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Prefeito: Elvis Leonardo Cezar

Cidade nos Planos de Deus
A paz aos irmãos de Santana de Parnaíba. Primeiramente gostaria de 
agradecer a Deus por tudo, também pela minha esposa Cássia Pran-
dini, meus fi lhos Tobias e Rebeca Prandini e por todos que estão co-
nosco, aos quais quero deixar uma palavra da parte de Deus, que se 
encontra em Efésios 2:1-8 “Somos redimidos pelo grande amor de 
Deus em nosso favor, ele nos salvou das consequências dos nossos 
pecados”. 
Esta passagem bíblica relata que Deus oferece vida aos mortos, liber-
tação aos cativos e perdão aos condenados. Aqueles que ouviram e 
olharam para a cruz e entenderam a mensagem do sacrifício de Je-
sus; e o signifi cado do seu sangue derramado por nós e por toda hu-
manidade, estes foram alcançados pela graça de Deus, através da 
morte e ressurreição de Cristo e agora não estão mais presos pelas 
garras da morte espiritual e não são mais escravos do pecado, pois 
ressuscitaram para uma nova vida.
Deus nos amou primeiro e ele é rico em misericórdia, transformou o 
seu amor por nós pecadores, em graça, e a graça é aquilo que eu e 
você não merecíamos, mas ele fez, ele nos deu, por amor a nós, co-
mo consta também em Efésios 2:8-9 que diz “Porque pela graça sois 
salvo, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de 
obras, para que ninguém se glorie”.
No versículo 2:10 do livro de Efésios, a palavra “feitura” no grego sig-
nifi ca ‘’poiema’ que dizer “poema” , ou seja, somos a obra de 
arte de Deus, a obra prima do todo poderoso.
Lá na cruz Jesus triunfou, porque ele é o senhor, o nosso Salvador, 
nosso dono e ele está vivo. Que a graça de Deus e nosso Senhor Je-
sus Cristo esteja com todos para hoje e sempre, Amém.

Texto: Cintia Almeida

Foto: Marcio Koch       Texto: Por Gisele M Antunes

Pastor Valdir Prandini 
1ª Igreja Presbiteriana de Santana de Parnaíba
Localizada na Rua André Fernandes, 150 – Centro Histórico, Santana de Parnaíba. Os cultos são as quartas-feiras 
das 19h30 às 21h, no sábado a partir das 15h tem o encontro de jovens e adolescentes, no domingo escola Bíblica 
Dominical das 09h30 às 11h, para o culto de louvor e adoração é das 19h às 21h.

As inscrições para o
Curso de Teoria Musical
estão sendo realizadas no 
CCAM

 A Prefeitura, por intermédio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo, está 
com inscrições abertas para o curso 
de Teoria Musical. As aulas serão mi-
nistradas sempre às quintas-feiras das 
14h20 às 15h40, no Centro Cultural Ar-
tístico Municipal (CCAM) – Centro, lo-
calizado no Largo São Bento, 30 Cen-
tro Histórico. 
 Os interessados devem possuir co-
nhecimento básico de canto ou algum 
instrumento musical e idade a partir 
dos 12 anos. Para efetuar a inscrição, 

Prefeitura abre vagas para cursos de Teoria Musical
no Centro Cultural Artístico Municipal

basta comparecer no local do curso 
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 
21h00 horas, com documentos pesso-
ais e 2 fotos 3x4. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tel. 4154-1478. 

CCAM

   Com unidades no Centro (Largo 
São Bento, 30) e na Fazendinha (Rua 
Gabriel Jorge Salomão, 47), o Centro 
Cultural Artístico Municipal oferece di-
versos cursos gratuitos. Entre eles, 
dança de salão, street dance, jazz e 
balé (este para crianças a partir dos 
quatro anos), além de instrumentos, 
como, bateria, piano, violino, guitarra 
e musicalização (para crianças a partir 
dos cinco anos). 
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Fotos: Divulgação                     Texto: Renato Menezes 

Texto: Estela Eduardo      Fotos: Márcio Koch

 O Fundo Social de Solidarieda-
de, promove neste domingo 21/09, 
na Praça 14 de Novembro, no Centro 
da cidade, o Dia Nacional da Luta das 
Pessoas com Defi ciência, com diver-
sas atrações.
 O tema “Somos Todos Iguais – Res-
peitando a Diversidade” a abertura ofi -
cial acontece às 11h com a presença 
do prefeito Elvis Cezar e da presidente 
do Fundo Social de Solidariedade Sel-
ma Cezar, que fará o lançamento da 
Cartilha “Calçada Livre”. 
 Os grupos de dança com cadei-
ra de rodas da Associação Rainha da 
Paz, além da Companhia de Balé dos 
Cegos e apresentação musical do gru-
po Aproex são algumas das atrações 
que se apresentarão no evento.
 Haverá também depoimentos de 
pessoas, contando como supera-
ram a deficiência e conseguiram al-
cançar seus objetivos, casos da pin-
tora Daniela Caburro e dos atletas 
paraolímpicos Diego Madeira e Ma-

 A prefeitura de Santana de Parnaí-
ba, por meio da Secretaria de Emprego 
e Desenvolvimento Social (SEMEDES), 
realizou na última sexta-feira 12/09, 
no colégio Ten. Gal. Gaspar de Godói 
Colaço, a cerimônia de formatura dos 
mais de 200 alunos dos cursos técni-
cos oferecidos por essa administração.
 Os alunos receberam certifi cados 
dos cursos de Informática, Atendi-
mento ao Cliente, Pedreiro Assenta-
dor, Pedreiro Revestidor, Agente de 
Turismo, Técnico em Logística e Ad-
ministração. Alguns desses cursos 
são frutos de parcerias entre prefeitu-
ra com o Senac e o programa Via Rá-
pida Emprego do Governo Federal.
 A aluna Maria do Socorro falou 
sobre a importância dos moradores 
aproveitarem a oportunidade que a 
prefeitura vem oferecendo: “Em mi-
nha opinião os munícipes devem 
aproveitar esses cursos, é muito bom 
você ter uma qualifi cação na hora de 
procurar um emprego, e ainda tudo 
isso nos é ofertado gratuitamente”.

Fundo Social de Solidariedade promove Dia Nacional 
da Luta das Pessoas com De� ciência neste Domingo

Mais 200 alunos recebem diploma de
formação dos cursos técnicos da SEMEDES

Só esse ano quase 1000 alunos já se formaram nos cursos oferecidos pela prefeitura

O evento acontece neste domingo a partir das 11h na Praça 14 de Novembro

Ao todo quase 1000 alunos já se 
formaram nos cursos técnicos 

oferecidos pela SEMEDES

rinalva de Almeida, além do técnico 
da equipe dos Paraplégicos de São 
Paulo, Júlio Malfi. 
 O evento também terá um Jogo de 
basquete com cadeirantes e no Ci-
ne Teatro será exibido o fi lme “Olga” 
com direito a audiodescrição de Dori-
na Dohill. Durante todo o dia, vão fun-
cionar espaços como Casa as Cegas e 
Vivência em Andar de Cadeira de Ro-
das, locais onde os visitantes terão a 
sensação de como vive uma pessoa 
com defi ciência visual ou que vive em 
uma cadeira de rodas. Outra ação de 
utilidade pública é a blitz de multa mo-
ral, que consiste em uma equipe fazer 
uma fi scalização no centro da cidade e 
entregar uma multa moral dos veículos 
que ocupam indevidamente as vagas 
destinadas a defi cientes.
 Para mais informações sobre a pro-
gramação, os interessados devem 
procurar o Fundo Social de Solidarie-
dade, localizado na Rua Suzana Dias, 
338 – Centro Histórico.

Via Rápida Emprego

 O Via Rápida Emprego é um pro-
grama do Governo do Estado de São 
Paulo, coordenado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ci-
ência e Tecnologia, que oferece cur-
sos básicos de qualifi cação profi s-
sional de acordo com as demandas 
regionais. O objetivo é capacitar gra-
tuitamente à população, que está em 
busca de uma oportunidade no mer-
cado de trabalho ou que deseja ter 
seu próprio negócio.
 Podem participar do programa 
pessoas maiores de 16 anos, alfabe-
tizadas e que residam no Estado de 
São Paulo. Será dada prioridade aos 
candidatos que estejam desempre-
gados, com maior idade, mais baixa 
escolaridade, mulheres arrimo de fa-
mília e pessoas com maiores encar-
gos familiares.
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Texto: Estela Eduardo          Fotos: Márcio Koch

 No último sábado 13/09, a prefeitu-
ra de Santana de Parnaíba por meio de 
sua Secretaria de Habitação promo-
veu um encontro com os moradores 
do bairro Refúgio dos Bandeirantes, 
com a fi nalidade de chamar a popu-
lação para participar do Programa de 
Regularização Fundiária que essa ad-
ministração vem promovendo.

Prefeitura de Santana de Parnaíba promove maior 
programa de regularização de imóveis da história

Moradores do bairro Refúgio dos Bandeirantes em reunião no Colégio Maria Fernandes

Texto: Estela Eduardo           Fotos: Denis Oliveira

 A Prefeitura realizou no último sá-
bado 13/09, no Ginásio de Esportes 
Frediani a formatura da primeira tur-
ma da Guarda Mirim “Parceiro do Fu-
turo” (GMPF) de Santana de Parnaíba. 
Mais de 50 alunos entre 14 e 17 anos 
de idade receberam certifi cados pela 
participação.
 Durante as 14 semanas de curso, 
os jovens participantes passaram pe-
la supervisão do Coordenador Adm. 
Pedagógico o GMC Marcos Santos. 
Lá eles tiveram aulas sobre educa-
ção no trânsito, defesa civil e corpo 
de bombeiros, administração, tele-
marketing e marketing pessoal, edu-
cação física e ordem unida. Tudo feito 
em parceria com a GMC, Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros entre outros 
profi ssionais.

Inscrições abertas

 As inscrições para o processo se-

Guarda Mirim de Santana de Parnaíba forma
mais de 50 alunos em sua primeira turma

Mais de 50 alunos participaram da formação da primeira turma da
Guarda Mirim “Parceiro do Futuro”, e as inscrições para o

próximo grupo já estão abertas 

As inscrições para a segunda turma da Guarda Mirim já estão abertas e devem ser feitas no site

letivo da segunda turma já estão aber-
tas. Para participar o jovem deve ter 
de 14 a 17 anos completo na data da 
inscrição, estar cursando o Ensino Mé-
dio e ser morador do município. É im-
portante se atentar que as inscrições 
somente podem ser feitas pelo site: 
www.gmpf.com.br. Feito o cadastro é 
preciso aguardar a divulgação da data 
do pré vestibulinho.

 O objetivo da campanha é ordenar 
e legalizar ocupações de áreas urba-
nas habitacionais consolidadas, ocu-
padas de forma irregular, promovendo 
assim melhorias na qualidade de vida 
do munícipe, adequando o desenvol-
vimento das funções sociais e da pro-
priedade urbana do município.
 Grande parte dos imóveis existen-

te no município foram construídos de 
maneira irregular, gerando problemas 
urbanos como desarticulação do sis-
tema viário, difi culdades de acesso ao 
transporte coletivo e falta de locais pa-
ra implantação de áreas de lazer, saú-
de e educação. Essa ação, além de 
contribuir para que o munícipe tenha 
a titularidade do seu imóvel, contribui 
para que no local seja criada uma es-
trutura adequada.
 O que a equipe da Secretaria de 
Habitação explica nesses encontros 
é que com a regularização do imóvel 
o dono só tende a ganhar, pois com 
o título da posse em mãos é possível 
comercializar o imóvel, repassá-lo pa-
ra fi lhos e herdeiros, usar como ga-
rantia para obtenção de crédito/fi nan-
ciamento, reformar ou ampliar. Além 
disso, com os imóveis regularizados a 
prefeitura passa, a saber, verdadeira-
mente o que precisa ser feito e melho-
rado em cada bairro.
 Para quem precisa de informações 
sobre o estado legal de seu imóvel ou 
deseja legalizá-lo, deve procurar a Se-
cretaria de Habitação. Lá o munícipe 
encontrará equipes preparadas para 

sanar todas as dúvidas. Caso o imóvel 
esteja irregular os funcionários ajuda-
rão a regularizar.
 “Nossa equipe de engenheiros, ar-
quitetos e advogado estão preparados 
para ajudar os munícipes a conseguirem 
os títulos de posse de seus imóveis. É 
um trabalho conjunto nosso com a po-
pulação, por isso, pedimos que quan-
do um membro de nossa equipe visitar 
o imóvel que eles sejam recebidos, para 
que possamos realizar as etapas neces-
sárias para fi nalizar o processo de regu-
larização”, declarou Marcela Pupin, Se-
cretaria de Habitação.

Regularização Fundiária

 A Lei Federal nº11. 977/2009 defi ne 
regularização fundiária como o “con-
junto de medidas jurídicas, urbanísti-
cas, ambientais e sociais que visam à 
regularização de assentamentos irre-
gulares e à titulação de seus ocupan-
tes, de modo a garantir o direito social 
à moradia, o pleno desenvolvimen-
to das funções sociais da proprieda-
de urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”.
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 LEI  Nº  3.423,  DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2014
(altera dispositivos da Leis nºs 3.115 e 3.116, ambas de 25 de maio de 2011) 

  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 e promulga a seguinte Lei:

  Art. 1º. Ficam reduzidos os seguintes itens do “ANEXO I - QUADRO DO MAGISTÉRIO”, da Lei nº 3.116, 
de 25 de maio de 2011, na seguinte forma:

DENOMINAÇÃO NATUREZA CAMPO DE 
ATUAÇÃO DE PARA

ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA CARGO EM COMISSÃO - 90
80

COORDENADOR PEDAGÓGICO
FUNÇÃO DE CON-

FIANÇA
- 80 70

  Art. 2º. Ficam reduzidos os seguintes itens do “ANEXO I - CARGOS EM COMISSÃO”, da Lei nº 3.115 de 
25 de maio de 2011, na seguinte forma:

CARGO EM COMISSÃO DE PARA

ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO II 56 46
CHEFE DE DIVISÃO 106 91

  Art. 3º. Ficam alterados os vencimentos dos seguintes cargos do “ANEXO I - CARGOS EM COMISSÃO”, 
da Lei nº 3.115 de 25 de maio de 2.011, nos seguintes valores:

CARGOS EM COMISSÃO DE PARA

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO R$ 8.535,75 R$ 15.192,00

COORDENADOR DA DEFESA CIVIL R$ 8.535,75 R$   9.100,00

 
  Art. 4º Ficam excluídos do “ANEXO I - CARGOS EM COMISSÃO”, da Lei 3.115 de 25 de maio de 2011, os 
 cargos atuais de Coordenador Municipal e Administrador Regional.

CARGOS EM COMISSÃO QUANTIDADE

COORDENADOR MUNICIPAL 2

ADMINISTRADOR REGIONAL 4

  Art. 5º Fica ampliado o número de cargos do “ANEXO I - CARGOS EM COMISSÃO”, da Lei nº 3.115 de 25 
de maio de 2011, na seguinte forma: 

DESCRIÇÃO ATUAL NOVOS TOTAL

ASSISTENTE I 58 45 103

ASSISTENTE II 40 50 90

ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I 80 30 110

ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II 54 25 79

CHEFE DE EQUIPAMENTO I 12 30 42

ASSISTENTE TECNICO DE DIREÇÃO I 56 25 81

DIRETOR DE DEPARTAMENTO 51 15 66

  Art. 6º Ficam criados no “ANEXO I - CARGOS EM COMISSÃO”, da Lei nº 3.115 de 25 de maio de 2011, 
os seguintes cargos em comissão, com os respectivos vencimentos, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VENCIMENTOS

ASSISTENTE III 40 R$ 2.384,99

ASSISTENTE IV 40 R$ 2.698,80

ASSISTENTE V 30 R$ 3.402,38

SECRETARIO ADJUNTO 3 R$ 14.100,00

ADMINISTRADOR REGIONAL DA FAZENDINHA 1 R$ 15.192,00

PRESIDENTE DE AUTARQUIA 1 R$ 15.192,00

COORDENADOR REGIONAL DE ALPHAVILLE/TAMBORÉ 1 R$ 9.100,00

COORDENADOR REGIONAL DE PARQUE SANTANA E JD. ISAURA 1 R$ 9.100,00

COORDENADOR REGIONAL DA ALDEIA DA SERRA 1 R$ 9.100,00

COORDENADOR DA JUVENTUDE 1 R$ 9.100,00

COORDENADOR MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTA 1 R$ 9.100,00

  Art. 7º. Ficam alterados os Anexos I, II, III e IV, da Lei nº 3.115/2011 e o Anexo I da Lei nº 3.116/2011, 
conforme tabelas em anexo, representando a extinção de 53 cargos em comissão e a criação de outros 342 cargos.

  Art. 8º. Fica criado o Anexo V, da Lei nº 3.115, conforme tabela em anexo.

  Art. 9º. Os cargos em comissão serão preenchidos nas condições e percentuais estabelecidos no artigo 
18, § 4º, da Lei nº 3.115, de 25 de maio de 2011, com a redação dada pela Lei 3.240, de 20 de fevereiro de 2013. 

  Art. 10.  Esta Lei entra em vigor no dia 1º de outubro de 2014. 

  Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 17 de setembro 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

Anexo I - Cargos em Comissão

CARGO EM COMISSÃO QUANTIDADE VENCIMENTO
Auditor 1 R$ 8.535,75
Ouvidor Geral do Município 1 R$ 6.025,24
Comandante da Guarda Municipal Comunitária 1 R$ 8.535,75
Corregedor da Guarda Municipal Comunitária 1 R$ 8.535,75
Subcomandante da Guarda Municipal Comunitária 1 R$ 6.025,24
Assessor Especial I 10 R$ 7.154,86
Assessor Especial II 18 R$ 7.782,60
Assessor Especial III 8 R$ 8.535,75
Assessor Técnico de Gabiente I 110 R$ 3.891,30
Assessor Técnico de Gabiente II 79 R$ 4.518,92
Assessor Técnico de Gabinete III 57 R$ 6.025,24
Assessor Técnico de Gabinete IV 27 R$ 6.778,40
Assistente Técnico de Direção I 81 R$ 2.384,99
Assistente Técnico de Direção II 46 R$ 3.012,62
Assistente I 103 R$ 1.380,78
Assistente II 90 R$ 1.882,89
Assistente III 40 R$ 2.384,99
Assistente IV 40 R$ 2.698,81
Assistente V 30 R$ 3.402,38
Assistente de Gabinete 54 R$ 1.882,89
Diretor de Departamento 66 R$ 6.025,24
Chefe de Divisão 91 R$ 3.012,62
Chefe de Seção 66 R$ 2.698,81
Chefe de Equipamento I 42 R$ 2.071,18
Chefe de Equipamento II 35 R$ 2.384,99
Tesoureiro Geral 1 R$ 6.778,40
Secretário Adjunto 3 R$ 14.100,00
Chefe de Gabinete 1 R$ 15.192,00
Presidente de Autarquia 1 R$ 15.192,00
Administrador  Regional da Fazendinha 1 R$ 15.192,00
Coordenador Regional de Alphaville / Tamboré
Coordenador  Regional do Parque Santana e Jd. Isaura
Coordenador  Regional da Aldeia da Serra
Coordenador  da Juventude
Coordenador  da Defesa Civil
Coordenadoria Municipal de Transporte Interno

Anexo II - Cargos em Comissão em Extinção na Vacância 

 Total de providos 
Assessor de Secretario I 12
Assessor de Secretario II 8
Assessor Técnico Especializado 6
Assistente Executivo de Gabinete I 45
Assistente Executivo de Gabinete II 38
Assistente Executivo de Gabinete III 12
Assistente Técnico Executivo 10
Auxiliar de Gabinete I 31
Auxiliar de Gabinete II 30
Chefe de Setor   1
Consultor Técnico 8
Supervisor de Campo 2
Supervisor de Secretaria 3
Total 206

6 R$ 9.100,00
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DENOMINAÇÃO NATUREZA CAMPO DE ATUAÇÃO QUANTIDADE
EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EDUCAÇÃO ESPECIAL

ANEXO I - QUADRO DO MAGISTÉRIO (Lei nº 3.116/11)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 
PEB I CARGO EFETIVO 915

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CARGO EFETIVO 1068DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DO ENSINO 
É

SUPERVISOR DE ENSINO CARGO EM COMISSÃO - 10

DIRETOR DE ESCOLA CARGO EM COMISSÃO - 80

ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA CARGO EM COMISSÃO - 80

ASSESSOR  TÉCNICO EDUCACIONAL CARGO EM COMISSÃO - 1

ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL CARGO EM COMISSÃO - 10

COORDENADOR PEDAGÓGICO FUNÇÃO DE CONFIANÇA - 70

PROFESSOR ADJUNTO CARGO EFETIVO EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO ESPECIAL 
E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 555

PEB II CARGO EFETIVO 1068FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO QTD
Prefeito(a) Municipal 1

Vice-Prefeito(a) 1

Secretário(a) Municipal de Administração

Secretário(a)  Municipal de Finanças

Secretário(a) Municipal de Governo

Secretário(a) Municipal de Negócios Jurídicos

Secretário(a) Municipal de Compras e Licitações
Secretário(a)  Municipal de Tecnologia da Informação

Secretário(a)  Municipal de Assistência Social
Secretário(a) Municipal de Atividades Físicas, Esporte 

e Lazer
S tá i ( ) M i i l d C i ã S i l

Anexo IV - Agentes Politícos

Secretário(a) Municipal de Comunicação Social
Secretário(a)  Municipal de Cultura e Turismo

Secretário(a)  Municipal de Emprego, 
Desenvolvimento Econômico e Social
Secretário(a) Municipal de Educação
Secretário(a)  Municipal de Habitação

Secretário(a)  Municipal de Obras
Secretário(a)  Municipal de Planejamento Urbano e 

Meio Ambiente
Secretário(a)  Municipal de Segurança Urbana
Secretário(a) Municipal de Serviços Municipais

Secretário(a) Municipal de Saúde
Secretário(a) Municipal de Transporte e Trânsito
Secretário(a) Municipal de Desenvolvimento e 

Assuntos Estratégicos

Secretário(a) Municipal de Controle Interno
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DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÕES GRATIFICAÇÃO

DIRETORIA MÉDICA

Prestar assistência a seu chefe imediato na tomada de 
decisões  e  na  formulação  de programas, projetos 

relacionados com a área de sua competência;  organizar,
administrar e dirigir as unidades de saúde sob sua 
responsabilidade dentro das normas e  diretrizes 

superiores da Administração Municipal; dirigir, planejar,
coordenar e  avaliar a programação e execução de 
programas, projetos,  atividades  e  atribuições  de 

responsabilidade das respectivas da Secretaria Municipal 
de Saúde, dentro das  orientações gerais de seu chefe 

imediato e demais normas superiores de delegações de
competências e prestar contas por resultados sobre o 
cumprimento das metas  e  objetivos do planejamento 

desta secretaria, sob sua responsabilidade.

R$ 6.500,00

Anexo V - Funções Gratificadas

SUPERVISOR DE 
PROGRAMAS E 

PROJETOS EM SAÚDE I
R$ 850,00

SUPERVISOR DE 
PROGRAMAS E 

PROJETOS EM SAÚDE  II
R$ 1.500,00

SUPERVISOR DE 
PROGRAMAS E 

PROJETOS EM SAÚDE III
R$ 3.000,00

ENCARREGADO DE 
SERVIÇO I R$ 350,00

ENCARREGADO DE 
SERVIÇO II R$ 700,00

ENCARREGADO DE 
SERVIÇO III R$ 1.500,00

Prestar assistência a seu chefe imediato na coordenação 
e gerenciamento de programas, projetos e atividades afins 
à área de administração; organizar e coordenar a  unidade 
de saúde sob sua responsabilidade dentro das normas e 
diretrizes da Secretaria  Municipal de Saúde; coordenar, 
gerenciar e avaliar a execução de programas, projetos,

atividades  e atribuições de responsabilidade da 
secretaria,  dentro  das  orientações gerais de seu chefe 
imediato e demais normas superiores de delegações de 

competências nas unidades de pequeno, médio e grande 
porte.

Prestar assistência a seu chefe imediato na supervisão e 
gerenciamento de programas, projetos e atividades afins a 

sua área de competência; organizar e supervisionar a 
unidade organizativa sob sua responsabilidade dentro das 

normas e diretrizes superiores da Administração 
Municipal; supervisionar a execução de programas, 

projetos, atividades e atribuições de responsabilidade das 
respectivas secretarias municipais e órgãos afins, dentro 
das orientações gerais de seu chefe imediato e demais 
normas  superiores de delegações de competências; 

prestar contas por resultados sobre o cumprimento das 
metas e objetivos do Plano de Governo sob sua 

responsabilidade nas unidades de pequeno, médio e 
grande porte.

SEÕÇIUBIRTAOÃSSIMOC ME OGRAC

Auditor

Sistematiza o recebimento de informações relativas a eficiências administrativas 
detectadas em função de auditorias operacionais, relatórios, boletins, balanços, 
balancetes e outros instrumentos de informação, bem como o acompanhamento 

do cumprimento das providências determinadas; orienta e viabiliza medidas no que 
se refere à execução do orçamento anual e da programação financeira; avalia o 

andamento dos trabalhos de consolidação dos sistemas de informação e de 
informática, no âmbito da Prefeitura Municipal.

Ouvidor Geral do Município Dirige a Ouvidoria-Geral do Município, responsabilizando-se pela sua gestão e 
resultados.

C d t d G d M i i l C itá i

Exercer o comando hierárquico do efetivo da Guarda Municipal Comunitária; 
representar a Guarda Municipal Comunitária em todos os assuntos relativos à 

Corporação; aprovar os planos e diretrizes operacionais e de ensino que permitam 
a consecução dos objetivos da Guarda Municipal Comunitária; promover o 

entrosamento da Guarda Civil com os demais Órgãos Municipais; promover o 
entrosamento entre a Guarda Municipal e demais organismos afins; elaborar e 
submeter à apreciação do Secretário programas gerais e setoriais e a proposta 
orçamentária anual; elaborar normas gerais e particulares de ações e ordens de

Anexo III - Atribuições

Comandante da Guarda Municipal Comunitária orçamentária anual; elaborar normas gerais e particulares de ações e ordens de
serviço, a fim de coordenar as atividades e definir responsabilidades das diversas 

seções da Guarda Municipal Comunitária; fiscalizar e analisar, a intervalos 
frequentes, os fatores relativos ao grau crítico e a vulnerabilidade dos próprios 

municipais, visando aperfeiçoar a proteção global dos mesmos; indicar ao 
Secretário, através de análise e consulta, os elementos capazes para a assunção 

de postos e promoção no quadro de funcionários da Guarda Municipal 
Comunitária. Responsabilizar-se pela operacionalidade e disciplina da Guarda 

Comunitária. Reportar-se ao Secretário. 

Corregedor  da Guarda Municipal Comunitária

Apurar as transgressões disciplinares, de acordo com o regulamento disciplinar; 
fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos na utilização de todos os 
equipamentos, armas, munições, comunicações, viaturas e demais materiais 

utilizados na guarda municipal comunitária.

Subcomandante da Guarda Municipal 
Comunitária

Gerenciar os serviços administrativos; substituir o Comandante em seus 
impedimentos legais, representar a Guarda Municipal Comunitária em todos os 
assuntos relativos à Corporação, na ausência do Comandante; representar o 

Comandante em solenidades oficiais, em eventos sociais ou beneficentes, quando 
para isso designado; supervisionar e controlar, através das unidades especificas, o 

desenvolvimento das atividades próprias da Guarda Municipal, no âmbito do 
Gabinete do Comandante. Reportar-se direto ao Comandante.

Assessor Especial

Assessora o Prefeito Municipal, na concepção de normas,
instrumentos e medidas de apoio ao planejamento, para o cumprimento do Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual; promove a 
harmonização de atuação dos órgãos e entidades da Administração Municipal; 

promove a articulação e a consolidação de ações que assegurem a execução de 
programas de Governo.

Assessor Técnico de Gabinete 

Realiza estudos para a formulação da política e diretrizes a serem adotadas pela 
secretaria de atuação. Elabora  ou participa dos projetos e programas da 

secretaria, bem como acompanha sua execução.Monitora e avalia resultados das 
metas estabelecidas para os programas por meio de estudos integrados interna e 
externamente à secretaria. Estabelece planos de ação para correção dos desvios 

identificados. Socializa os resultados de sucesso dos programas em função do 
atendimento à população

Assistente Técnico de Direção 

Realiza estudos para a formulação dos planos de ação da área de atuação.Presta 
assistência técnica aos dirigentes das unidades setoriais que integram os sistemas 
de gestão tática e operacional  das secretarias. Participa dos projetos e programas 

da secretaria acompanhando a sua execução na área de atuação.

Assistente Presta assistencia técnica/pedagógica na supervisão e/ou gerenciamento de 
projetos e atividades na sua area de competencia.

Assistente de Gabinete Presta assistência ao Secretário Municipal, colaborando tecnica e 
administrativamente

Diretor de Departamento Planejamento e coordena ações atribuídas ao Departamento, articula ações de 
programas e projetos, responsabilizando-se por produtos e resultados específicospppp,jpgp

Chefe de Divisão
Chefia a programação e implementação das ações e a operacionalização de 

processos de trabalho de natureza técnica ou administrativa inerentes à sua área 
de atuação, garantindo efetividade às entregas

Chefe de Seção Chefia unidade de operacionalização de ações específicas

Chefe de Equipamento Chefia unidades administrativo-operacionais, responsabilizando-se pela qualidade, 
efetividade e eficiência dos serviços prestados ao cidadão

Tesoureiro Geral

Efetua, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas; Efetua 
autenticação mecânica; Elabora demonstrativos do trabalho realizado e de 
importâncias recebidas e pegas;  Registra o movimento em livro caixa; Movimenta 
fundos e confere a rubrica nos livros; Dá pareceres e encaminha processos 
relativos à competência da Tesouraria; Endossa cheques e assina conhecimentos 
e demais documentos relativos ao movimento de valores; Efetua a quitação de 
duplicatas, carnês e notas fiscais e outras atividades correlatas; Preenche e assina 
cheques bancários; Executa outras atividades determinadas pelos seus 
superiores, relacionadas com o seu campo de atuação.

Secretário  Adjunto

Auxiliar o  Secretário  Municipal  e  demais órgãos afins, na direção, organização, 
orientação,  coordenação,  controle e avaliação das responsabilidades e atividades 

do órgão;  exercer  as  tarefas  delegadas  pelo Secretário, com exceção das 
privativas; despachar  com  o  Secretário;  substituir automática e eventualmente o 

Secretário em suas  ausências  impedimentos  ou  afastamentos  legais;
desempenhar  outras tarefas compatíveis  com  suas  atribuições  dentro  das

normas  superiores de delegações de competências.

Chefe de Gabinete Coordena todas as atividades do Chefe do Poder Executivo e de seu gabinete.

Presidente de Autarquia
Formula, executa e avalia as políticas e diretrizes para a modernização e operação 
dos sistemas de gestão administrativa da Autarquia Municipal de Santana de 
Parnaíba;

Administrador Regional  Realiza manutenção, limpeza e conservação, coordena e executa as ações 
governo, responsabilizando-se pela sua gestão e pelos seus resultados

Coordenador Regional Coordenar e executar as ações governo, responsabilizando-se pela sua gestão e 
pelos seus resultados
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LEI N° 3.424, DE  17  DE  SETEMBRO  DE  2014 
(Altera dispositivos da Lei nº 3.115, de 25 de maio de 2011).

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

Art. 1º.Ficam alterados os artigos, parágrafos, incisos e alíneas da Lei 3.115, de 25 de maio de 2011, pas-
sando a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba passa a obedecer às dis-
posições fixadas nesta Lei, no que concerne à sua organização e às atribuições gerais das unidades que a compõem.

Art. 2º. Para desenvolver suas atividades legais e constitucionais, a Prefeitura Municipal de Santana de Par-
naíba dispõe de órgãos próprios da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta, integrados, e que devem, 
conjuntamente, buscar atingir objetivos e metas fixados pelo Governo Municipal.

Art. 3º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelo dirigente principal de 
cada uma das entidades da Administração Indireta e pelos Secretários, Coordenadores Municipais e Administradores Regio-
nais e demais cargos equivalentes, e estes pelos Diretores de Departamentos, conforme disposto nesta Lei.

Art. 4º. A Administração Direta é composta pelas Secretarias e Coordenadorias Municipais e demais órgãos 
internos, bem como pelos órgãos de Administração Regional, de acordo com esta lei e sua regulamentação, todos subordi-
nados ao Prefeito Municipal.

CAPÍTULO II
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 5º A Administração Direta é composta pelos seguintes órgãos:

 I – Gabinete do Prefeito.

II – Órgãos Estratégicos:
 a) Secretaria Municipal de Governo;
 b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos;
 c) Secretaria municipal de Controle Interno.
  
III – Órgãos de Suporte Administrativo:
 a) Secretaria Municipal de Administração;
 b) Secretaria Municipal de Finanças;
 c) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos;
 d) Secretaria Municipal de Compras e Licitações;
 e) Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;
 f) Coordenadoria Municipal de Gestão de Frota. 

IV – Órgãos Finalísticos:
 a) Secretaria Municipal de Assistência Social;
 b) Secretaria Municipal de Atividades Físicas, Esportes e Lazer;
 c) Secretaria Municipal de Comunicação Social;
 d) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
 e) Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação;
 f) Secretaria Municipal de Educação;
 g) Secretaria Municipal de Habitação;
 h) Secretaria Municipal de Obras;
 i) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;
 j) Secretaria Municipal de Segurança Urbana;
 k) Secretaria Municipal de Serviços Municipais;
 l) Secretaria Municipal de Saúde;
 m) Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;
 n) Coordenadoria Municipal da Juventude;
 o) Administração Regional da Fazendinha;
 p) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;
 q) Coordenadoria Regional de Alphaville-Tamboré;
 r) Coordenadoria Regional do Parque Santana e Jardim Isaura;
 s) Coordenadoria Regional da Aldeia da Serra.

Parágrafo único. Os Órgãos Estratégicos, de Suporte Administrativo e os Finalísticos diferem-se pelo per-
fil das atividades desempenhadas e em razão do quantitativo de cargos de direção, chefia e assessoramento que integram 
sua estrutura.

Art. 6º. A Administração Indireta é composta por Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e So-
ciedades de Economia Mista.

Parágrafo único. Sempre que Secretário Municipal acumular seu cargo com a presidência ou diretoria de 

órgão da administração indireta, deverá ele optar pela remuneração de apenas um deles.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 7º. A estrutura administrativa e funcional básica de cada um dos órgãos da Administração Direta, dada 
a natureza e nível de atuação, é composta pelas seguintes unidades funcionais e/ou atividades, em regime de subordinação 
hierárquica:

I – DEPARTAMENTOS: Unidade organizacional com atribuições de planejamento e coordenação de ações 
que requerem capacidade técnica específica, competindo-lhe articulação e definição de programas e projetos específicos, 
com responsabilidade por produtos e resultados específicos;

II – DIVISÕES: Unidade organizacional com atribuições de programar e implementar ações e operacionalizar 
processos de trabalho de natureza técnica ou administrativa inerentes à sua área de atuação, para dar efetividade às entregas 
de competência da unidade organizacional a que está vinculada;

III – SEÇÕES: Unidade organizacional com atribuições de operacionalização de ações específicas, que de-
mandam conhecimento técnico de nível superior, dentro do campo de atribuição próprio da unidade organizacional a que 
está vinculada.

Parágrafo único. Constituem unidades administrativo-operacionais desconcentradas:

I  – Unidades de Saúde;
II – Unidades da Rede Sócio-assistencial;
III – Unidades Culturais;
IV – Unidades de Esportes e Lazer;
V  – Unidades Escolares.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 8º. São competências de todas as Secretarias Municipais:

I – oferecer subsídios ao Governo Municipal na formulação de diretrizes gerais e prioridades da ação Mu-
nicipal;

II – garantir a concretização das políticas, diretrizes e prioridades definidas pelo Governo Municipal para a 
sua área de competência;

III – garantir ao Prefeito o apoio necessário ao desempenho de suas funções e especialmente as condições 
necessárias para a tomada de decisões, coordenação e controle da Administração Municipal;

IV – coordenar, integrando esforços, recursos financeiros, materiais e humanos colocados à sua disposição, 
garantindo aos seus órgãos o apoio necessário à realização de suas atribuições;

V – participar da elaboração do orçamento municipal e acompanhar a execução do mesmo;

VI – auxiliar o Prefeito no exercício do controle interno do Município.

Art. 9º. São competências específicas do Gabinete do Prefeito:

 a) Coordenar as atividades de cerimonial da Prefeitura Municipal, com o objetivo de organizar eventos e reuniões com a 
presença do Chefe do Poder Executivo e demais autoridades;
 b) Coordenar a elaboração da agenda do Chefe do Poder Executivo e adotar as providências correlatas para sua adequa-
da realização;
 c) Apoiar a elaboração da agenda especial de governo, com o objetivo de garantir a inserção de temas estratégicos na 
rotina de atividades do Chefe do Poder Executivo;
 d) Recepcionar, analisar e preparar os despachos administrativos do Chefe do Poder Executivo Municipais, bem como 
registrar, arquivar e controlar os atos oficiais;
 e) Recepcionar lideranças políticas e parlamentares do Município, bem como outras autoridades das demais esferas de 
governo e dos Poderes da República, administrando a agenda do Chefe do Poder Executivo;
 f) Recepcionar e orientar os munícipes e visitantes que se dirijam ao Gabinete;
 g) Prestar assessoria especial e direta ao Chefe do Poder Executivo;
 h) Dar apoio à organização e execução dos procedimentos necessários à segurança do Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal, em cooperação com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana;
 i) Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades administrativas necessárias para o cumprimento das 
atribuições legais e constitucionais do Chefe do Poder Executivo Municipal;
 j) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal no planejamento, ges-
tão e avaliação de assuntos e atividades estratégicas relacionadas com o cumprimento de suas atribuições legais e consti-
tucionais;
 k) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na revisão e implan-
tação de normas e procedimentos relativos às atividades de compras e aquisições da Administração Municipal;
 l) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competência;
 m) Responder pelo Protocolo Geral;
 n) Desempenhar outras atividades afins e assemelhadas, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 10. São competências dos Órgãos Estratégicos, além de outras responsabilidades estabelecidas em 
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Lei ou regulamento:

I – Competências gerais:

a) elaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecendo informações e apoio técnico para a coordenação da 
Ação Governamental;
b) oferecer, na área de sua atribuição, subsídios ao Governo Municipal que possibilitem aferir a evolução dos processos e 
serviços em vista dos objetivos fixados;
c) garantir ao Governo Municipal as interfaces políticas necessárias às relações com os cidadãos, movimentos sociais, ins-
tituições públicas e privadas no âmbito municipal, nacional e internacional;
d) trabalhar pela integração da ação governamental, colaborando com os demais órgãos para a execução do plano de go-
verno.

II – Competências da Secretaria Municipal de Governo:

 a) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal, no desempenho de 
suas atribuições e responsabilidades, em especial nos assuntos relacionados com a direção, coordenação, controle e ava-
liação das ações de governo;
 b) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal, na coordenação da 
gestão institucional das Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Municipal, controlando o cumprimento 
das diretrizes e ordens do Chefe do Poder Executivo Municipal e acompanhando a execução das metas e objetivos do Pro-
grama de Governo;
 c) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na definição dos problemas, assuntos e decisões que são impor-
tantes para o cumprimento do programa de governo e atribuições constitucionais e legais, em articulação com as demais 
Secretarias;
 d) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na preparação, orga-
nização e execução da agenda especial de tomada de decisões de governo;
 e) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na interação com as 
lideranças, organizações de base, com os Conselhos e demais órgãos de deliberação e controle social, em articulação com 
as demais Secretarias;
 f) Articular contatos com lideranças políticas e parlamentares, bem como outras autoridades das demais esferas de go-
verno;
 g) Promover políticas públicas com a finalidade de apoiar e dar assistência aos Conselhos Municipais;
 h) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 i) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

III – Competências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos:

 a) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na sua representação política junto ao Poder Legislativo e demais 
órgãos institucionais municipais, estaduais e federais;
 b) Planejar e coordenar as atividades de suporte às ações do Governo, oferecendo apoio estratégico e político à sua 
ação junto ao Poder Legislativo Municipal;
 c) Atuar, em cooperação com as demais Secretarias Municipais, nos momentos de inter relação com organizações go-
vernamentais e não governamentais;
 d) Auxiliar, o Poder Executivo no cumprimento de metas estabelecidas para a área de desenvolvimento, bem como au-
xiliar na formulação e implantação de políticas de desenvolvimento municipal;
 e) Atuar na articulação estratégica e institucional entre o Governo Municipal e o Poder Legislativo Municipal, em coope-
ração com a Secretaria Municipal de Governo;
 f) Acompanhar e analisar o cenário político, em cooperação com as demais Secretarias Municipais, subsidiando os pro-
cessos decisórios da Administração nas relações institucionais, de acordo com as diretrizes gerais do Governo;
 g) Promover articulação entre o Governo Municipal, em cooperação com as demais Secretarias Municipais, junto a en-
tidades públicas e privadas, agências de desenvolvimento, agências reguladoras e organizações não governamentais, inclu-
sive em âmbito internacional, objetivando identificar, potencializar, trabalhar e desenvolver projetos, programas e parcerias 
estratégicas;
 h) Recepcionar, a pedido do Chefe do Poder Executivo Municipal, as autoridades e/ou membros de organizações e en-
tidades governamentais ou não governamentais municipais, estaduais, federais e internacionais, que venham ao Município 
de Santana de Parnaíba para o desenvolvimento de projetos e programas;
 i) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

IV – Competências da Secretaria Municipal de Controle Interno:

 a) Auxiliar diretamente o Chefe do Poder Executivo Municipal no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos 
e providências que, no âmbito do Poder Executivo, estejam relacionadas com a defesa do patrimônio público, ao controle 
interno, a auditoria pública e às atividades da ouvidoria geral;
 b) Promover apoio aos órgãos da administração municipal no que concerne ao cumprimento de obrigações junto aos 
órgãos fiscalizadores e de tomada de contas;
 c) Desenvolver, implantar e coordenar um sistema de auditoria interna, com o propósito de praticar, e efetivamente res-
guardar, o princípio da autotutela nos atos e contratos da administração pública;
 d) Promover e coordenar avaliações periódicas sobre a eficiência, eficácia e pertinência da estrutura organizativa da 
Prefeitura Municipal, com o propósito de adequá-la permanentemente às necessidades da sociedade, aos objetivos e metas 
institucionais, bem como às normas fixadas pelos órgãos de controle da Administração Pública;
 e) Avaliar periodicamente a eficiência e eficácia do sistema de controle interno do Município de Santana de Parnaíba, 
propondo as mudanças estruturais necessárias para seu melhor funcionamento;
 f) Planejar e coordenar a revisão e atualização dos fluxos dos processos administrativos, objetivando a celeridade, a 
transparência e a economia dos recursos na gestão institucional, bem como a melhoria na prestação dos serviços munici-
pais;
 g) Receber, identificar e apurar abusos, omissões, injustiças, morosidade, descaso, desídia da administração municipal, 

cometidos contra cidadãos, entidades publicas ou privadas, propondo, para tanto, as medidas cabíveis pertinentes para sua 
imediata correção, bem como encaminhar os fatos e conclusões à Sindicância, para que seja instaurado o procedimento ad-
ministrativo adequado a apuração de eventuais falhas e ilícitos funcionais;
 h) Receber, encaminhar e apurar reclamações, demandas e queixas da população sobre a gestão pública municipal, re-
comendando as medidas cabíveis e zelando pelo seu cumprimento;
 i) Executar e controlar os procedimentos de liquidação de autarquias, empresas públicas e demais órgãos da adminis-
tração indireta do Poder Público Municipal;
 j) Manter o registro e o arquivamento das reclamações recebidas e das respostas enviadas aos reclamantes, dentro dos 
prazos fixados na legislação;
 k) Propor medidas de incentivo aos servidores públicos para o cumprimento das normas, obtenção de resultados e al-
cance de metas de eficiência, eficácia e economicidade;
 l) Em coordenação com as Secretarias Municipais de Finanças e de Administração, realizar os procedimentos adminis-
trativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a execução de suas atividades e atribuições, dentro das nor-
mas superiores de delegações de competências;
 m) Em coordenação com a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, programar as atividades de consultoria e asses-
soramento jurídico necessários para o desempenho oportuno e eficaz de suas atribuições, zelando pela defesa dos interes-
ses da Administração Pública Municipal, dentro das normas superiores de delegações de competências;
 n) Em coordenação com a Secretaria Municipal de Governo e com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 
Meio Ambiente, monitorar e avaliar o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua responsabilidade, 
apresentando ao Chefe do Poder Executivo Municipal as propostas de decisão e adequação, que permitam o cumprimento 
dos compromissos assumidos com a população;
 o) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pela Prefeitura Municipal, na sua área de 
competência;
 p) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 11. São competências dos Órgãos de Suporte Administrativo, além de outras responsabilidades esta-
belecidas em Lei ou regulamento:

I – Competências gerais:

 a) coordenar e viabilizar apoio jurídico e administrativo à execução das políticas, diretrizes e metas de governo;
 b) definir políticas, normas e procedimentos para o desenvolvimento e qualificação dos recursos que viabilizam a efeti-
vidade dos processos levados a efeito pelo Poder Executivo Municipal;
 c) viabilizar a execução da política municipal, negociando e fixando prioridades, normas e padrões para a eficiente atu-
ação da governança municipal;

II – Competências da Secretaria Municipal de Administração:

 a) Formular, executar e avaliar as políticas e diretrizes para a modernização e operação dos sistemas de gestão admi-
nistrativa da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba;
 b) Monitorar e avaliar a eficiência, eficácia e economia dos sistemas de gestão administrativa, promovendo a execução 
de medidas para simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades, bem como identificando áreas que ne-
cessitem de modernização;
 c) Desenvolver, implantar e avaliar permanentemente a política de gestão de pessoas da Administração Municipal visan-
do à valorização, o desenvolvimento de competências e a qualificação do desempenho dos servidores públicos municipais;
 d) Formular e executar diretrizes, normas e procedimentos para a aplicação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remune-
rações vigentes na Prefeitura Municipal, de acordo com o Regime Jurídico dos Servidores adotado pela Administração Mu-
nicipal e demais normas pertinentes;
 e) Desenvolver, implantar e operar o sistema de avaliação do desempenho dos servidores públicos municipais, de acor-
do com as normas e diretrizes superiores adotadas pela Administração Municipal;
 f) Em coordenação com a Escola Municipal de Governo, desenvolver políticas e programas para o aprimoramento de 
competências dos funcionários públicos municipais necessários para a modernização e a qualificação dos sistemas de ges-
tão institucional da Administração Pública Municipal;
 g) Formular e executar diretrizes, normas e procedimentos de administração de pessoas como registro, controle de fre-
qüência, movimentação, pagamentos, saúde, segurança do trabalhador e desligamento dos funcionários da Prefeitura Muni-
cipal de Santana de Parnaíba, de acordo com a legislação vigente;
 h) Formular e implantar normas e procedimentos relacionados com a inspeção de saúde dos servidores públicos muni-
cipais para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros fins pertinentes, bem como a promoção de técnicas e métodos 
de segurança e medicina do trabalho nos diversos setores da Administração Municipal;
 i) Promover a articulação com órgãos representativos dos servidores municipais, a fim de manter um relacionamento 
proativo e oportuno no atendimento e negociações de suas reclamações e reivindicações;
 j) Executar atividades relativas a tombamento, registro e inventário dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal;
 k) Planejar, coordenar e executar as atividades de manutenção preventiva e corretiva dos bens patrimoniais da Prefeitura 
Municipal;
 l) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competência;
 m) Coordenar, em parceria com a Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
a Escola Municipal de Governo e Gestão Pública zelando pelo cumprimento de seu objetivo central, relacionado com a for-
mulação, execução e avaliação da política municipal de formação e capacitação, dirigida a aperfeiçoar a capacidade de go-
verno das lideranças, agentes e servidores públicos, sociais e comunitários do Município;
 n) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal;
 o) Promover, elaborar e coordenar atividades relativas ao recebimento, logística, seleção, arquivamento e manuseio de 
documentos internos de toda a Administração Pública.

III – Competências específicas da Secretaria Municipal de Finanças:

 a) Formular, executar e avaliar as políticas e diretrizes para a modernização e operação do sistema de gestão financeira 
da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba;
 b) Planejar e executar as atividades referentes ao lançamento, cobrança, arrecadação e fiscalização dos impostos, ta-
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xas, multas, contribuições, direitos e, em geral, de todas as receitas ou rendas pertencentes ou confiadas à Fazenda Munici-
pal;
 c) Formular e executar a política fiscal e tributária do Município;
 d) Desenvolver, implantar e manter atualizado permanentemente o sistemas de arrecadação e fiscalização tributária;
 e) Avaliar de forma periódica a eficácia e eficiência do Código Tributário do Município e formular propostas para seu 
aperfeiçoamento e atualização;
 f) Apurar a liquidez e certeza da divida ativa de natureza tributaria do Município, inscrevendo-a para fins de cobrança 
amigável ou judicial;
 g) Coordenar, junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, os procedimentos e atividades relacionadas com a cobran-
ça amigável e coercitiva da dívida ativa de natureza tributária do Município, ou de quaisquer outras dívidas que não forem li-
quidadas nos prazos legais;
 h) Fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de administração centralizada que tenham competências de arreca-
dação de taxas, multas, contribuições, direitos e de outras receitas ou rendas pertencentes ou confiadas à Fazenda Munici-
pal;
 i) Elaborar as demonstrações contábeis e das prestações de contas do Município;
 j) Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patri-
monial do Município;
 k) Executar as atividades de classificação, registro e controle, em todos os seus aspectos, da divida pública municipal, 
incluindo os serviços da divida, resultantes ou independentes da execução do orçamento;
 l) Elaborar as demonstrações contábeis e as prestações de contas do Município exigidos pelos diferentes órgãos de fis-
calização e controle;
 m) Zelar pelo cumprimento da legislação sobre responsabilidade fiscal, articulando-se com os órgãos da administração 
direta e indireta do Município;
 n) Efetuar a guarda e movimentação dos recursos financeiros e outros valores pertencentes ou confiados à Fazenda Mu-
nicipal;
 o) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 p) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

IV – Competências da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:

 a) Defender e representar, em juízo ou fora dele, e através das unidades vinculadas à procuradoria municipal, os direitos 
e interesses do Município de Santana de Parnaíba inclusive dos órgãos da administração direta e indireta, em todas as esfe-
ras e Poderes da República, sempre que necessário;
 b) Organizar, numerar e manter, sob sua responsabilidade, os originais de leis, decretos e outros atos normativos, expe-
didos ou sancionados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, preparando as correspondentes minutas;
 c) Programar, formular e executar, com exclusividade no âmbito da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, as ati-
vidades de consultoria, elaboração de pareceres e assessoramento jurídicos ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos 
demais órgãos e unidades municipais da administração direta e indireta;
 d) Dar suporte jurídico ao Chefe do Executivo Poder Municipal na elaboração das mensagens e projetos à Câmara Mu-
nicipal, preparando as minutas e demais providências de instrução processual;
 e) Redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, ordens de serviço, instruções, regulamentos, contratos, con-
vênios e pareceres sobre questões técnicas e jurídicas, bem como outros documentos de natureza jurídica, encaminhados 
pelas demais Secretarias Municipais;
 f) Sugerir e recomendar ao Chefe do Poder Executivo Municipal medidas de caráter jurídico, essenciais a satisfação e 
tutela do interesse público;
 g) Realizar e divulgar interpretações da Constituição Federal, das leis e demais atos normativos, a serem uniformemente 
seguidas pelos órgãos, entidades e demais unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, inclu-
sive mediante a expedição de pareceres normativos;
 h) Estruturar, unificar e coordenar o sistema de assessoramento e consultoria jurídicos ao conjunto de Secretarias Mu-
nicipais e aos órgãos de assessoramento da Administração Municipal, garantindo a correta aplicação das leis e das demais 
normas legais e administrativas, podendo, para tanto, expedir pareceres normativos;
 i) Em coordenação com a Secretaria Municipal de Finanças, executar a função de cobrança amigável e coercitiva da dí-
vida ativa de natureza tributária do Município de Santana de Parnaíba, ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquida-
das nos prazos legais;
 j) Prestar orientação e assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo Municipal e às demais Secretarias Munici-
pais, nas atividades relativas às licitações e contratações administrativas, elaborando pareceres jurídicos, bem como orientar 
as Comissões de Licitações e pregoeiros da Administração direta;
 k) Assessorar juridicamente o Chefe do Poder Executivo Municipal nas desapropriações, aquisições e alienações de 
imóveis, com o intuito de preservar o interesse público;
 l) Instaurar, autuar e orientar juridicamente inquéritos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares, de acordo 
com as demais normas legais editadas no Município;
 m) Propor medidas de caráter jurídico que visem proteger o patrimônio dos órgãos da administração direta e indireta do 
Município;
 n) Redigir, registrar, fazer publicar e expedir os atos do Chefe do Poder Executivo Municipal, notadamente aqueles que 
demandam análise jurídica;
 o) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 p) Coordenar o processo de divulgação de Leis, Decretos e demais atos oficiais da Administração Municipal;
 q) Desempenhar outras atividades afins, previstas na legislação, sempre por determinação do Chefe do Executivo Mu-
nicipal.

V – Competências da Secretaria Municipal de Compras e Licitações:

 a) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na revisão e implan-
tação de normas e procedimentos relativos às atividades de compras e aquisições da Administração Municipal; 
 b) Programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de compras da Administração, de acordo 
com as normas e diretrizes superiores do Governo Municipal, pertinentes às Compras e Licitações; 

 c) Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores; 
 d) Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor; 
 e) Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos necessários a contabilização 
e pagamento; 
 f) Elaborar processos de licitação de acordo com a legislação específica vigente; 
 g) Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades; 
 h) Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tribunal de Contas; 
 i) Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamento eficaz da Comissão de Licitação; 
 j) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

VI – Competências da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação:

 a) planejar, normatizar e regular as atividades relativas aos procedimentos de informatização no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Santana de Parnaíba;
 b) Coordenar e assessorar o desenvolvimento, a programação e operacionalização das atividades de tecnologia da in-
formação da Prefeitura, de modo a torná-las interdependentes e tecnicamente viáveis;
 c) Editar e homologar normas e padrões técnicos para hardwares, softwares, metodologias, interfaces e demais assun-
tos técnicos relacionados à tecnologia da informação nos órgãos da Prefeitura;
 d) Colaborar com a promoção e a elaboração de planos de formação, desenvolvimento e capacitação do pessoal envol-
vido nas áreas de tecnologia da informação;
 e) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Acesso as novas Tecnologia da Informação, em consonância com 
as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
 f) Desenvolver e executar o Plano Municipal de Tecnologia da Informação;
 g) Formular e gerenciar o planejamento técnico de reestruturação tecnológica de toda a prefeitura, seguindo o Plano Mu-
nicipal de Tecnologia da Informação e a legislação vigente;
 h) Oferecer suporte técnico a todas as Secretarias Municipais e ao Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecendo 
as diretrizes municipais, em sua área de atuação;
 i) Promover e coordenar os processos de participação social e comunitária na formulação dos planos e programas ins-
titucionais do Governo Municipal, na sua área de competência;
 j) Selecionar e unificar as tecnologias utilizadas nas diferentes instâncias da Prefeitura;
 k) Acompanhar, monitorar e avaliar os sistemas de informática, bem como todo o parque tecnológico da prefeitura;
 l) Desenvolver novos sistemas de informação e acompanhar a instalação de soluções terceirizadas em toda a prefeitura;
 m) Desenvolver políticas de uso e racionalização dos equipamentos tecnológicos da prefeitura;
 n) Formular, coordenar, executar e avaliar, em articulação com todas as Secretarias, planos, programas e projetos que 
visem à inclusão digital de toda a população;
 o) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do Município;
 p) Realizar ações de captação de recursos, em articulação com a Secretaria de Planejamento, que permitam a viabiliza-
ção do financiamento dos programas e ações dentro de sua competência;
 q) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 r) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

VII – Competências da Coordenadoria Municipal de Gestão de Frota:

 a) Supervisionar e controlar a gestão da frota municipal interna de veículos, com vistas a viabilizar o transporte de ser-
vidores da Prefeitura;
 b) Estabelecer normas para a utilização da frota, orientando a sua aplicação; 
 c) Controlar os serviços de transporte internos terceirizados, garantindo qualidade e custo da tarefa;
 d) Atentar para o estado de manutenção e conservação dos veículos, de forma a garantir a integridade dos passageiros 
transportados;
 e) Supervisionar e controlar a gestão do serviço de agendamento social; 
 f) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 12. São competências dos Órgãos Finalísticos, além de outras responsabilidades estabelecidas em Lei 
ou regulamento:

I – Competências gerais:

 a) elaborar estudos, propostas e pareceres específicos, fornecendo informações e apoio técnico para a coordenação da 
Ação Governamental;
 b) oferecer, na área de sua atribuição, subsídios e informações ao Governo Municipal que possibilitem aferir a 
evolução dos processos e serviços em vista dos objetivos fixados;
 c) garantir ao Governo Municipal as interfaces políticas necessárias às relações com os cidadãos, movimentos 
sociais, instituições públicas e privadas no âmbito municipal, nacional e internacional;
 d) trabalhar pela integração da ação governamental, colaborando com os demais órgãos para a execução do plano de 
governo.

II – Competências da Secretaria Municipal de Assistência Social:

 a) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social no âmbito do Município, em consonância com 
as diretrizes gerais do Governo Municipal, o Sistema Único de Assistência Social e a legislação vigente;
 b) Formular, executar e avaliar planos, projetos e ações que visem o enfrentamento dos problemas de pobreza, exclusão 
e risco social da população do Município, em consonância com a Política Municipal de Assistência Social e da legislação vi-
gente;
 c) Estruturar, implantar e gerenciar o sistema de proteção social básica dirigido à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza e da fragilização dos vínculos afetivos e comunitários, em consonância com a 
Política Municipal de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a Política Nacional de Assistência 
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Social - PNAS;
 d) Estruturar, implantar e gerenciar o Sistema de Proteção Social Especial dirigido ao atendimento de famílias e indivídu-
os cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçados, em consonância com a Política Municipal de Assistência Social e o 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
 e) Administrar o funcionamento e manutenção da infraestrutura física e unidades que compõem a Sistema Municipal de 
Assistência Social;
 f) Promover e manter a integração entre políticas públicas, iniciativa privada e sociedade, com vistas ao fomento do am-
paro e proteção a pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social;
 g) Criar, alimentar e manter atualizado um Sistema Municipal de Informação e Vigilância Sócio Assistencial, sobre a si-
tuação da Assistência Social no Município, que contemple as principais informações e indicadores de serviços (proteção 
básica/especial), benefícios e transferência de renda;
 h) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento social do Município;
 i) Desenvolver, implantar e atualizar os sistemas de informação sobre a situação socioeconômica das famílias do Muni-
cípio, a fim de oferecer assistência aos que se enquadrem nos critérios definidos em normas superiores;
 j) Criar, alimentar e manter atualizado o Cadastro Único para Programas Sociais, como uma ferramenta que permita 
identificar todas as famílias em situação de pobreza e risco social que devem ser incluídas nos programas de assistência 
social do Município e acompanhar o impacto destes programas na melhoria de qualidade na situação social das famílias be-
neficiadas, em consonância com a Política Municipal de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
 k) Formular, executar e avaliar programas e ações de fortalecimento da organização comunitária, com a finalidade de 
promover a participação da sociedade no enfrentamento de seus problemas e necessidades;
 l) Promover e coordenar mutirões comunitários, programas de ajuda mútua e demais eventos comunitários, em articu-
lação com outros órgãos municipais;
 m) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas de assistência 
social no Município;
 n) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 o) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

III – Competência da Secretaria Municipal de Atividades Físicas, Esportes e Lazer:

 a) Formular, executar e avaliar a política Municipal fixada para a promoção do esporte, lazer e da atividade física, em 
consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
 b) Formular, coordenar, executar e avaliar os planos, programas e projetos atinentes à promoção do esporte, lazer e da 
atividade física, como um instrumento de inclusão e desenvolvimento social no âmbito o Município;
 c) Promover o acesso a pratica do esporte, o lazer e a atividade física da população do Município de forma equânime e 
participativa, visando à integração e inclusão social;
 d) Definir normas e critérios para o funcionamento e utilização dos espaços públicos e dos cenários esportivos para a 
prática do esporte competitivo, o lazer e as atividades físicas por parte da população e entidades afins no Município;
 e) Promover programas e ações de assistência técnica e apoio às representações desportivas municipais, às organiza-
ções esportivas e de lazer e a órgãos representativos da comunidade;
 f) Promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, de modo a assegurar a coordenação e a execu-
ção de programas e ações de promoção do esporte, do lazer e da atividade física;
 g) Definir, promover e divulgar o calendário anual esportivo e de lazer do Município, de forma articulada e participativa 
com as organizações correlatas, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
 h) Promover a inclusão do Município na programação regional, estadual, nacional e internacional de eventos e campe-
onatos esportivos;
 i) Administrar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física e unidades que compõem a rede pública 
municipal de esporte, lazer e de atividade física;
 j) Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema de informação sobre a prática do esporte, o lazer e a atividade 
física, em articulação com órgãos estaduais, federais e municipais afins;
 k) Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins às áreas do esporte, lazer e atividade física;
 l) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de po-
líticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do esporte e lazer do Município;
 m) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 n) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 o) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

IV – Competência da Secretaria Municipal de Comunicação Social:

 a) Coordenar em conjunto com o Gabinete do Prefeito as atividades de cerimonial da Prefeitura Municipal, com o obje-
tivo de organizar eventos e reuniões com a presença do Chefe do Poder Executivo e demais autoridades;
 b) Coordenar em conjunto com o Gabinete do Prefeito a elaboração da agenda do Chefe do Poder Executivo e adotar as 
providências correlatas para sua adequada realização;
 c) Em conjunto com o Gabinete do Prefeito, apoiar a elaboração da agenda especial de governo, com o objetivo de ga-
rantir a inserção de temas estratégicos na rotina de atividades do Chefe do Poder Executivo;
 d) Em conjunto com o Gabinete do Prefeito, recepcionar lideranças políticas regionais, bem como outras autoridades 
das demais esferas de governo e dos Poderes da República, administrando a agenda do Chefe do Poder Executivo;
 e) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicação pública, institucional e de imprensa, necessárias 
para promover, divulgar e facilitar as ações do Governo Municipal, mediante articulações com o conjunto de órgãos de as-
sessoramento da Prefeitura e mantendo contato permanente com os meios de comunicação, sempre com a rigorosa obser-
vação dos princípios da impessoalidade e da prevalência do interesse público sobre o interesse privado;
 f) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Comunicação Social, em consonância com as diretrizes gerais do 
Governo Municipal;
g) Formular, coordenar, executar e avaliar, em articulação com as Secretarias, planos, programas e projetos que visem di-
vulgação de atos oficiais;

 h) Coordenar os procedimentos de publicação e distribuição da Imprensa Oficial do Município;
 i) Planejar, coordenar e executar o Plano Municipal de Comunicação Visual;
 j) Estudar, formalizar e fiscalizar as concessões de espaços públicos para a exploração publicitária; 
 k) Controlar a utilização das áreas destinadas à divulgação de propaganda institucional; 
 l) Formular, coordenar e executar campanhas publicitárias, objetivando a divulgação dos atos oficiais e a promoção do 
Município em âmbito Estadual e Federal;
 m) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do Município;
 n) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 o) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

V – Competência da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

 a) Formular, executar, coordenar e avaliar as políticas municipais de cultura e de turismo, em consonância com as di-
retrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente, bem como, promover o acesso aos bens culturais materiais e 
imateriais à população do Município, de forma equânime e participativa, visando o fortalecimento da identidade local e a va-
lorização da diversidade cultural;
 b) Coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de Cultura e Turismo, em consonân-
cia com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;
 c) Formular e executar programas e ações que visem o tombamento, registro e preservação dos bens materiais e ima-
teriais com valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo para a população de Santana de Parnaíba, em conso-
nância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
 d) Formular e executar programas e ações que visem à promoção da produção cultural nas suas diversas manifestações 
como música, teatro, dança, pintura, gravura, fotografia, audiovisual, cinema, literatura, artesanato, entre outras, visando o 
fortalecimento da identidade local e a valorização da diversidade cultural do Município;
 e) Promover, coordenar e executar programas e ações, relativos ao desenvolvimento da economia cultural e do turismo 
do Município, visando à integração social e produtiva das comunidades, famílias e pessoas com vocação cultural, artística 
e artesanal;
 f) Formular diretrizes, metodologias e programas para promover a utilização das tecnologias digitais e o ambiente co-
nectado em rede na criação, produção, reprodução, distribuição, preservação, armazenamento, modalidades de acesso das 
cadeias econômicas relativas aos conteúdos simbólicos e às expressões e bens artísticos e culturais;
 g) Promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, de modo a assegurar a coordenação e a exe-
cução de programas culturais de qualquer iniciativa, bem como, o intercâmbio cultural, artístico e literário com entidades 
públicas e particulares regionais, estaduais, nacionais e internacionais;
 h) Definir, promover e divulgar a Agenda Cultural do Município de forma articulada e participativa com as organizações 
culturais, sociais e comunitárias do Município, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legisla-
ção vigente;
 i) Acompanhar a administração dos atos praticados pelo fundo e serviços por eles realizados, relativo ao Fundo Munici-
pal de Cultura;
 j) Administrar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física e unidades que compõem a rede pública 
municipal de cultura;
 k) Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema de informação sobre o Sistema Municipal de Cultura, em articu-
lação com órgãos estaduais, federais e municipais afins;
 l) Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades artísticas, culturais e turísticas como instrumentos de inclusão 
social no Município;
 m) Planejar, coordenar, executar e avaliar os serviços e atividades de proteção do patrimônio artístico, arqueológico, 
histórico, cultural do Município;
 n) Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins às áreas da cultura;
 o) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento cultural e turístico do Município;
 p) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 q) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 r) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal;
 s) Promover a estruturação e organização da cadeia produtivas do turismo, a fim de focalizar e articular os esforços 
públicos e privados no desenvolvimento e diversificação do turismo no Município, em consonância com a estratégia de de-
senvolvimento econômico de longo prazo do Município;
 t) Administrar o funcionamento, manutenção e aprimoramento da infraestrutura física de apoio e orientação ao turista;
 u) Fomentar programas destinados à formação e qualificação de força de trabalho no setor turístico, a fim de melhorar 
a produtividade e competitividade do turismo do Município e promover a inserção produtiva da população economicamente 
ativa, bem como, a identificação, formulação, avaliação e promoção de projetos e empreendimentos que objetivem o apro-
veitamento das oportunidades do turismo receptivo e de negócios de Santana de Parnaíba visando o respeito das normas 
ambientais vigentes e a integração social e produtiva da população economicamente ativa do Município;
 v) Fomentar a formulação e promoção de atividades e pacotes turísticos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, 
propondo estímulos às iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento e diversificação das atividades turísticas, em con-
sonância com a estratégia de desenvolvimento econômico de longo prazo do Município;
 w) Zelar pela inclusão do Município nos programas estaduais e federais de promoção e marketing do turismo, nos âm-
bitos nacional e internacional, a fim de consolidar a imagem de Santana de Parnaíba como um destino turístico de alta qua-
lidade para os visitantes e com potencialidades para a realização de novos negócios;
 x) Definir, promover e divulgar o calendário turístico do Município, de forma articulada e participativa com as organiza-
ções empresariais, culturais, e as Secretarias de Cultura e de Esporte e Lazer;
 y) Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema integral de informação referente à estrutura e comportamento do 
setor turístico do Município.

IV – Competência da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Ino-
vação:
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 a) Formular, executar e avaliar a política municipal de Emprego, Desenvolvimento Científico, Econômico e Social, visan-
do o fortalecimento do modelo de desenvolvimento econômico do Município, integrando suas potencias e oportunidades 
produtivas à melhoria da qualidade de vida de sua população, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Munici-
pal e da legislação vigente;
 b) Promover e coordenar a formulação e atualização permanente da estratégia de geração de emprego e desenvolvimen-
to econômico de longo prazo do Município, que vise o aproveitamento das oportunidades criadas pelos pólos industriais e 
comerciais do município; 
 c) Manter articulação com órgãos e entidades públicas e instituições privadas, visando à formulação e implantação de 
políticas, programas e projetos em relação criação de vagas de emprego no Município;
 d) Formular, coordenar, executar e avaliar programas e ações que visem à geração de ocupação e renda da população 
do Município através do desenvolvimento do empreendedorismo, da qualificação profissional e o acesso ao crédito e micro-
crédito de fomento;
 e) Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços de assistência financeira e concessão 
de empréstimos dirigidos a microempreendedores, inclusive aos do setor informal, a micro e pequenas empresas, coopera-
tivas ou formas associativas de produção ou de trabalho, buscando elevar a produtividade dos empreendimentos apoiados 
e a minimizar o risco do negócio, a fim de estimular seu crescimento e a geração de melhores oportunidades de ocupação 
e renda da população do Município;
 f) Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços gratuitos à população, de intermediação 
entre empresas que precisam de mão de obra e profissionais e pessoas que procuram emprego e solicitação de outros ser-
viços relacionados com sua situação laboral;
 g) Promover, de forma coordenada e participativa, a formulação e execução de ações para a identificação, estudo e es-
truturação das cadeias produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais, com o propósito de direcionar e focalizar as políticas de 
fomento da cooperação e articulação da base empresarial, que melhorem o potencial competitivo do Município;
 h) Incentivar e orientar a instalação e a localização de unidades produtivas nos diferentes setores produtivos, conforme 
as potencialidades e vocação econômica do Município, respeitando a legislação ambiental vigente e as diretrizes do Plano 
Diretor do Município;
 i) Promover a realização de fóruns, congressos, seminários e demais atividades que permitam o intercambio de expe-
riências exitosas nos âmbitos empresariais e produtivos e a promoção das potencialidades de negócios de Santana de Par-
naíba;
 j) Promover e atender as missões e visitas de empreendedores, disponibilizando informações sobre as potencialidades 
e oportunidades de novos negócios no Município, em todas as suas áreas de atuação;
 k) Promover o desenvolvimento da marca de Santana de Parnaíba como uma cidade competitiva e atrativa para a im-
plantação de novos empreendimentos nos âmbitos nacional e internacional, aproveitando os programas federais de fomento 
e a rede mundial de computadores;
 l) Promover a articulação com diversos órgãos públicos ou privados, visando o aproveitamento de incentivos e recursos 
para o desenvolvimento econômico e da ciência e tecnologia do Município;
 m) Promover estudos de viabilidade econômica para micro e pequenas empresas, propondo convênios com instituições 
públicas e privadas e organizações não governamentais em conformidade com a estratégia de desenvolvimento econômico 
de longo prazo definida para o Município;
 n) Promover a realização de pesquisa básica e aplicada e de prestação de serviços técnico-científicos no Município, vi-
sando o aprimoramento das capacidades produtivas, empreendedoras e de geração de ocupação e renda da economia do 
Município;
 o) Promover a difusão e divulgação de novas tecnologias, de interesse para o desenvolvimento socioeconômico do Mu-
nicípio, em articulação com órgãos de pesquisa, intuições públicas e privadas e organizações não governamentais;
 p) Promover a organização e participação social na formulação e execução de programas referentes ao desenvolvimen-
to econômico e da ciência e Tecnologia no Município;
 q) Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema integral de informação referente às intenções de investimentos 
nos setores produtivos, a estrutura e comportamento dos setores produtivos, as oportunidades de novos negócios e, em 
geral, sobre o desenvolvimento econômico e da ciência e Tecnologia no Município;
 r) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de po-
líticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento econômico e geração de emprego do Município;
 s) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 t) Coordenar as atividades do PROCON - Serviço de Proteção dos Direitos do Consumidor e dos canais de atendimento 
a reclamações e orientações gerais ao cidadão, visando garantir seus direitos enquanto consumidor, promovendo as ações 
necessárias para o desenvolvimento institucional e operacional do órgão, inclusive no tocante aos procedimentos fiscaliza-
tórios e outras medidas necessárias perante os Governos Estadual e Federal;
 u) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 v) Coordenar, em parceria com a Secretaria de Administração, a Escola Municipal de Governo e Gestão Pública zelando 
pelo cumprimento de seu objetivo central, relacionado com a formulação, execução e avaliação da política municipal de for-
mação e capacitação, dirigida a aperfeiçoar a capacidade de governo das lideranças, agentes e servidores públicos, sociais 
e comunitários do Município;
 w) Implantar, em parceria com a Coordenadoria de Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais, projetos volta-
dos à capacitação da pessoa com deficiência, favorecendo um maior grau de vida independente, fortalecendo sua autono-
mia, capacidade de escolha, iniciativa e participação na busca de melhores condições sociais;
 x) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

VII – Competência da Secretaria Municipal de Educação:

 a) Formular, executar e avaliar as políticas municipais de educação, em consonância com as diretrizes gerais do Gover-
no Municipal e da legislação vigente;
 b) Estruturar, implantar e gerenciar o sistema de ensino municipal em todas as modalidades de responsabilidade da Ad-
ministração Municipal de Santana de Parnaíba, garantindo o acesso, permanência e qualidade, em consonância com as di-
retrizes gerais dos Governos Federal, Estadual e Municipal;
 c) Formular, promover e executar programas e ações que visem melhorar a cobertura e qualidade do ensino profissiona-
lizante e superior no Município, a fim de garantir a inclusão social, produtiva e a exploração das potencialidades econômicas 

do Município;
 d) Estruturar, implantar e gerenciar programas e ações que visem à integração sócio-educativa da população, incenti-
vando a articulação escola-comunidade, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vi-
gente;
 e) Gerir os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (FUNDEB), nos termos da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, das legislações subsequentes e 
das diretrizes gerais do Governo Municipal;
 f) Promover, executar e avaliar, em articulação com os órgãos afins, programas e ações de qualificação e valorização 
dos servidores e profissionais do ensino público municipal;
 g) Planejar, executar e controlar os programas e ações de alimentação escolar, transporte, material didático e demais 
atividades de suplementação e assistência escolar;
 h) Administrar o funcionamento e manutenção da infraestrutura física e unidades que compõem a rede pública municipal 
de ensino;
 i) Promover a produção e difusão de pesquisas cientifica e tecnológica de interesse para o desenvolvimento do ensino 
municipal, em articulação com órgãos de pesquisa, instituições públicas e privadas e organizações não governamentais;
 j) Estruturar, alimentar e manter atualizado o sistema de informação sobre o Sistema Municipal de Educação, em arti-
culação com órgãos estaduais, federais e municipais afins;
 k) Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins às áreas da educação no âmbito municipal;
 l) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de po-
líticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento educacional do Município;
 m) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 n) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 o) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

VIII – Competência da Secretaria Municipal de Habitação:

 a) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Habitação, em consonância com as diretrizes gerais do Governo 
Municipal, do Plano Diretor e da legislação vigente;
 b) Formular, coordenar, executar e avaliar, em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio 
Ambiente com a Secretaria Municipal de Obras, planos, programas e projetos que visem o acesso a terra e à moradia digna 
aos habitantes do Município de Santana de Parnaíba, com a melhoria das condições habitacionais, de preservação ambiental 
e de qualificação dos espaços urbanos, priorizando as famílias de baixa renda;
 c) Programar e executar as atividades administrativas de regularização fundiária no Município de Santana de Parnaíba;
 d) Controlar e fiscalizar a execução, direta ou indiretamente, em articulação com a Secretaria de Obras, os projetos de 
construção concernentes a área de atuação da Secretaria;
 e) Em coordenação com as Secretarias de Planejamento, de Finanças e de Administração, realizar os procedimentos 
administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a execução de suas atividades e atribuições, dentro 
das normas superiores de delegações de competências;
 f) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do Município;
 g) Realizar ações de captação de recursos, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Gestão, que permitam 
a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro de sua competência;
 h) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 i) Formular, coordenar, executar, controlar e supervisionar os programas de assistência social, das famílias atendidas 
nos programas habitacionais, em articulação com as Secretarias afins;
 j) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

IX – Competência da Secretaria Municipal de Obras:

 a) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana, em consonância com 
as diretrizes gerais do Governo Municipal, com o Plano Diretor Urbano e com a legislação vigente;

 b) Expedir, monitorar, fiscalizar e fazer cumprir as normas referentes ao ordenamento territorial e urbano do Município 
de Santana de Parnaíba, podendo, para tanto, aplicar multas estabelecidas na legislação específica;
 c) Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, em consonância com a legislação vi-
gente;
 d) Fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas, Código de Edificações e Plano Diretor do Mu-
nicípio;
 e) Expedir licenças e alvarás para a execução de obras públicas e/ou particulares no Município;
 f) Coordenar e prestar apoio técnico-administrativo aos órgãos colegiados afins a área de atuação da Secretaria;
 g) Formular, desenvolver e fiscalizar, direta ou indiretamente, a realização de projetos e obras públicas de ordenamento 
e embelezamento urbano, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal, o Plano Diretor e a legislação vi-
gente;
 h) Controlar e fiscalizar a execução, direta ou indiretamente, dos projetos de construção e manutenção de obras da Ad-
ministração Municipal sob sua responsabilidade técnica;
 i) Expedir atos de parcelamento do solo urbano;
 j) Controlar construções e loteamentos urbanos para que sejam realizados com a observância das disposições legais 
vigentes, adotando as medidas administrativas de sua competência para correção, solicitando, se necessário, a propositura 
das medidas judiciais cabíveis, visando o resguardo do interesse público;
 k) Subsidiar a concessão de alvarás na área de sua competência em consonância com legislação vigente;
 l) Executar e avaliar planos, programas e projetos de melhoria e expansão da rede viária do Município;
 m) Executar e avaliar planos, programas e projetos de expansão dos serviços de saneamento básico e drenagem urbana 
no Município em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal, ao Plano Diretor e a Lei Federal;
 n) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da gestão urbana;
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 o) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência e atribuições definidas nesta lei municipal;
 p) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 q) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

X - Competência da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente:

 a) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Preservação, Conservação, Fiscalização, Controle e Uso Susten-
tável dos Recursos Naturais, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente;
 b) Formular, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que visem à preservação, recuperação e o uso 
sustentável dos recursos ambientais, no âmbito das competências do Município;
 c) Regulamentar, organizar, coordenar e executar as atividades relativas à fiscalização do cumprimento das normas re-
ferentes ao meio ambiente, em consonância com a legislação vigente;
 d) Manter permanente coordenação e integração com as polícias ambiental e florestal, nas atividades de fiscalização e 
controle dos recursos naturais e ambientais do Município, em consonância com legislação vigente;
 e) Subsidiar a concessão de alvarás na área de sua competência, em consonância com legislação vigente;
 f) Regulamentar, organizar, coordenar e executar as atividades relativas ao licenciamento de empreendimentos, projetos 
e obras públicas e privadas, de acordo com as normas vigentes;
 g) Estudar e propor diretrizes municipais, normas e padrões relativos à preservação e à conservação de recursos am-
bientais e paisagísticos no Município;
 h) Em coordenação com a Secretaria Municipal de Planejamento, promover e realizar estudos e propor medidas para 
regulamentação do zoneamento, exploração e ocupação do solo visando assegurar o uso sustentável dos recursos ambien-
tais;
 i) Articular-se com órgãos estaduais, regionais e federais competentes, e quando for o caso, com outros Municípios, 
objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção e fiscalização ambiental;
 j) Fixar, na forma e nos limites da legislação vigente, a contribuição pela exploração com finalidades econômicas dos 
recursos ambientais existentes no Município;
 k) Promover o desenvolvimento e a difusão de pesquisas e tecnologias orientadas à conservação e uso sustentável dos 
recursos ambientais do Município;
 l) Formular, coordenar e executar programas e campanhas de educação ambiental, objetivando a preservação, a con-
servação e o uso sustentável dos recursos ambientais do Município;
 m) Articular-se com entidades públicas e privadas para a promoção de convênios e implantação de programas e proje-
tos no âmbito do desenvolvimento sustentável do Município;
 n) Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema integral de informação sobre a preservação, conservação, fisca-
lização e controle e uso sustentável dos recursos naturais do Município;
 o) Implantar, alimentar e manter atualizado o Cadastro Técnico Municipal de atividades potencialmente poluidoras ou que 
utilizem Recursos Naturais;
 p) Planejar e executar a implantação e manutenção de praças, parques e áreas públicas de lazer, que contenham áreas 
verdes;
 q) Executar o plantio de arvores em passeios públicos; 
 r) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento ambiental do Município;
 s) Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados de deliberação, de controle social e afins na sua 
área de atuação;
 t) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 u) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 v) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

XI – Competência da Secretaria Municipal de Segurança Urbana:
 a) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Defesa e Convivência Social, em consonância com as diretrizes 
gerais do Governo Municipal e da legislação vigente, inclusive na área de inteligência em segurança pública;
 b) Formular, coordenar, executar e avaliar planos, programas e ações que visem garantir a Defesa e Convivência Social 
e a proteção e segurança cidadã no âmbito das competências constitucionais e legais do Município;
 c) Formular, coordenar e executar ações para prevenir, proibir, inibir e restringir ações que atentem contra os serviços e 
o patrimônio público municipal;
 d) Coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de Segurança Urbana, em conso-
nância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;
 e) Formular, coordenar e executar ações de prevenção da violência urbana, visando à resolução pacífica de conflitos e 
a proteção dos direitos humanos no âmbito das atribuições do Município;
 f) Coordenar, em parceria com os órgãos estaduais e federais afins, o desenvolvimento e as ações de Segurança Pública 
no Município, visando cessar atividades que atentem contra o respeito à legislação vigente;
 g) Planejar, coordenar e executar as atividades de Defesa Civil no âmbito do Município com o objetivo de prevenir e aten-
der as situações de calamidades públicas, desastres e sinistros que ponham em risco a vida e o bem estar da população;
 h) Planejar, coordenar e executar as atividades da Guarda Municipal Comunitária no âmbito do Município com o objetivo 
de prevenir e atender as situações de segurança pública e do bem estar da população;
 i) Coordenar, em parceria com os órgãos estaduais e federais afins, o intercâmbio de informação relacionada com a 
promoção da defesa e convivência social do Município;
 j) Estabelecer, organizar, coordenar e executar as ações necessárias para atender as necessidades da população afetada 
por situações de calamidades públicas, desastres e sinistros;
 k) Coordenar, em parceria com os órgãos estaduais e federais pertinentes, as atividades de Defesa Civil no âmbito do 
Município;
 l) Promover, coordenar e realizar estudos e análises de vulnerabilidade, ameaça e risco no Município e propor os res-
pectivos planos preventivos e reativos de contingência;
 m) Coordenar e gerenciar os serviços e atividades atinentes à responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana de 
Parnaíba, na instalação e manutenção da Junta do Serviço Militar e das Delegacias do Serviço Militar;

 n) Desenvolver, alimentar e manter atualizado um sistema integral de informação sobre as ações da Segurança Urbana, 
em parceria com os órgãos estaduais e federais afins;
 o) Administrar, coordenar e dirigir a Guarda Municipal Comunitária;
 p) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da defesa e convivência social do Município;
 q) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 r) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competência;
 s) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

XII - Competência da Secretaria Municipal de Serviços Municipais:

 a) Formular, executar, avaliar e supervisionar a Política Municipal de Serviços Públicos e Operações Urbanas, em con-
sonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal, com o Plano Diretor Urbano e com as demais legislações vigentes 
e pertinentes ao tema;
 b) Coordenar e prestar apoio técnico-administrativo aos órgãos colegiados afins a área de atuação da Secretaria;
 c) Controlar e fiscalizar a execução, direta ou indiretamente, dos projetos de manutenção de obras da Administração 
Municipal sob sua responsabilidade;
 d) Formular, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos de melhoria e expansão da rede viária do Muni-
cípio, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras;
 e) Gerenciar o sistema de manutenção preventiva e corretiva da malha viária do Município;
 f) Desenvolver e implantar sistema de monitoramento e avaliação da malha viária do Município;
 g) Planejar, fiscalizar e controlar os serviços públicos urbanos do Município, inclusive os que forem terceirizados ou 
concedidos;
 h) Planejar e controlar os serviços de limpeza e a conservação de próprios públicos, galerias, canais, cemitérios e ser-
viços funerários;
 i) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins com vistas a colher subsídios para a definição de po-
líticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da gestão urbana;
 j) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 k) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 l) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

XIII - Competência da Secretaria Municipal de Saúde:

 a) Na qualidade de Gestor do Sistema Único de Saúde de Santana de Parnaíba, formular, executar e avaliar a Política de 
Saúde do Município, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;
 b) Estruturar, implantar e gerenciar o Sistema Municipal de Saúde em todos seus níveis, em consonância com as dire-
trizes gerais do Governo Municipal e do Sistema Único de Saúde - SUS;
 c) Coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de Saúde, em consonância com as 
diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;
 d) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde, bem como gerir e executar os ser-
viços de saúde do Município a cargo da Prefeitura;
 e) Desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, assegurando o cumprimento da legislação sanitária em vigor;
 f) Promover e supervisionar, em articulação com os órgãos afins, programas e ações de qualificação e valorização dos 
servidores e profissionais da área de saúde do Município;
 g) Promover a produção e difusão de pesquisas cientifica e tecnológica de interesse para o desenvolvimento do Sistema 
Municipal de Saúde, em articulação com órgãos de pesquisa, intuições públicas e privadas e organizações não governamen-
tais;
 h) Articular-se com as instituições de pesquisa científica e tecnológica e de prestação de serviços técnico-científicos no 
âmbito da saúde pública, objetivando a promoção e difusão do conhecimento de interesse para a melhoria das condições de 
saúde da população;
 i) Administrar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física e unidades que compõem o Sistema 
Municipal de Saúde;
 j) Coordenar a execução de programas municipais de saúde, decorrentes de contratos e convênios com órgãos estadu-
ais e federais que desenvolvam políticas voltadas para a saúde da população;
 k) Propor, no âmbito do Município, contratos, parcerias e convênios com entidades prestadoras da rede privada de saú-
de, bem como controlar e avaliar sua execução;
 l) Normatizar, complementarmente, as ações e os serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação;
 m) Verificar o cumprimento das normas do SUS;
 n) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde no âmbito municipal;
 o) Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins da área da saúde pública municipal;
 p) Implementar, alimentar e manter atualizado o Sistema de Informação sobre a saúde municipal, em articulação com 
órgãos estaduais e federais que atuem na esfera de sua competência;
 q) Acompanhar a administração dos atos praticados pelo fundo e serviços por eles realizados, relativos ao Fundo Mu-
nicipal de Saúde;
 r) Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais no que se refere às ações de vigilância sanitária, exercendo o poder 
de polícia aplicado à higiene pública e ao saneamento;
 s) Desenvolver ações dirigidas ao controle e ao combate dos diversos tipos de zoonoses no Município e de vetores e 
roedores, em colaboração com organismos federais e estaduais;
 t) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da saúde do Município;
 u) Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações dentro 
de sua competência;
 v) Acompanhar e controlar a execução de contratos administrativos, contratos de gestão, parcerias e convênios cele-
brados pelo Município na sua área de competência;
 w) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.
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XIV - Competência da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito:
 
 a) formular, executar e avaliar a Política Municipal de Transporte e     Trânsito, em consonância com as diretrizes gerais 
do Governo Municipal;
 b) Formular, coordenar, executar e avaliar, em articulação com a Secretaria de Serviços municipais e com a Secretaria 
de Obras, planos, programas e projetos que visem o planejamento e execução de sinalização de trânsito horizontal e vertical;
 c) Programar e executar as atividades administrativas de regulamentação viária no Município de Santana de Parnaíba;
 d) Controlar e fiscalizar a execução, direta ou indiretamente, em articulação com a Secretaria de Obras, os projetos viá-
rios; 
 e) Planejar e executar o controle e fiscalização do trânsito, em consonância com ao disposto nas Leis Federais e Esta-
duais, autuando os infratores e aplicando as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações de trânsito;
 f) Planejar, coordenar e executar as atividades de organização, sinalização e fiscalização do trânsito e transporte, no âm-
bito das atribuições do Município, em articulação com órgãos estaduais e federais;
 g) Realizar estudos sobre engenharia de trânsito e o funcionamento do trânsito e do transporte público municipal, visan-
do seu aprimoramento;
 h) Estudar, formalizar e fiscalizar as concessões para o transporte público de massa, serviços de taxi e outras atividades 
correlatas;
 i) Realizar estudos tarifários dos serviços de transporte público de massa e de táxi, para fixação de suas respectivas ta-
rifas;
 j) Controlar a utilização das áreas destinadas ao estacionamento de veículos, bem como carga e descarga;
 k) Formular, coordenar e executar programas e campanhas educativas de trânsito, objetivando a redução dos acidentes 
e a qualificação da Defesa e Convivência Social;
 l) Planejar, implantar e manter o trânsito e a operação do sistema viário no Município; 
 m) Receber, processar e julgar recursos de autos de infração de trânsito. 
 n) Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a definição de 
políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do Município;
 o) Realizar ações de captação de recursos, em articulação com a Secretaria de Planejamento, que permitam a viabiliza-
ção do financiamento dos programas e ações dentro de sua competência;
 p) Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município, na sua área de competên-
cia;
 q) Formular, coordenar, executar, controlar e supervisionar os programas de educação no trânsito;
 r) Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.

XV – Competência da Coordenadoria Municipal da Juventude:

 a) formular políticas e de diretrizes voltadas à promoção da juventude no Município;
 b) coordenar as ações municipais voltadas ao atendimento de jovens, em interação com as demais Secretarias Munici-
pais; 
 c) formular e executar, direta ou indiretamente, parcerias, subscritas pelo Poder Público, com entidades públicas e pri-
vadas, de programas, projetos e atividades para jovens;
 d) apoiar as iniciativas da sociedade civil destinadas a fortalecer a auto-organização dos jovens;
 e) promover e incentivar intercâmbios e entendimentos com organizações e instituições afins, de caráter nacional ou 
internacional; 
 f) fomentar o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a vida e a realidade da juventude, em conjunto 
com as demais Secretarias Municipais; 
 g) promover a conscientização dos diversos setores da sociedade sobre a realidade da juventude, os problemas enfren-
tados, suas necessidades e potencialidades; 
 h) promover campanhas de conscientização e programas educativos, em interação com os demais órgãos municipais, 
junto a instituições de ensino e pesquisa, veículos de comunicação e outras entidades sobre problemas, necessidades, di-
reitos e deveres dos jovens;
 i) fomentar, incentivar, reunir e difundir, de maneira articulada com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, produ-
ções artísticas e culturais destinados aos jovens do município;
 j) fomentar o protagonismo juvenil e a participação direta da juventude na formulação das políticas públicas municipais. 

XVI – Competência da Administração Regional da Fazendinha:
a) realizar a manutenção do viário pavimentado e não-pavimentado em área de jurisdição da regional;
b) realizar a manutenção do sistema hidro-plúvio-escoador em área de jurisdição da regional;
c)  realizar a manutenção e expansão das áreas verde paisagístico, em conjunto com as secretarias competentes;
d)  realizar a limpeza urbana em área de jurisdição da regional;
e)  executar a manutenção de próprios municipais em área de jurisdição da regional;
f)  executar obras do viário pavimentado e não-pavimentado, do sistema hidro-plúvio-escoador e do verde paisagístico;
g)  programar as ações relativas  à política de iluminação pública em vias e praças;
h)  planejar, coordenar, implementar e fiscalizar o uso de vias públicas, espaço aéreo e do subsolo para implantação e pas-
sagem de equipamentos urbanos, em conjunto com as secretarias competentes;
i) planejar, coordenar e programar a política e a ação de manutenção das estradas de uso da zona rural em área de jurisdi-
ção da regional.

XVII – Competência da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil:

a) Coordenar e executar as ações de Defesa Civil; 
b) Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Defesa Civil; 
c) Elaborar e implementar planos, programas e projetos de Defesa Civil; 
d) Elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações emer-
genciais, com a garantia dos recursos no Orçamento Municipal; 
e) Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de recuperação ou preventivas, como contra-
partida às transferências de recursos da União, na forma da legislação vigente; 
f) Capacitar recursos humanos para as ações de Defesa Civil;

g) Propor à autoridade competente a declaração de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, observan-
do os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil; 
h) Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres; 
i) Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;
j) Promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas 
com a defesa civil, através da mídia local;
k) Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em 
tempo oportuno; 
l) Comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte de produtos perigosos puser em 
perigo a população; 
m) Implantar programas de treinamento para voluntariado; 
n) Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utili-
zados em situações de anormalidades; 
o) Estabelecer intercâmbio de ajuda com outros Municípios; 
p) Promover mobilização comunitária visando à implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil, nos bairros.

XVIII - Competência da Coordenadoria Regional de Alphaville-Tamboré:

a) realizar a manutenção do viário pavimentado e não-pavimentado em área de jurisdição da regional;
b) realizar a manutenção do sistema hidro-plúvio-escoador em área de jurisdição da regional;
c) realizar a manutenção e expansão das áreas verde paisagístico, em conjunto com as secretarias competentes;
d) realizar a limpeza urbana em área de jurisdição da regional;
e) executar a manutenção de próprios municipais em área de jurisdição da regional;
f) executar obras do viário pavimentado e não-pavimentado, do sistema hidro-plúvio-escoador e do verde paisagístico;
g) programar as ações relativas  à política de iluminação pública em vias e praças;
h) planejar, coordenar, implementar e fiscalizar o uso de vias públicas, espaço aéreo e do subsolo para implantação e pas-
sagem de equipamentos urbanos, em conjunto com as secretarias competentes;
i) planejar, coordenar e programar a política e a ação de manutenção das estradas de uso da zona rural em área de jurisdi-
ção da regional.

XIX – Competência da Coordenadoria Regional do Parque Santana e Jardim Isaura:

a) realizar a manutenção do viário pavimentado e não-pavimentado em área de jurisdição da regional;
b) realizar a manutenção do sistema hidro-plúvio-escoador em área de jurisdição da regional;
c) realizar a manutenção e expansão das áreas verde paisagístico, em conjunto com as secretarias competentes;
d) realizar a limpeza urbana em área de jurisdição da regional;
e) executar a manutenção de próprios municipais em área de jurisdição da regional;
f)  executar obras do viário pavimentado e não-pavimentado, do sistema hidro-plúvio-escoador e do verde paisagístico;
g)  programar as ações relativas  à política de iluminação pública em vias e praças;
h)  planejar, coordenar, implementar e fiscalizar o uso de vias públicas, espaço aéreo e do subsolo para implantação e 
passagem de equipamentos urbanos, em conjunto com as secretarias competentes;
i)  planejar, coordenar e programar a política e a ação de manutenção das estradas de uso da zona rural em área de ju-
risdição da regional.

XX – Competência da Coordenadoria Regional da Aldeia da Serra:

a)  realizar a manutenção do viário pavimentado e não-pavimentado em área de jurisdição da regional;
b)  realizar a manutenção do sistema hidro-plúvio-escoador em área de jurisdição da regional;
c)  realizar a manutenção e expansão das áreas verde paisagístico, em conjunto com as secretarias competentes;
d)  realizar a limpeza urbana em área de jurisdição da regional;
e)  executar a manutenção de próprios municipais em área de jurisdição da regional;
f)  executar obras do viário pavimentado e não-pavimentado, do sistema hidro-plúvio-escoador e do verde paisagístico;
g)  programar as ações relativas  à política de iluminação pública em vias e praças;
h)  planejar, coordenar, implementar e fiscalizar o uso de vias públicas, espaço aéreo e do subsolo para implantação e 
passagem de equipamentos urbanos, em conjunto com as secretarias competentes;
i)  planejar, coordenar e programar a política e a ação de manutenção das estradas de uso da zona rural em área de ju-
risdição da regional.

CAPÍTULO V
DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 13. Os Cargos em Comissão da Administração Direta ficam disciplinados conforme Anexo I desta Lei.
§ 1º. O servidor que ocupar exclusivamente cargo em comissão será regido pelo Estatuto do Servidor Públi-

co e vinculado ao regime geral de previdência.
§ 2º. A designação para função de confiança implica na alteração das atribuições do servidor, enquanto per-

durar a designação.

CAPÍTULO VI
DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

Art. 14. O servidor do quadro de provimento efetivo, provimento em comissão, bem como os funcionários 
da União, Estado ou Município que prestam serviços ao Município, poderá, a partir da vigência desta Lei, perceber uma gra-
tificação de função por exercício de atividade, nos termos da Lei, conforme Anexo V.

§ 1º. Caberá ao Chefe do Poder Executivo, por meio de portaria, indicar o servidor que fará jus à função gratificada.
§ 2º. A Gratificação de Função que trata o caput deste artigo, limitar-se-á a uma por servidor.
§ 3º. O servidor, uma vez indicado para as comissões de trabalho, comissões permanentes ou comissões 

especiais, deverá comparecer em todas as sessões a que for convocado, sob pena de perder o direito à gratificação.
§ 4º. O servidor que exercer mais de uma função prevista no caput deste artigo perceberá apenas a de maior 
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valor, ficando proibida a participação remunerada em mais de uma função. 
§ 5º. A percepção da gratificação deixará de ser devida a partir do momento em que cessar o exercício da 

função designada e não se incorporará à remuneração do servidor para qualquer o efeito.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração providenciará a alteração das unidades organizacionais e 
dos padrões de lotação dos servidores.

§ 1º. Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a providenciar o remanejamento das dotaçõe  s or-
çamentárias, bem como toda e qualquer alteração necessária em face da nova composição dos órgãos e competências da 
administração direta, que deverá ser publicado por decreto.

§ 2º. O Município de Santana de Parnaíba destinará, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos cargos em 
comissão criados pela presente lei, aos ocupantes de cargos efetivos do respectivo Quadro de Servidores, observados os 
requisitos de qualificação e experiência.

Art. 16. Os cargos em comissão constantes do Anexo II serão extintos até 30 de setembro de 2014, na me-
dida em que as funções desempenhadas pelos seus ocupantes forem supridas pelos cargos em comissão ora criados, e que 
constam do Anexo I, e pelos cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante concurso público.

Parágrafo único. Aos ocupantes dos cargos em comissão previstos no Anexo II assegura-se a irredutibili-
dade de remuneração, enquanto permanecerem nos cargos e no desempenho de suas funções.

Art. 17. Os cargos constantes do Anexo IV são considerados agentes políticos municipais, nomeados pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da lei e da Constituição Federal.

Art. 18. Os organogramas com a estrutura de cada órgão da Prefeitura serão regulamentados por Decreto, 
no prazo de 90 (noventa) dias.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 17 de setembro 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

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO (RA-
MO DE ATUAÇÃO: ELETRICISTA)

CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CONCURSO E EM CADASTRO RESERVA CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL DO 
CONCURSO 01/2013, CAPÍTULO XII, SUBITEM 12.2.3.

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos classificados 
entre a 5ª a 86ª posição, para o cargo de Oficial de Manutenção (Ramo de Atuação: Eletricista), os quais encontram-se 
classificados em Cadastro Reserva, conforme estabelecido no Edital do Concurso Público 01/2013, capítulo XII, subitem 
12.2.3, para prestarem a Prova Prática, em conformidade com os critérios estabelecidos no capítulo XII, do edital do concur-
so e de acordo com as informações divulgadas neste edital de convocação.
O candidato deverá observar na relação de candidatos convocados a data, o local e horário da sua Prova Prática que estará 
disponível neste edital e nos sites: www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaíba.sp.gov.br, a partir de 19 de se-
tembro de 2014.
O candidato deverá comparecer ao local com 30 minutos de antecedência do horário estabelecido para início da Prova Prá-
tica munido de ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédu-
las de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, 
CREA etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
Ao candidato somente será permitida a participação na prova prática na respectiva data, horário e local, a serem divulgados 
de acordo com as informações constantes neste edital de convocação e estarão divulgadas nos sites www.institutomais.
org.br e www.santanadeparnaíba.sp.gov.br.
Não será permitida a realização da Prova Prática, em hipótese alguma, em outro dia, horário ou fora do local designado.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Prova Prática, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.
O candidato no dia da realização da Prova Prática terá acesso à planilha contendo os critérios que serão utilizados na avalia-
ção da prova. Após a ciência dos critérios, o candidato assinará a respectiva planilha, não cabendo alegação de desconhe-
cimento do seu conteúdo.
Os candidatos deverão comparecer trajando roupa apropriada para a realização da prova prática, quando for o caso.
A Prova Prática será realizada de acordo com as atribuições do cargo, podendo a prova contemplar qualquer uma das refe-
ridas atribuições que constam na Descrição do Cargo, Anexo I, do Edital do Concurso.
A Prova Prática terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto  para o desempenho eficiente das 
atividades do Cargo.
O candidato considerado inapto na Prova Prática ou que não comparecer para realizá-la, será automaticamente eliminado 
do Concurso Público.
Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
Caberá recurso das Provas Práticas, em conformidade com o Capítulo XVI, do edital do concurso.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da Prova Prática, contidos no capítulo XII, do 
Edital nº 01/2013, do Concurso Público.

Santana de Parnaíba, 19 de setembro de 2014.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

A seguir consta a relação de candidatos convocados para realização da Prova Prática.

082/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 No. Processo: 612/2014                            No. Protocolo: 612/2014                                Data de Protocolo: 03/06/2014
Razão Social: BENEFIT COM. E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA                                                                                   

CNPJ/CPF/RG: 06.928.877/0001-23      Endereço: AV. GINO BORELLI, 445 – JD NINA ( FAZENDINHA )
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06500-000 SP
INFORMO A APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA REFERENTE AO AIP Nº 2017B E 

O AIP Nº 2016B.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

085/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 27/2005                            

No. Protocolo: 755/2014                                Data de Protocolo: 25/07/2014
Razão Social: ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRAFICA S/A                                                                                   

CNPJ/CPF/RG: 02.096.748/0002-46                                                                  Endereço: ALAMEDA ANTILHAS, 140 – 
POLO INDUSTRIAL - TAMBORÉ

Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06544-040 SP

INFORMO O DEFERIMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

083/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 1316/2012                            

No. Protocolo: 895/2014                                Data de Protocolo: 25/08/2014
Razão Social: RENATA CAMARA FONSECA FEDERICI                                                                                   CNPJ/CPF/RG: 

282.846.358-36       Endereço: CALÇADA ANTARES, 264 – SL 13 – 1º ANDAR - ALPHAVILLE
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06541-065 SP

INFORMO O DEFERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIANA BAYERLEIN ZABLITH

Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

086/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 1181/2011                            

No. Protocolo: 226/2014                                Data de Protocolo: 27/02/2014
Razão Social: JULIANA LUCHIARI DA SILVA                                                                                   CNPJ/CPF/RG: 
281.330.418-21                                                                  Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 139 – CENTRO                            

Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06501-145 SP

INFORMO O DEFERIMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO E RAIO-X.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

084/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 878/2014                            

No. Protocolo: 878/2014                                Data de Protocolo: 18/08/2014
Razão Social: EVOLUZIONI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA       CNPJ/CPF/RG: 03.550.570/0001-43           Endereço: 

RUA GUANABARA, 431 – FAZENDINHA
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06529-220        SP

INFORMO O INDEFERIMENTO DA DEFESA APRESENTADA PARA O AIF Nº1396B.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

087/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 879/2014                            

No. Protocolo: 879/2014                                Data de Protocolo: 18/08/2014
Razão Social: EVOLUZIONI COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA                                                                                   CNPJ/
CPF/RG: 03.550.570/0001-43                                                                  Endereço: RUA GUANABARA, 431 – FAZENDI-

NHA
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06529-220 SP

INFORMO O INDEFERIMENTO DA DEFESA APRESENTADA PARA O AIF Nº1397B.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária
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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 002/2012 Monitor Assistencial: 036- Breno Rodrigues Santos-RG/SP-50.806.818-6. Concurso Público 
007/2012 Técnico de Enfermagem (12x36): 066- Sandra Regina Dias Biliati Cabral-RG/SP-13.732.941-6; 067- Sanderly 
Maria de Almeida Silva-RG/SP-2512200407.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados no CONCURSO PÚBLICO 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, mu-
nidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Técnico de Enfermagem: 014- Rosenilda Henrique-RG/SP-36.179.814-3. Enfermeiro: 029- 
Maria do Socorro Ramos da Costa-RG/SP-24.977.671-6.

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 do-
cumentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2013 PEB II (Língua Portuguesa): 051- Jacqueline Aparecida Cazarini-RG/SP-32.637.030-4.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado 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, muni-
dos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2014 Agente de Serviços Gerais: 044- Elsa Luiza dos Santos-RG/SP-23.664.115-3; 045- Sebas-
tiana de Farias Sales-RG/SP-35.447.934-9.

Santana de Parnaíba, 19 de setembro de 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 059/14 – Proc. Adm. nº 1189/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Estrela Dalva, nº 418 – Bairro 

Cento e Vinte – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sr. Joaquim Gomes Moreira, para abrigar o Ginásio 

Poliesportivo, vinculado a Secretaria Municipal de Atividadade Física, Esportes e Lazer, no valor total de R$ 23.085,28 (Vin-

te e três mil, oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de acordo com o 

inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 17  de Setembro de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL N° 005/2013, REALIZADO     NO DIA 
26 a 30/08/2013 E HOMOLOGADO EM 27/09/2013.

   A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, PRORROGA por mais 01 
(um) ano o prazo de validade do Processo Seletivo - Edital n° 005/2013, tendo em vista seu vencimento em 26/09/2014, de 
acordo com o Edital nº 05/2013, Capítulo I, item 1.3, por meio da Comissão Organizadora, para continuidade do preenchi-
mento dos cargos de Agente de Organização Escolar e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

     REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santana de Parnaíba, 20 de setembro de 2014. 

ELVIS LEONARDO CEZAR

PREFEITO

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE VIGILANTES SANITÁRIOS EM ATIVIDADE

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, em conformidade com o disposto no § 3º, do Artigo 96, da Lei 
Estadual nº 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), COMUNICA a relação dos seus vigilantes sanitários em 
atividade, no Grupo Técnico de Vigilância Sanitária, a saber:

NOME RG Nº
Alexandra Cristina Pitol de Lara Basso 12.963.956-4
Antonio Carlos Antoniazzi 3.893.309-3
Arlete Tomoe Mizokami 22.740.478-6
Enio Damazio 56.576.343-X
Denise Cordeiro Viana 15.395.310-X
Flávio Rodrigues Andrade 33.879.654-x
Jeane Ferreira de Souza 28.127.569-5
Glauco Tadeu de Souza Costa 9.898.206-0
Mariana Bayerlein Zablith 28.034.986-5
Paulo Roberto Oliveira Santana 34.492.466
Rita de Cassia Biazuzo de Oliveira 22.326.434-3
Donizete Jeremias Duarte 16636874-5
Mayla Priscila Malho G.de Oliveira 46.853.133-6
Marilú Aparecida Lourenço 19.522.930-7
Stella Gleyce  B.S. Simiao 44.786.928-0
Marcia Y. Yoshiura Aoki 14.248.997-9
Thalita Alice Bernac 34.368002-6
Gabriela Rosa Lopes  43.777.404-01*

Santana de Parnaíba, 16 de setembro de 2014.
DR. GLAUCO TADEU DE SOUZA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2013

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE OFICIAL DE 
MANUTENÇÃO (ELETRICISTA)

Cargo: OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA)
Local: SMSM - Serviços Municipais - Pref. Munic. Santana de Parnaíba
 Rua João Santana Leite, 120 - Campo da Vila - Santana de Parnaíba / SP
DATA: 27/09/14
 Inscr. Nome Identidade Data Horário
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0101000023 ADAO SANTANA SILVA  255889768 27/09/2014 07:30
 0101000037 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA 13538481-3 27/09/2014 07:30
 0101000096 ADRIANO LEITE DE FARIAS 272776117 27/09/2014 07:30
 0101000118 AGUINALDO PEDROSO 253609264 27/09/2014 07:30
 0101000120 AILTON ALVES MOREIRA  111193254 27/09/2014 08:30
 0101000142 ALBERTO FELIPE GOMES 458969850 27/09/2014 08:30
 0101000223 ALEXANDRE SANTANA DE OLIVEIRA 34617524 27/09/2014 08:30
 0101000612 ANTONIO EDUARDO DA SILVA 271564180 27/09/2014 08:30
 0101000623 ANTONIO MANOEL ALVES DA SILVA 44128374-3 27/09/2014 09:30
 0101000636 ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA 15328045 27/09/2014 09:30
 0101000672 ARLINDO SILVA MORAIS 122008467 27/09/2014 09:30
 0101000685 AUGUSTO BUENO MOURA 427009637 27/09/2014 09:30
 0101001100 CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA 30884139-6 27/09/2014 10:30
 0101001154 CLODOALDO ROSARIO DE SOUZA 206035329 27/09/2014 10:30
 0101001158 COSME LOURENÇO SANTANA 30487565-X 27/09/2014 10:30
 0101001265 DANIEL FLORENCIO DOS SANTOS 418059500 27/09/2014 10:30
 0101001411 DENILSON NASCIMENTO ALVES 34112773-5 27/09/2014 11:30
 0101001448 DEYVIS GOMES DA ROCHA 323500316 27/09/2014 11:30
 0101001513 DOUGLAS COMEÇANHA COSTA DA SILVA 23781884 27/09/2014 11:30
 0101001546 EDEVALDO MARTINS CORDEIRO 34.436.711-3 27/09/2014 11:30
 0101001820 ERASMO PEREIRA DA SILVA 574115225 27/09/2014 11:30
 0101001833 ERICK WILLIAN DE MEIRA ESTEVAM CASTILHO 27245078-9 27/09/2014 13:00
 0101001870 EVANDRO CAMARGO DO SACRAMENTO 22.135.248-X 27/09/2014 13:00
 0101002090 FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA 325685319 27/09/2014 13:00
 0101002101 FERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE 276305073 27/09/2014 13:00
 0101002189 FRANCISCO AURICELES GOMES 321255616 27/09/2014 14:00
 0101002202 FRANCISCO EVERALDO PEREIRA ALVES 39587594 27/09/2014 14:00
 0101002256 GENECI FERREIRA 277861755 27/09/2014 14:00
 0101002260 GENILSON DA SILVA BORGES 285208238 27/09/2014 14:00
 0101002273 GERSON BORIÇA DE LIMA 19236909 27/09/2014 15:00
 0101002286 GILBERTO GONÇALVES BENEDITO 17156635- 27/09/2014 15:00
 0101002292 GILDEON SIMÕES DE ALMEIDA 528920260 27/09/2014 15:00
 0101002301 GILVAN OLIVEIRA DA CRUZ 4022505604 27/09/2014 15:00
 0101002467 HERLEN OLIVEIRA DE SOUSA 2004098134217 27/09/2014 16:00
 0101002502 ILDEMAR MARTINS DA SILVA 187344012 27/09/2014 16:00
 0101002549 ISAQUEO JORGE DA SILVA 24455172-8 27/09/2014 16:00
 0101002591 IZAEL LOPES DE ARAUJO 337416084 27/09/2014 16:00
 0101002617 JAIR DOS SANTOS 230515873 27/09/2014 17:00
 0101002705 JEFFERSON SILVA DA PAIXÃO 44826289-7 27/09/2014 17:00
 0101002720 JESSÉ OLIVEIRA DA SILVA  339048311 27/09/2014 17:00
 0101002774 JOAO GONÇALVES SIQUEIRA 27697638 27/09/2014 17:00

Cargo: OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ELETRICISTA)
Local: SMSM - Serviços Municipais - Pref. Munic. Santana de Parnaíba
 Rua João Santana Leite, 120 Campo da Vila - Santana de Parnaíba / SP
DATA: 28/09/14
Inscr. Nome  Identidade Data Horário
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0101002864 JOSE AUDAIR RICARTE DA SILVA ALENCAR 55.380.739-0 28/09/2014 07:30
 0101002878 JOSÉ CARLOS FERNANDES 11380928 28/09/2014 07:30
 0101002922 JOSÉ MARCIO DOS REIS SANTOS 75523292 28/09/2014 07:30
 0101002926 JOSE MARCOS FERNANDES DE ANDRADE 485900567 28/09/2014 07:30
 0101002953 JOSE ROSA DE MOURA 141660533 28/09/2014 08:30
 0101002961 JOSE WILSON ROSA 354178404 28/09/2014 08:30
 0101003102 JÚNIO DE SOUSA MOREIRA 472779631 28/09/2014 08:30
 0101003184 KLEBER ALASSA GARCIA 305183291 28/09/2014 08:30
 0101003247 LEANDRO NUNES ALVES 309487821 28/09/2014 09:30
 0101003503 LUIZ CARLOS FERNANDES BORGES 45197704X 28/09/2014 09:30
 0101003625 MARCELO LUIS PRUDENCIO 261126131 28/09/2014 09:30
 0101003696 MARCIO ROGERIO FERNANDES 20783012-5 28/09/2014 09:30
 0101003713 MARCOS ANTONIO DE JESUS MOTA 29885417 28/09/2014 10:30
 0101003747 MARCOS ROBERTO MARTINS 29044028-2 28/09/2014 10:30
 0101003751 MARCOS SERGIO SANTOS 258696989 28/09/2014 10:30
 0101003998 MARIO FERREIRA 83323880 28/09/2014 10:30
 0101004271 NELSON SAMPAOLESI JUNIOR 331533686 28/09/2014 11:30
 0101004399 PAULO CESAR CORREIA 125646525 28/09/2014 11:30
 0101004407 PAULO HENRIQUE DE MORAES 493677203 28/09/2014 11:30
 0101004409 PAULO HENRIQUE MACHADO 24151955-X 28/09/2014 11:30
 0101004411 PAULO HENRIQUE VALERIO 304307373 28/09/2014 11:30
 0101004414 PAULO JOSÉ DA SILVA 122680388 28/09/2014 13:00
 0101004633 REGINALDO APARECIDO REVERONI 17891483 28/09/2014 13:00
 0101004653 REINALDO MORAES DUARTI 29777930-8 28/09/2014 13:00
 0101004654 REINALDO MORAES SILVA 67428678 28/09/2014 13:00
 0101004763 RICARDO PEREIRA GALDINO 261283807 28/09/2014 14:00
 0101004837 ROBERTO WAGNER MAGALHÃES 37012558-7 28/09/2014 14:00
 0101004879 RODRIGO LUIZ ALCAZAR RANGEL 174325459 28/09/2014 14:00
 0101004900 ROGER DOS SANTOS CAMARGO 414351319 28/09/2014 14:00
   0101004928 ROMEU ALVES ARAGAO 18873158 01 28/09/2014 15:00
 0101004931 ROMILSON ANTONIO CRUZ 34112646-9 28/09/2014 15:00
 0101004947 ROQUE CATARINO DE BRITO 18742052X 28/09/2014 15:00
 0101005447 THOMAS KENILLI DE SOUSA 327897028 28/09/2014 15:00
 0101005472 UELTON DA SILVA BOMFIM 354763969 28/09/2014 16:00
 0101005486 VAGNER PECHININ 47155590 28/09/2014 16:00
 0101005497 VALDIR JUSTINO DO CARMO 253460414 28/09/2014 16:00
 0101005632 VIRGILIO MACHADO DOS REIS 297188513 28/09/2014 16:00
 0101005678 WAGNER MARIANO PEREIRA 238133266 28/09/2014 17:00
 0101005718 WELINGTON REBOLHERO GRILLO 29579696-0 28/09/2014 17:00
 0101005761 WILLIANDASILVASANTOS 420469230 28/09/2014 17:00
 0101005765 WILSON FONSECA SANTOS 368406520 28/09/2014 17:00
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100 km de iluminação já pagas
19 bairros contemplados


