noventa e dois) litros de óleos lubrificantes,
a fim de suprir as necessidades da frota de veículos desta Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 066/2014 – Empresa: Parts Lub 
Distribuidora e Serviços Eireli EPP para o Lote 1 - itens 1.1 – R$ 150,00/Cx, 1.2 – R$ 165,00/Cx, 1.3 – R$ 115,00/Cx, 1.4 
– R$ 110,00/Cx, 1.5 – R$ 100,00/Cx e 1.6 – R$ 105,00/Cx e Lote 03 – itens 3.1 – R$ 260,00/Cx, 3.2 – R$ 300,00/Gl, 3.3 – 
R$ 250,00/Gl, 3.4 – R$ 450,00/Cx, 3.5 – R$ 250,00/Cx, 3.6 – R$ 280,00/Cx, 3.7 – R$ 245,00/Gl, 3.8 – R$ 245,00/Gl e 3.9 
– R$ 275,00/Gl e ATA 067/2014 – Empresa: Pefil Comercial Ltda para o Lote 2 itens 2.1 – R$ 208,33/Gl e 2.2 – R$ 208,33/
Gl, Lote 4 – itens 4.1 – R$ 190,90/Gl, 4.2 – R$ 153,30/Gl, 4.3 – R$ 219,40/Gl, 4.4 – R$ 193,00/Gl, 4.5 – R$ 233,19/Gl, 4.6 
– R$ 263,00/Gl, 4.7 – R$ 204,00/Gl, 4.8 – R$ 263,00/Gl, 4.9 – R$ 216,00/Gl, 4.10 – R$ 320,00/Gl, 4.11 – R$ 219,00/Gl e 
4.12 – R$ 708,00/Gl e Lote 5 – itens 5.1 – R$ 248,00/Gl, 5.2 – R$ 104,50/Gl e 5.3 – R$ 405,00/Gl .
Santana de Parnaíba, 13 de Agosto de 2014.

ORDENADOR DO PREGÃO
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 047/14 – Proc. Adm. Nº 731/14
Registro de Preços para eventual fornecimento de madeira e correlatos, em atendimento à Secretaria de Serviços Municipais

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 063/2014 – Empresa: José Ro-
berto de Toledo Materiais para Construção EPP para os itens 04 – R$ 11,39/Unid, 06 – R$ 46,31/Unid, 07 – R$ 71,54/
Unid, 08 – R$ 84,15/Unid, 09 – R$ 21,00/Unid e 10 – R$ 32,64/Unid, ATA 064/2014 – Empresa: Paulo César Cataldo ME 
para os itens 01 – R$ 3,14/Unid, 05 – R$ 24,09/Unid e 11 – R$ 5,15/Unid e ATA 065/2014 – Empresa: Osasmad Madeirei-
ra Ltda EPP para os itens 02 – R$ 4,67/Unid e 03 – R$ 1,56/Unid .
Santana de Parnaíba, 13 de Agosto de 2014.

ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 051/14 – Proc. Adm. Nº 840/14

Registro de preços para fornecimento e instalação de até 1.600 metros de persianas verticais para unidades da Prefeitura
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 073/2014 – Empresa: Persia-
nas Nova América Ltda ME para o item 01 – R$ 55,44/Metros .
Santana de Parnaíba, 13 de Agosto de 2014.

ORDENADOR DO PREGÃO

LEI  Nº   3.412,   DE  11  DE  AGOSTO   DE   2014

(Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros às unidades educacionais públicas municipais).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o sistema de repasse de recursos fi-
nanceiros destinados às Unidades Educacionais Públicas Municipais, garantindo-lhes autonomia de gestão financeira, para 
o ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º. Os recursos financeiros a serem repassados são os provenientes do orçamento do Município e de Con-
vênios com a União e Estado, destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 2º. O repasse de recursos financeiros será  efetuado trimestralmente, de forma direta a todos os colégios mu-
nicipais, através de depósito em conta corrente específica, aberta em banco oficial em nome da Unidade Executora, mediante 
a apresentação de Plano de Aplicação de Recursos, devidamente aprovado pelo Conselho de Escola da Unidade Educacional.

§ 3º. Para os efeitos desta Lei, denomina-se Unidade Executora a entidade de direito privado, organizada no 
âmbito da cada colégio municipal, sem fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, tais como Caixa Escolar, As-
sociação de Amigos da Escola e outras entidades congêneres, organizadas na forma da Lei, para garantia da participação 
comunitária na administração escolar.

§ 4º. A Secretaria Municipal de Educação passa a ter a responsabilidade de assessorar as Unidades Executoras, 
bem como responder solidariamente pela prestação de contas das mesmas.

Art. 2º. O valor dos recursos a serem repassados será de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) por trimestre.

Art. 3º. Somente serão autorizadas as despesas necessárias à garantia do funcionamento, melhoria física e 
pedagógica das Unidades Educacionais Públicas Municipais, de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos, tais como:

I - aquisição de material de consumo urgente e necessário ao funcionamento da Unidade Educacional (ex.: ma-
terial de limpeza, material de escritório, material pedagógico); 

II - contratação de serviços de manutenção de equipamentos necessários ao funcionamento da unidade edu-
cacional; 

III - aquisição de materiais e contratação de serviços necessários à implementação de projeto pedagógico e 
desenvolvimento de atividades educacionais; 

IV - aquisição de uniformes de fanfarra, uniformes de coral, fantasias, coletes para jogos e demais itens de 
vestuário de caráter coletivo; 

V - aquisição de materiais e contratação de serviços para a realização de pequenos reparos necessários á ma-
nutenção e conservação da infra-estrutura da unidade educacional; 

VI - serviços necessários ao funcionamento da unidade educacional como fotocópias, serviço de correios, ser-
viço de chaveiro, exceto aqueles centralizados na administração da Secretaria Municipal de Educação;

VII - taxas de manutenção bancárias referentes à conta da Unidade Executora;

Art. 4º. É vedada a aplicação dos recursos para:

I - pagamento a qualquer título, a servidores da administração pública federal, estadual e municipal; 

II - pagamento de pessoal e encargos sociais; 

III - aquisição de gêneros alimentícios, incluindo a aquisição de guloseimas, lanches ou a contratação de ser-
viço de bufê; 

IV - aquisição de medalhas, prêmios, flores, presentes, uniformes, camisetas e outros itens que constituem 
beneficio individual;

V - aquisição de geladeira, fogões, freezer, coifas, forno de microondas, forno elétrico, máquina de lavar e se-
car, extintor de incêndio e mobiliário em geral; 

VI - realização de reformas de grande porte na estrutura, alvenaria, fundação, cobertura, instalação elétrica e 
hidráulica da unidade educacional que, pela sua natureza, exigem o acompanhamento de um profissional especializado res-
ponsável pela sua execução, a cargo da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba; 

VII - ampliação da área construída, incluindo a construção de salas, quadras e varandas, cobertura de quadras, 
cobertura de telhas - mão francesa, instalação de toldos em pátios e quadras. 

VIII - pagamento de água, luz, aluguel, multas, juros e taxas de qualquer natureza; 

IX - pagamento de combustíveis, de gás de cozinha, de materiais para manutenção de veículos, de transportes 
para desenvolver ações administrativas, serviço de táxi, pedágio e estacionamento; 

X - contratação de serviços de recarga de extintor de incêndio, de vigilância eletrônica da unidade educacional, 
de desinsetização e desratização, bem como a aquisição de inseticidas e raticidas e outros serviços contratados de maneira 
centralizada pela Secretaria Municipal de Educação; 

XI - tarifas bancárias provenientes de movimentação indevida de conta corrente; 

XII - despesas de qualquer espécie que caracterizem auxilio assistencial, individual ou coletivo; e 

XIII - para pagamento de transporte, alimentação e hospedagem de participantes em cursos, congressos e se-
minários aprovados pelo conselho de escola e inseridos no projeto pedagógico da unidade educacional executora. 

Art. 5º. A não aplicação dos recursos repassados de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos ensejará 
a suspensão dos repasses à Unidade Executora, até o seu integral ressarcimento aos cofres públicos, sem prejuízo da apli-
cação das penalidades legais cabíveis.

Parágrafo único. Serão também suspensos até a regularização, os repasses à Unidade Executora que tiver sua 
prestação de contas rejeitada, conforme constatado por análise documental ou fiscalização e ainda na hipótese da não apre-
sentação do número de alunos matriculados atualizado trimestralmente.

Art. 6º. Compete à Direção da Unidade Educacional, na forma do decreto regulamentador:

a) submeter o Plano de Aplicação dos recursos financeiros à apreciação prévia da Secretaria Municipal de Edu-
cação;

b) movimentar os recursos públicos destinados à Unidade de Ensino em conta bancária especifica;
c) fazer cumprir o Plano de Aplicação de Recursos;

d) submeter a prestação de contas à apreciação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7º. A elaboração e o encaminhamento da prestação de contas dos recursos recebidos ocorrerá até o 30º 
(trigésimo) dia do mês seguinte ao do encerramento do trimestre, na forma do decreto regulamentador.

Art. 8º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias a 
partir de sua promulgação.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 11 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada    em    livro   próprio   e   afixada    no    local    de    costume    na    data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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LEI  Nº  3.413,  DE  11  DE  AGOSTO   DE   2014
(Dispõe sobre a regularização de edificações e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a regularização de edificações irregulares ou clandes-
tinas do Município, concluídas anteriormente à data da publicação da presente Lei, observadas as disposições aqui contidas e 
desde que apresentem condições mínimas de higiene, segurança de uso, estabilidade e habitabilidade.

§ 1º. Para efeitos da regularização de que trata este artigo, considera-se:

a) construção irregular - aquela cuja licença foi expedida pela Prefeitura, porém executada, total ou parcial-
mente, em desacordo com o projeto aprovado;

b) construção clandestina - aquela que foi executada sem prévia autorização da Prefeitura, ou seja, sem 
planta aprovada e sem a correspondente licença, ou cujo Alvará teve sua validade caducada.

§ 2º. Entende-se por edificação concluída aquela que apresente habitabilidade e atenda aos itens: paredes 
acabadas; cobertura executada; instalações hidráulicas concluídas em cozinhas, banheiros e áreas de serviço; acabamentos 
internos e instalações elétricas.

§ 3º. A Prefeitura poderá exigir obras de adequação para garantir a estabilidade, a segurança, a higiene, a 
salubridade, a acessibilidade e o respeito ao direito de vizinhança.

Art. 2º. Somente será admitida a regularização de edificação que abrigue uso permitido na legislação de uso 
e ocupação do solo.

Parágrafo único. Poderão, também, ser regularizadas:

I  - edificações que abriguem usos não conformes, desde que seja comprovado que à época da suas insta-
lações o uso era permitido;

II - edificações cujos usos estejam conformes, porém seus terrenos não atendam às metragens mínimas 
quanto à frente e à área.

Art. 3º. A regularização de que trata esta Lei será concedida ainda que a edificação não obedeça, quanto aos 
recuos, à taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura da edificação, onde o zoneamento assim exigir, exceto quanto 
à metragem mínima do terreno exigida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. No caso de invasão de recuos obrigatórios, sem prejuízo das taxas de emolumentos e ISS, 
serão aplicadas as seguintes multas:

I - Para invasão de área em até 50%, nas construções de uso residencial:

a) área construída entre 70,01m² a 150,00m² - 25% do valor da taxa de emolumentos;
b) área construída entre 150,01m² a 300,00m² - 50% do valor da taxa de emolumentos;
c) área construída superior a 300,00m² - 01 (uma) vez o valor da taxa de emolumentos.

II - Para invasão de área em até 50%, nas construções de uso comercial ou industrial, 1 (uma) vez do valor 
da taxa de emolumentos.

III - Para invasão de área em até 50%, nas construções de uso misto, será cobrada multa proporcional àque-
las constantes dos incisos anteriores.

IV - Para invasão de área superior a 50%, nas construções de uso residencial:

a) área construída entre 70,01m² a 150,00m² - 01 (uma) vez o valor da taxa de emolumentos;
b) área construída entre 150,01m² a 300,00m² - 02 (duas) vezes o valor da taxa de emolumentos;
c) área construída de 300,00m² a 500,00m² - 2,5 (duas e meia) vezes o valor da taxa de emolumentos;
d) área construída acima de 500,00m² - 03 (três) vezes o valor da taxa de emolumentos.

V - Para invasão de área superior a 50%, nas construções de uso comercial ou industrial, 2,5 (duas e meia) 
vezes o valor da taxa de emolumentos.

VI - Para invasão de área superior a 50%, nas construções de uso misto será cobrado multa proporcional 
àquelas constantes dos incisos IV e V.

VII - Para excedentes em Taxa de Ocupação, nas construções de uso residencial, 50% do valor da taxa de 
emolumentos.

VIII - Para excedentes do coeficiente de aproveitamento, quando o zoneamento assim exigir, nas constru-
ções de uso residencial, 01 (uma) vez do valor de taxa de emolumentos.

IX - Para excedentes em altura da edificação nas construções de uso residencial, 01 (uma) vez o valor dos 
emolumentos.

X - Para excedentes em Taxa de Ocupação, nas construções de uso comercial/industrial/institucional, 1 
(uma) vez do valor da taxa de emolumentos.

XI - Para excedentes do coeficiente de aproveitamento, quando o zoneamento assim exigir, nas construções 
de uso comercial/industrial/institucional, 1,5 (uma e meia) vez do valor de taxa de emolumentos.

XII - Para excedentes em altura da edificação nas construções de uso comercial/industrial/institucional, 1,5 
(uma e meia) vez o valor dos emolumentos.

XIII – Nas  construções  de  uso comercial/industrial/institucional que não atenderem ao numero mínimo de 
vagas para estacionamento, sendo 1 vaga de veiculo para cada 60m² de área administrativa, e 1 vaga de caminhão para cada 
400m² de galpão, 50% do valor dos emolumentos.

Parágrafo único. Não serão passiveis de regularização, construções com numero superior a 14 pavimentos.

Art. 4º. Ficam excluídas dos efeitos desta lei as edificações que:

I - estejam localizadas em logradouros, ou terrenos públicos, ou que avancem sobre eles;

II - não tenham aprovação das sociedades de proprietários constituídas, cujos loteamentos sejam aprovados 
pela Prefeitura, e com suas restrições averbadas previamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca;

III - não tenham aprovação das sociedades de proprietários constituídas e suas normas aprovadas em as-
sembléia;

IV - sejam tombadas, ou preservadas, e não estejam de acordo com a legislação pertinente;

V - estejam localizados em faixas não edificáveis junto às represas, lagos, rios, córregos, fundo de vale, fai-
xas de escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações e linhas de transmissão de energia de alta tensão, bem como nas 
vias públicas municipais que contenham essa restrição;

VI - que desatendam ao direito de vizinhança de que trata o Código Civil Brasileiro em vigor.

Art. 5º. As edificações de uso não residencial deverão apresentar, por ocasião do pedido de regularização, 
também o Visto Final do Corpo de Bombeiros.

Art. 6º. A regularização de edificações de que cuida esta lei dependerá da apresentação pelo proprietário, 
compromissário, comprador ou cessionário do imóvel, dos seguintes documentos:

I - declaração do interessado, re sponsabilizando-se sob as penas legais, pela veracidade das informações e 
pelo atendimento desta lei, com endereço completo, inclusive denominação do logradouro, Código de Endereçamento Postal e 
número de contribuinte do imóvel ou da gleba onde se localiza, quando houver;

II - Certidão Negativa de Débitos (CND) do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - relativo ao imóvel on-
de se localiza a edificação ou gleba na qual estiver incluído;

III - cópia de documento que indique qualquer tipo de titularidade do imóvel, tais como matrícula do registro 
de imóveis, escritura pública, compromisso ou promessa de compra, venda ou cessão;

IV - plantas e cortes da edificação, levantamento planialtimétrico, memorial de regularização de obra/lau-
do técnico atestando o estado atual da edificação, de piscina e de fossa séptica, em 01 (uma) via para a primeira análise e 04 
(quatro) vias para a aprovação final, e, no caso de residências, o projeto deverá ser simplificado e ser subscrito por profissio-
nal técnico habilitado;

V - declaração do responsável técnico pela obra, atestando a ligação do esgoto à rede publica quando for o 
caso e onde não houver rede publica, apresentar memorial de fossa e sumidouro;

VI - comprovantes dos seguintes recolhimentos:

a) Imposto Sobre Serviços - ISS, relativos à área a ser regularizada, observando o mesmo critério previsto 
na legislação em vigor para obra nova, ampliação e reforma;

b) taxa de expediente;
c) taxa específica incidente sobre a área a ser regularizada, com valor correspondente ao da Taxa de Li-

cença para Aprovação e Execução de Obras, em pedido inicial de emissão de Alvará de Aprovação para Edificação Nova (Taxa 
de Emolumentos);

d) certidão negativa de tributos municipais;
e) multa, quando for o caso.

VII - carta liberatória da sociedade de proprietários, quando for o caso.

§ 1º. As eventuais diferenças a maior em relação à metragem de área construída, apresentada no ato do pro-
tocolo, e aquela a ser regularizada, referentes ao Imposto Sobre Serviços - ISS e a Taxa de Licença para Aprovação e Execução 
de Obras, serão exigíveis quando apuradas, mediante notificação.

§ 2º. Para quaisquer casos previstos nesta lei, a apresentação de documentos independe de reconhecimento 
de firma, autenticação e registro por Tabelião público.

Art. 7º. A regularização de edificações, de que trata a presente lei, não exime o interessado da observância 
da legislação estadual e federal pertinente, especialmente de acessibilidade.

Art. 8º. A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações, as condições de esta-
bilidade, de higiene, de salubridade, de segurança de uso das edificações e de respeito ao direito de vizinhança.

Parágrafo único. Constatada, a qualquer tempo, divergências nas informações ou discrepância nos valores 
recolhidos (“comunique-se”), o interessado será notificado a saná-los, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser declarada 
nula a regularização da edificação com o indeferimento do processo, e aplicadas as sanções cabíveis.

Art. 9º. A regularização de que cuida esta lei não implica no reconhecimento, pela Prefeitura, do direito de 
propriedade, das dimensões e da regularidade do lote e nem exime os proprietários de glebas parceladas, ou os respectivos res-
ponsáveis, das obrigações e responsabilidades decorrentes da aplicação da legislação de uso e parcelamento do solo.

Parágrafo único. Excetuam-se das disposições do “caput” deste artigo, os pedidos onde o deferimento im-
plique no reconhecimento do desdobro do lote, perante a legislação municipal, com as dimensões apresentadas, desde que o 
terreno pertença a loteamento considerado regular pela Prefeitura Municipal, hipótese em que deverá ser apresentado projeto de 
desdobro de lotes paralelamente ao de regularização.

Art. 10. Os projetos de regularização dos imóveis que atendam ao disposto nesta Lei darão entrada na Se-
cretaria Municipal de Obras e passarão por vistoria previa para verificação da possibilidade de regularização, e só depois serão 
apreciados em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do seu recebimento.

Art. 11. O prazo para protocolização do pedido, apresentação dos documentos e recolhimentos correspon-
dentes, necessários à regularização de que cuida esta Lei, será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação, podendo 
ser prorrogado por igual período por meio de decreto a ser expedido pelo Poder Executivo.

Art. 12. O Alvará de Regularização terá validade de “Habite-se” no âmbito municipal.

Art. 13. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessárias.

Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 11 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada    em    livro   próprio  e   afixada   no    local    de    costume    na    data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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DECRETO Nº 3.646, DE 8 DE AGOSTO DE 2014
(Dispõe sobre transposições de recursos orçamentários).

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no ar-
tigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.347, de 25 de novembro de 2013, decreta:

Art. 1º. Ficam procedidas transposições de recursos orçamentários para as dotações abaixo, nos termos 
do artigo 4°, inciso I, da Lei Municipal n° 3.347 de 25 de novembro de 2013, a saber:

DESTINO:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.30-1030400812135- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Proteção à Saúde 
 e  Vigilância  Sanitária  -  FMS
 (Código Contábil 715) .............................................. R$ 30.000,00
ORIGEM:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.30-1030400812135- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Proteção à Saúde 
 e   Vigilância  Sanitária  -  FMS
 (Código Contábil 441) .............................................. R$ 30.000,00
DESTINO:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.39-1030400812135- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Proteção à Saúde 
 e  Vigilância  Sanitária  -  FMS
 (Código Contábil 716) .............................................. R$ 200.000,00
ORIGEM:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INTIMAÇÃO
RENATO ERNESTO TRENTIN:

Fica Vossa Senhoria INTIMADO, a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, perante a 
Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Rua Indalécio C. Santana, n.º 
149, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no Processo Admi-

nistrativo n.º 020/2014. 

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

0216-3.3.90.39-1030400812135- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas  de  Custeio – Proteção  à   Saúde    e 
 Vigilância Sanitária - FMS
 (Código Contábil 446) .............................................. R$ 200.000,00
DESTINO:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030400811100- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente - 
 Proteção à Saúde e Vigilância Sanitária - FMS
 (Código Contábil 717) .............................................. R$ 10.000,00
ORIGEM:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030400811100- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente -
 Proteção à Saúde e Vigilância Sanitária - FMS
 (Código Contábil 428) .............................................. R$ 10.000,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Santana de Parnaíba, 8 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado    em    livro    próprio    e    afixado    no    local     de    costume    na     data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº   3,414,  DE  11   DE  AGOSTO   DE   2014
(Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento 
Básico e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam aprovados os Planos Municipais de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos constante dos Ane-
xos desta Lei.

Art. 2º. Constitui órgão executivo e fiscalizador do presente Plano a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Meio Ambiente.

Art. 3º. O Plano Municipal de Saneamento Básico é instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico, 
que tem como diretrizes, o avanço na qualidade da saúde pública, mantendo o meio ambiente equilibrado em busca do de-
senvolvimento sustentável, além de fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recu-
peração da qualidade e salubridade ambiental.

Art. 4º. Para o estabelecimento dos Planos Municipais de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos do Município 
de Santana de Parnaíba deverão ser observados os seguintes princípios fundamentais: 

 I   -  a universalização, a integralidade e a disponibilidade; 
 II - a preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; 
 III - a adequação de métodos, técnicas  e  processos  que considerem as peculiaridades locais e regionais; 
 IV - a articulação com outras políticas públicas; 
 V - a eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental; 
 VI - a utilização de tecnologias apropriadas; 
 VII - a transparência das ações; 
 VIII - o controle social e publicidade; 
 IX - a segurança, qualidade e regularidade; 

 X  - a integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

Art. 5º. Os Planos Municipais de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos do Município de Santana de Parnaíba 
têm por objetivo o estabelecimento de ações efetivas para a Universalização do Saneamento Básico, através da ampliação 
progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados no Município de Santana de Parnaíba.

§ 1º. São ações progressivas:

 I -  A garantia das condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria e ampliação às loca-
lidades não atendidas; 
 II - A implementação dos serviços ora inexistentes, indicados nos anexos desta lei;
 III - A criação de instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços; 
 IV - O estimulo a conscientização ambiental da população.
 
 § 2º. As ações descritas no § 1º deste artigo deverão buscar a condição de sustentabilidade técnica, econômi-

ca, social e ambiental aos serviços de saneamento básico.

Art. 6º. Constitui órgão consultivo e fiscalizador do presente Plano o CONDEMAS - Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente Sustentável, instituído pela Lei Municipal nº 2.821/2007. 

Art. 7º. Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e serviços dos seguintes sis-
temas: 

 I - Abastecimento de Água: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abasteci-
mento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

 II - Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 
final no meio ambiente; 

 III - Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações ope-
racionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

 IV - Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações ope-
racionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e lim-

peza de logradouros e vias públicas. 

Art. 8º. Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de San-
tana de Parnaíba deverá ser alvo de contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamen to, tendo como marco 
inicial os estudos que integram os Anexos desta Lei: 

§ 1º. O Plano deverá ser revisto no mínimo a cada 4 anos a partir da data de publicação desta Lei.

§ 2º. A revisão deverá manter compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos das Políticas Municipais, 
Estaduais e Federais de Saneamento Básico, de Saúde Pública, de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, seguindo, inclusi-
ve, as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o Município de Santana de Parnaíba estiver inserido. 

Art. 9º. São de responsabilidade do município a gestão, implantação e prestação dos serviços públicos de Sa-
neamento Básico e Resíduos Sólidos.

Parágrafo único. Os executores das atividades mencionadas no “caput” deverão contar com os respectivos 
licenciamentos ambientais cabíveis. 

Art. 10. As multas e penalidades serão aplicadas de acordo com o Código Ambiental Municipal, Lei Municipal 
2823/2007 e suas alterações.

Parágrafo único. O valor da multa será recolhido em nome e em benefício do FUNESPA – Fundo Especial de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, instituído pela Lei nº 2.822/2007 e suas alterações. 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário.

Art. 12. Nos casos omissos, aplicam-se subsidiariamente as normas das Leis Federais 11.445/07 e 12.305/10, 
com respectiva regulamentação e demais legislação correlata.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
   
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 11 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrada    em    livro   próprio   e    afixada    no    local    de    costume    na    data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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