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Prefeitura investe no esporte e em atividades 
físicas para saúde e bem estar da população

Acesse o site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

O Brasil vem passando por um dos momentos mais 
delicados do cenário sócio/econômico dos últimos 
tempos, o que pode se afi rmar com toda certeza é 
que todo o país está em recesso quando o assunto é 
dinheiro. Se o nosso país que é um gigante está as-
sim, quem dirá os municípios. Pág. 3

Com a rotina do dia-a-
-dia, muitas vezes fi ca-
mos sem tempo para 
praticar exercícios ou 
desenvolver alguma ati-
vidade esportiva, para 
melhorar sua qualida-
de de vida. Por isso, a 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Ativida-
des Físicas, Esportes e 
Lazer (SMAFEL) conta 
com 16 unidades que 
oferecem diversas ativi-
dades no intuito que os 
moradores tenham uma 
vida mais saudável. Pá-
ginas 4 e 5

Foto: Marcio Koch

Foto: Sinnayder Barcelos

Economia fraca diminui a arrecadação e 
obriga Prefeitura a cortar gastos públicos

Página 2

Implantação de mais 4 postos de
atendimento ao trabalhador

Corte das horas extras (mantidas apenas para os serviços essenciais a população), demissão de funcionários comissionados
e redução de 15% no valor dos alugueis, são algumas medidas tomadas para combater a crise econômica do país
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Açougueiro 5 X –— –— 19 55 Fundamental
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria 20 X –— –— 18 50 Fundamental
Armazenista 2 X –— –— 18 45 Ens. Médio
Assistente de Faturamento 1 –— –— X 20 40 Ens. Médio
Auxiliar de Cabeleireiro 1 –— –— X 18 40 Fundamental
Auxiliar de Enfermagem 5 –— –— X 18 50 Ens. Médio
Auxiliar de Limpeza 19 –— –— X 18 55 Fundamental
Auxiliar de linha de produção 10 X –— –— 21 40 Ens. Médio
Auxiliar de linha de produção 4 X –— –— 21 50 Fundamental
Auxiliar de linha de produção (PNE) 10 –— –— X 18 50 Fund/Incomp
Auxiliar de linha de produção - Aprendiz 12 –— –— X 18 24 Ens.Méd/Incomp.
Auxiliar de manutenção de edificações 7 X –— –— 18 45 Fundamental
Auxiliar de pedreiro 3 X –— –— 18 45 Fund/Incomp
Auxiliar financeiro 1 –— –— X 20 45 Ens. Médio
Azulejista 15 X –— –— 18 45 Fund/Incomp
Babá 1 –— X –— 18 45 Fundamental
Cobrador de transportes coletivos  30 X –— –— 20 55 Fundamental
Conferente de mercadoria 7 X –— –— 20 45 Ens. Médio
Costureira de Máquinas Overloque 3 –— X –— 20 50 Fundamental
Cozinheiro geral 2 –— X –— 20 50 Fundamental
Eletricista 2 X –— –— 18 45 Ens. Médio
Eletricista de manutenção industrial 1 X –— –— 19 50 Fundamental
Empregado doméstico nos serv. gerais 5 –— X –— 25 55 Fundamental
Encarregado de produção 1 X –— –— 18 40 Ens. Médio
Faturista 1 –— –— X 26 45 Esn. Médio
Instalador de sistemas eletroeletronico 1 X –— –— 20 45 Fundamental
Intérprete de Libras 1 –— –— X 20 50 Ens. Médio
Mecânico de Auto em Geral 1 X –— –— 19 50 Fundamental
Mecânico de manut. de máquina indl. 1 X –— –— 25 50 Ens. Médio
Mecânico de máquinas pesadas  1 X –— –— 18 50 Ens. Médio
Modelista 1 –— X –— 45 55 Fundamental
Motoboy 2 X –— –— 20 45 Ens. Medio
Motorista de automóveis 1 –— –— X 40 65 Ens. Médio
Motorista de caminhão 4 X –— –— 20 55 Fundamental
Motorista de ônibus urbano 30 X –— –— 22 55 Fundamental
Operador de caixa 5 –— –— X 19 40 Ens. Médio
Operador de escavadeira 2 X –— –— 18 50 Ens. Médio
Operador de telemarketing ativo - Estágio 100 –— –— X 16 17 Ens.Méd/Incomp.
Operador de telemarketing ativo e receptivo 300 –— –— X 18 55 Ens. Médio
Operador de telemarketing ativo  31 –— –— X 18 55 Ens. Médio
Padeiro 5 X –— –— 19 55 Ens. Médio
Pedreiro 6 X –— –— 20 55 Fundamental
Pintor de alvenaria 2 X –— –— 18 45 Fundamental
Porteiro 5 X –— –— 18 40 Fundamental
Professor de Administração 2 –— –— X 20 50 Ens. Médio
Professor de Informátia 2 –— –— X 20 50 Ens. Médio
Professor de Ingles 1 –— –— X 25 60 Ens. Médio
Repositor - em supermercados 5 X –— –— 18 40 Fundamental
Soldador 6 X –— –— 19 50 Fundamental
Técnico analista de PCP 1 –— –— X 19 40 Ens. Médio
Técnico de Enfermagem 5 –— –— X 18 50 Ens. Médio
Técnico de Indústria Química 1 –— –— X 25 48 Ens. Médio
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PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
DE SANTANA DE PARNAÍBA - 11 de Março
Procure o PAT

Posto de Atendimento
ao Trabalhador mais

perto de sua casa

Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1

Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 654
Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954 – Jd. Isaura

Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605

OCUPAÇÃO
Quantidade
de Vagas

Escolaridade
Vaga para Vaga para

Masculino Feminino Ambos Idade mínima Idade máxima

Parceria no futebol com o Grêmio Audax Osasco



3

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 13 a 19 de março de 2015

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br    Ano III - Edição 68

 O Brasil vem passando por um dos 
momentos mais delicados do cenário 
sócio/econômico dos últimos tempos, 
o que pode se afi rmar com toda certe-
za é que todo o país está em recesso 
Foto: Roberto Andrade

para esse ano não acompanhou o cres-
cimento das despesas, o que pode ge-
rar um rombo nas contas públicas mu-
nicipais. Não se pode esquecer que as 
prefeituras esse ano passaram a assu-
mir a responsabilidade pela iluminação 
pública de cada município, o que gera 
uma despesa não antes estimada.
 Com a infl ação em patamares altís-
simos, aumento do combustível, dos 
juros e dos alimentos, fi ca difícil para 
qualquer cidadão conseguir manter as 
contas no azul, com tantos aumentos o 
brasileiro e as prefeituras estão fi cando 
cada vez mais endividados. 
 Hoje a Prefeitura de Santana de Par-
naíba mantém todos suas dívidas em 
dia e que para isso se mantenha é ne-
cessário realizar algumas adequações.
 Para ter êxito mediante o atual ce-
nário e conseguir manter os bons nú-
meros fi nanceiros a Prefeitura já come-
çou a realizar ações de prevenção para 
que as despesas não fi quem maiores 
do que os números em arrecadações. 
Um dos primeiros passos foi estudar 
formas de contenção da realização de 
horas extras dos funcionários, de for-
ma que consiga manter o bom anda-
mento dos serviços prestados.

Economia fraca diminui a arrecadação e 
obriga Prefeitura a cortar gastos públicos

• Não bloqueie as laterais e o fundo do seu aparelho de ar condicionado de janela.
Isso reduz a eficiência do aparelho;

• Evite o frio excessivo regulando o termostato adequadamente;

• Mantenha portas e janelas bem fechadas, para evitar a entrada 
do ar da rua;

• Evite o calor do sol no ambiente, fechando cortinas e per-
sianas;

• Desligue o aparelho sempre que você se ausentar do 
ambiente por muito tempo.

• Use o telefone apenas quando necessário, nada de 
ficar batendo papo;

• No caso de interurbanos, vale pesquisar qual operadora 
possui o melhor preço;

• Chamadas para celulares devem ser evitadas ao máximo;

• Nunca atenda chamadas a cobrar;

• Fique atento para não deixar o telefone fora do gancho

• Regue os jardins pela manhã, evitando que água evapore com o calor do dia;

• Ao escovar os dentes não permaneça com a torneira aberta;

• Ao invés de lavar as calçadas com mangueira,
utilize balde e vassoura;

• Fique de olho nos desperdícios e principalmente
nos vazamentos;

• Uma descarga chega a utilizar 20 litros de água em 
um único aperto! Então, aperte a descarga apenas o 
tempo necessário.

• Pneus calibrados - Faça calibragem dos pneus no 
máximo a cada 15 dias 
• Peso - Faça uma revisão nos objetos inúteis

deixados no porta-malas pois
quanto mais carregado, mais combustível o

veículo consome.
• Na troca de marcha - A troca de marcha faz muita

diferença no consumo. O motorista deve sempre levar
em conta o torque do carro e qual a velocidade certa para a

mudança de marcha.
• Combustível de boa qualidade - Gasolina com

querosene ou etanol com água interferem muito na média de
combustível. Abasteça sempre em postos com o selo da ANP

(Agência Nacional do Petróleo) e dê preferência a grandes redes.
• Atenção no trânsito - Diminua a velocidade próximos aos semáforos se o

sinal estiver vermelho, e evite fazer “ziguezague” entre os carros, pois só causará
estresse e aceleradas desnecessárias.

Funcionários públicos, economizar é um dever de todos:

Implantação da Casa Transitória

 Além da diminuição nas horas ex-
tras o governo também se atentado 
em relação ao número de funcionários 
comissionados, e já tem feito o levan-
tamento para a otimização da quan-
tidade, realizando a readequação do 
quadro de cada secretaria.
 A Prefeitura também pretende con-
seguir realizar uma economia média de 
15% no valor de cada imóvel locado. 
O objetivo é chamar os proprietários e 
mostrar que diante da atual situação 
fi nanceira do país, é necessário haver 
uma adequação nos valores pagos.
 “Esse momento é um momento de 
total rigidez nos gastos públicos, te-
mos que controlar toda a arrecada-
ção e despesa. Isso se faz necessário 
para a Prefeitura não entrar no verme-
lho, nosso desejo é manter a excelên-
cia nos atendimentos, mas sem fugir 
da atual realidade. Hoje a Prefeitura 
mantém todas as suas contas em dia, 
sempre pagamos em dia todo o fun-
cionalismo, os fornecedores, todos os 
impostos são devidamente recolhidos, 
precatórios pagos e para isso precisa-
mos apertar nossos orçamentos”, de-
clarou o Secretário de Finanças, Paulo 
Renato Godoy.

quando o assunto é dinheiro. Se o nos-
so país que é um gigante está assim, 
quem dirá os municípios.
 Estudos apontam que o crescimen-
to da receita das prefeituras previsto 
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Com a rotina do dia-a-dia, muitas ve-
zes fi camos sem tempo para praticar 
exercícios ou desenvolver alguma ati-
vidade esportiva, para melhorar a qua-
lidade de vida. Por isso, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Atividades 
Físicas, Esportes e Lazer (SMAFEL) 
conta com 16 unidades que oferecem 
diversas atividades.
 E como esporte é sinônimo de saú-
de a Prefeitura tem trabalhado forte-

 Os campeonatos amadores de fu-
tebol e futsal são mais um atrativo das 
atividades promovidas pela Secreta-
ria de Esporte e que este ano promete 
ser ainda melhor. O futebol tem as ca-
tegorias veterano (jogadores com ida-
de acima de 33 anos), veteraníssimo 
(acima de 40 anos), 1ª divisão, 2ª divi-
são e a divisão de acesso a 2ª divisão 
e veterano, conhecidas como rebolo 
que contam com mais de cem equi-
pes em busca do título ou do acesso 
a categoria principal do futebol par-
naibano. A novidade fi ca por conta do 

 Para quem aprecia atividades 
na piscina, as unidades de espor-
tes dos bairros Fazendinha, Colinas 
da Anhanguera, Cento e Vinte, Jar-
dim Isaura, Centro e Parque Santa-
na promovem aulas de natação e hi-
droginástica nos períodos matutino, 
vespertino e noturno que atualmente 
contam com mais de quatro mil alu-
nos, com idades a partir dos seis me-
ses até idosos. 

 Outra atividade importante é a ca-
minhada orientada, que conta com 160 
alunos que participam das caminhadas 
em diversos bairros do município que, 
por intermédio de um professor rece-
bem orientações de como praticar uma 
caminhada de maneira correta, evitan-
do riscos de lesões. Os praticantes a 
partir dos 15 anos podem participar e a 
atividade é desenvolvida por todas as 
unidades do município. 

mente em oferecer o maior número 
possível de atividades físicas, assim 
cada morador pode procurar o espor-
te que mais gosta e que venha de en-
contro com a necessidade corporal de 
cada um.
 Hoje a SMAFEL já oferece ativida-
des como: Natação, Hidroginástica, 
Caminhada Orientada, Alongamen-
to, Mat Pilates, Ginástica, Futebol, 
Futsal, Lutas de todas as categorias, 

Prefeitura investe no esporte e em atividades 
físicas para saúde e bem estar da população

Futebol e Futsal

Natação Atividades Físicas

número de substituições que este ano 
poderão ser de até onze trocas duran-
te a partida. Nos últimos anos as fi nais 
dos torneios foram apitadas por árbi-
tros de destaque no cenário nacional 
como Paulo Cesar de Oliveira (2013) e 
Guilherme Cereta de Lima (2014).
 No futsal os torneios são dividi-
dos em nove categorias que vão do 
sub-08 (crianças com idade de 6 até 8 
anos) até a segunda divisão totalizan-
do mais de 80 equipes. No ano passa-
do, mais de 900 atletas participaram 
dos campeonatos.

 O Parque Santana também realiza 
aulas de natação voltada para bebês 
com idade entre seis meses até dois 
anos, que este ano passa a ser ofereci-
da também na unidade do Centro, e até 
o fi nal de 2015 em todas as unidades. A 
repercussão tem sido tão positiva que 
despertou interesse de pesquisadores 
da USP em parceria com pesquisado-
res da Inglaterra, baseado no compor-
tamento dos bebês na piscina.

 Além da caminhada, a SMAFEL tam-
bém oferece aulas de exercícios espe-
cífi cos para manter a boa forma como 
alongamento, mat pilates e ginástica que 
somadas contam com 760 praticantes. 
Está em projeto a implantação de mais 
duas modalidades: Fitness (ginástica lo-
calizada) e aula de Ritmos para que o 
aluno perca medidas por meio da dan-
ça, as quais o projeto piloto será realiza-
do em uma unidade a ser defi nida.

Atletismo, entre outros. A Secretaria 
também promove ao longo do ano di-
versos encontros, festivais e competi-
ções esportivas, tudo para incentivar 
diariamente seus alunos a não desisti-
rem do esporte.
 Para 2015 a Prefeitura está cheia 
de projetos nessa área, pois já vem 
realizando diversas obras de infra-es-
trutura como a construção do Campo 
de Futebol dos bairros Jardim Isaura 

e Jaguari, a reinauguração do campo 
do Colinas, início das obras do Cen-
tro de Iniciação ao Esporte na Cidade 
de São Pedro e a inauguração da Pra-
ça Poliesportiva da Cidade São Pedro 
que contará com atividades como na-
tação, futebol e lutas, entre outras ati-
vidades físicas.
 Abaixo acompanhe um pouco da 
rotina e das conquistas de algumas 
modalidades que o município oferece:

Aquisição de 16 novas ambulâncias

Texto: Renato Menezes       Fotos:  Marcio Koch / Linda Marinho
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 Uma atividade que cada vez mais 
vai ganhando adeptos são as lutas, 
que em Santana de Parnaíba são ofe-
recidos o Boxe, Karatê, Jiu-Jitsu, Mu-
ay-Thai, Judô e Capoeira que ao todo 
contam com 670 praticantes sempre 
acompanhados por um profi ssional de 
educação física com especialização 
nas lutas oferecidas pelas unidades da 
SMAFEL.

 Em 2015, os atletas parnaibanos 
participarão de diversos torneios, en-
tre eles os Jogos Regionais que acon-
tecerá em Julho na cidade de Jundiaí, 
além do Circuito de Futsal da Secreta-
ria do Estado em três categorias (sub-
11, Sub-13 e sub-15) e a participação 
nos campeonatos paulista e brasilei-
ro de karatê. Dos eventos promovidos 
pela prefeitura estão os torneios inter-
-escolares, os campeonatos munici-
pais de futebol e futsal, a 2ª maratona 
aquática, o 3º festival regional de na-
tação, o 2º festival de lutas, além da 
segunda edição da cãominhada (ca-
minhada com cães), movimenta Par-
naíba com grupos de caminhada, au-
lão fi tness, semana de atividade física 
e eventos de lazer nas escolas e o pas-
seio ciclístico e a 2ª edição do circuito 
dos deuses.

 A SMAFEL também pensa nas pessoas 
com defi ciência que hoje podem praticar 
várias atividades esportivas como natação 
adaptada, atletismo adaptado (lançamento 
de peso, arremesso de dardo, corrida de 
rua com cadeirante). Eles atuam com os 
demais alunos com o objetivo de promo-
ver integração entre eles. Em alguns casos 
específi cos, quando não é possível a inte-
gração ou para realizar trabalhos de aper-
feiçoamento visando competições da ca-
tegoria, eles utilizam a unidade do bairro 
Cento e Vinte que em breve contará com 
as modalidades de capoeira e judô adapta-
do, esta última considerada como ativida-
de paralímpica. Em breve será implantada 
uma Unidade de Esportes Adaptados para 
as pessoas com defi ciência. Hoje a SMA-
FEL possui cerca de 60 pessoas com de-
fi ciência que praticam diversas atividades 
nas unidades esportivas.

Lutas

Competições

Atividades para pessoas com de� ciência

Ligação de rede de água no bairro Cristal Park

Fotos:  Marcio Koch / Linda Marinho / Divulgação
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CITAÇÃO
ACRAIDE DE SOUZA PAIM:

Fica Vossa Senhoria CITADA a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Ad-
ministrativo n.º 003/2015, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

CITAÇÃO
BEATRIZ JANE DA SILVA:

Fica Vossa Senhoria CITADA a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Ad-
ministrativo n.º 005/2015, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente Processante

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 002/2011 Técnico em Segurança do Trabalho: 004- Moacir Pereira da Silva-RG/SP-7.642.611-7. 
Concurso Público 006/2012 Intérprete de Libras: 001- Débora Elaine Lima de Santana-RG/SP-29.686.343-9; 002- 
Roselaine da Silva-RG/SP-33.016.490-9; 003- Roberta Herminia de Oliveira-RG/SP-32.466.615-9. Concurso Público 
008/2012 PEB II (Educação Especial - Deficiência Auditiva): 001- Viviane de Souza Macedo-RG/SP-34.234.814-0.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2013 Assistente Técnico Jurídico: 009- Anna Carolina Torres Aguilar Cortez-RG/SP-
22.722.642-2; 010- Katia Fujita-RG/SP-18717907-4; 011- Victor Grossi Nakamoto-RG/SP-30.403.170-7. Procurador: 
001- Mauricio Schaun Jalil-RG/SP-5205096633. Concurso Público 002/2013 Técnico de Enfermagem: 026- Silvana 
Eni de Campos Oliveira-RG/SP-14.977.929. Médico com Especialização em Cardiologia: 001- Juliano Mendes Pe-
reira-RG/SP-25.066.772-1; 002- Symône Damasceno Costa-RG/SP-9.357.920. Concurso Público 003/2013 Agen-
te de Organização Escolar: 075- Natalino Lino dos Santos-RG/SP-9.640.117-5. Concurso Público 001/2014 Agente 
de Serviços Gerais: 039- Damiane Cristina MouraVieira-RG/SP-16.020.536. Agente de Serviços Públicos: 032- Pau-
lo Cesar Medrado da Silva-RG/SP-26.655.434-9. Motorista: 022- Georgeano Marcionilo da Silva-RG/SP-24.932.537-
8; 023- Juvenil Oliveira Saraiva-RG/SP-22.133.884-6. PEB I (Educação Infantil): 022- Daniele Lourenço Correia-RG/
SP-43.829.066-5; 023- Bruna Alves da Silva-RG/SP-40.065.014-9. PEB II (Educação Especial - Deficiência Visual): 
001- Claudia Aparecida de Oliveira-RG/SP-15.221.025-8. PEB II (Geografia): 007- Nilson Leonardo Bueno-RG/SP-
41.829.993-6; 008- Paulo Roberto Severiano de Oliveira-RG/SP-40.175.480-7. PEB II (Matemática): 013- Helio Fer-
nando de Carvalho-RG/SP-12.260.978; 014- Maria Claudia Teodoro Correa-RG/SP-22.944.281-X; 015- Vinícius Faria 
dos Reis Santana-RG/SP-21.883.311-9; 016- Jose Antonio Bologna-RG/SP-17.882.686-8; 017- Leila de Carvalho-RG/
SP-28.395.351-2. PEB II (Filosofia): 006- Luis Henrique Bezerra-RG/SP-29.211.759-0. PEB II (Língua Portuguesa): 
010- Bruna Fernanda de Simone-RG/SP-45.948.983-5; 011- Helena Nicácio Ribeiro Daud-RG/SP-7.992.031-7; 012- 
Rafael Augusto da Silva Lopes -RG/SP-43.780.474-4; 013- André da Cunha Santos-RG/SP-95.869.840-6; 014- Arima 
Naves dos Reis-RG/SP-35.220.829-6; 015- Luciana Martines do Nascimento-RG/SP-30.550.699-7.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máxi-
mo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 005/2013 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 210- Luciana da Silva Carvalho-RG/
SP-36.179.660-2.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2014 PEB II (Educação Física): 012- Thomas Neves de Freitas-RG/SP-41.199.871-7; 013- Rey-
naldo Pedreira Jeronymo-RG/SP-41.217.818-7. PEB II (Língua Portuguesa): 001- Wagner Romão do Nascimento-RG/
SP-39.540.197-5. PEB I (Educação Infantil): 049- Camila Cristina de Oliveira Bernardes-RG/SP-28.398.396-6; 050- Ma-
ristella Nunes Pimenta Torres-RG/SP-50.236.923-1; 051- Priscila Lima Badaró-RG/SP-99.587.440-9. PEB I (Educação 
Básica): 051- Janete Cristina de Freitas Zacarias-RG/SP-33.904.888-8; 052- Viviane Leite de Assis-RG/SP-42.956.697-
9; 053- Jânia Aparecida Coelho dos Santos-RG/M-7164028; 054- Roseli Moreira Souza-RG/SP-27.323.476-6; 055- 
Fernanda Cristina Pereira-RG/SP-28.991.379-2; 056- Kelli Fiebes Carneiro-RG/SP-32.938.246-9; 057- Marisa de Fatima 
Batista Ferreira-RG/SP-23.630.984-5. Processo Seletivo 003/2014 Professor Adjunto: 018- Deusirene Maria de Olivei-
ra-RG/SP-39.417.878-6; 019- Jocélia da Silva Pessoa-RG/SP-56.107.612-1; 020- Helena Grande Schumacher-RG/SP-
32.591.450-3; 021- Mariana Lima Martins-RG/SP-49.261.722-3; 022- Aurelino Paulo dos Santos-RG/SP-28.287.259-
0; 023- Deusa Moreira Silva de Souza-RG/SP-22.127.830-8; 024- Tanya Torrico-RG/SP-27.869.116-X; 025- Flavia 
dos Santos-RG/SP-29.300.337-3; 026- Regiane Fernandes da Silva Pedroso-RG/SP-25.562.879-1. Processo Seletivo 
004/2014 Agente de Serviços de Alimentação: 040- Rosangela Melo Sulzback-RG/SP-17.739.508-4; 041- Ilda Rocha 
Dias Balduino-RG/SP-28.977.453-6; 042- Crislaine Rodrigues Chaves-RG/SP-41.234.941-3; 043- Kindaisha Zacharias 
de Camargo-RG/SP-44.819.900-2; 044- Amelia Ferreira de Campos Santos-RG/SP-15.546.878-9; 045- Viviane Santos 
Silva-RG/SP-09.372.218.48; 046- Eulipedes Simão da Silva-RG/SP-11.431.450-0; 047- Elizabeth Cristina de Moraes-
-RG/SP-44.150.861-3; 048- Cleidineia Vieira Almeida-RG/SP-58.024.782-X; 049- Maria Matildes Duarte Vesçoza-RG/
SP-52.454.245-4. PEB II (Ciências): 005- Michele Cristine de Camargo-RG/SP-40.127.315-5. PEB II (Matemática): 
002- Claudia do Carmo dos Santos-RG/SP-37.124.544-8. Médico com Especialização em Endocrinologia: 001- Mar-
celo Shimizu-RG/SP-30.428.001-X.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel 
Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 005/2014 Médico Plantonista: 010- Maria Oliveira Rocha-RG/SP-32.448.610-
8; 011- Ariovaldo Batista da Silva Junior-RG/SP-34.520.551-0; 012- Marcos Pinto Di Migueli-RG/SP-33.107.258-0; 
013- Gustavo Batista Luiz-RG/SP-43.494.534-1; 014- Maria Rita Fardin Carnelli-RG/ES-1852922; 015- Cinthia Paula 
Carvalho Correa-RG/SP-35.202.928-6; 016- Thiago Lançarini da Costa-RG/SP-34.427.322-2; 017- Marcos Carme-
lita Siqueira-RG/SP-43.551.247-X; 018- Ewan Micheal Ifidon-RG/SP-38.350.061-8; 019- Rafael Moreira Maciel-RG/
BA-1140118773; 020- Marcos Gonçalves de Almeida-RG/MG-13.775.721; 021- Giovanna Riccitelli do Couto-RG/SP-
43.705.212-6; 022- Nathalie Cavalcante Fernandes-RG/SP-43.511.097-4. Médico Plantonista com Especialização em 
Pediatria: 006- Nayana Ceres Amoedo Sarmento Silva-RG/SP-52.247.081-6. Médico: 006- Gustavo Diegues de Men-
donça-RG/SP-26.383.550-9; 007- Renan Conde Passos-RG/SP-44.073.707-2.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2015.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

DECRETO Nº  3.699, DE  2  DE MARÇO DE 2015
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no 
artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.444, de 02 de dezembro de 2014, decreta:

Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codificação (institucio-
nal, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.51-2781200231021- Obras e Instalações 
 Construção de Unidades Esportivas,
 inclusive   Desapropriação  e  Afins
 (Código Contábil 183) ..................................................R$ 393.000,00

Art. 2º.  O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será coberto com re-
cursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta:

02-PODER EXECUTIVO
0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.51-2781200231021- Obras e Instalações 
 Construção de Unidades Esportivas, 
 inclusive   Desapropriação  e  Afins
 (Código Contábil 184) ..................................................R$ 393.000,00
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Santana de Parnaíba, 2 de março de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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

PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 020/15 de 09/03/15 – Resolve, conceder Aposentadoria Compulsória, com proventos proporcionais, ao 
servidor ERNESTO CLAUDINO FILHO, portador do RG n.° 8.648.260-9 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso 
II da Lei Municipal n.º 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 09 de Março de 2015.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

Parcerias com as faculdades Anhanguera e FNC



7

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 13 a 19 de março de 2015

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br    Ano III - Edição 68

ASSEMBLEIA PARA CONDEMAS

Desde o ano de 2008 a Prefeitura de Santana de Parnaíba implantou como órgão colegiado, consultivo e deliberativo, 
formado por representantes de órgãos governamentais e de entidades representativas da sociedade civil organizada o 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável – CONDEMAS, para discutir e propor normas, planos, 
programas e ações relativos à proteção do meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos naturais, bem como deli-
berar sobre a aprovação de todo e qualquer projeto que envolva decisão ambiental, de acordo com a Resolução 237/97 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Para a gestão 2015 – 2016 o CONDEMAS deverá ser composto por 32 representantes sendo:
01 representante da CETESB (por ela indicado) 
01 representante da SABESP (por ela indicado)
02 representantes da Câmara dos vereadores (funcionários da Câmara e indicados pelos vereadores)
14 representantes do Executivo Municipal (indicados pelo Prefeito)
14 representantes das Associações civis (eleitos em assembléia)
No dia 15 de abril de 2015 as 9:00 hs no Centro de Educação para Sustentabilidade – CES, situado na Al. Miche-
langelo, 12 – Alphaville Burle Marx – Santana de Parnaíba, será realizada a assembleia para as entidades interes-
sadas a participarem do processo.
Poderão concorrer as entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, que representem interesses profis-
sionais, sociais, econômicos e ambientais e tenham sede e atuação no município.
As inscrições ficarão abertas no período de 23/02/15 a 31/03/15, mediante preenchimento de formulário e entrega 
de cópia da documentação na Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (Departamento de Meio Am-
biente) – Rua São Miguel Arcanjo, 100 conforme publicado no Edital de Convocação. 

ASSEMBLEIA 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável - CONDEMAS

CONVOCAÇÃO – Edital 

Elvis Leonardo Cezar, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 2821 de 18/09/07, Decreto nº 3018 de 15/02/08, 
Lei Municipal nº 3066 de 05/07/10 e cumprindo as determinações do art.5º do Decreto 
nº3018 15/02/08, com a finalidade de escolha de 14 (catorze) representantes das associa-
ções civis no Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável – CONDEMAS,

CONVIDA as entidades interessadas a participar do processo, como eleitores e/ou como candidatas, que será 
realizado no dia 15/04/2015, quarta-feira, com início previsto para as 9:00 hs, no Centro de Educação para Susten-
tabilidade - CES, situado na Al. Michelangelo, 12 – Alphaville Burle Marx, de acordo com este,

REGULAMENTO:

Art. 1º Poderão concorrer as entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, que representem in-
teresses profissionais, sociais, econômicos e ambientais e tenham sede e atuação no Município.

§ 1º - Para inscrição deverá ser preenchido formulário, de acordo com modelo anexo, acompanhado de uma 
cópia autenticada da seguinte documentação:

estatuto social;
ata da assembleia que elegeu a diretoria atual;
c) CNPJ da associação
d) documentos pessoais (RG e CPF) do presidente ou representantes legal indicados no Estatuto e do procu-

rador autorizado a participar do processo.

§ 2º - As inscrições ficarão abertas no período de 23/02/2015 a 31/03/2015, mediante preenchimento de 
formulário e entrega de cópia da documentação mencionada acima, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e 
Meio Ambiente - Departamento de Meio Ambiente, situado a Rua São Miguel Arcanjo, 100 – Centro – Santana de Par-
naíba.

Art. 2º- Encerrado o prazo para a realização das inscrições, o procedimento obedecerá ao seguinte:
I – Da habilitação e recursos: 
Análise das inscrições no período de 01/04/2015 e 02/04/2015
Divulgação da lista dos habilitados (preliminar) no dia 06/04/2015 (será afixada na Secretaria de Planejamen-

to, Receita e Meio Ambiente)
Prazo para recurso até dia 08/04/2015 
Análise de recurso no dia 09/04/2015
Homologação no dia 10/04/2013
A verificação da habilitação pelo Departamento do Meio Ambiente consiste em conferir o atendimento dos re-

quisitos formais, tais como: apresentação de todos os documentos indicados; da sua autenticidade; do atendimento dos 
prazos; da previsão estatutária da finalidade da entidade.

II – Da assembléia de escolha:
Às 9:00 hs, em primeira convocação, e às 9:15 hs, em segunda convocação, da data indicada, reunir-se-á a 

Assembleia das entidades cadastradas, com qualquer número das associações presentes;
A assembleia, presidida pelo Secretário Municipal de Planejamento, Urbano e Meio Ambiente, ou substituto 

procederá dentre os presentes à escolha de um secretário para mesa coordenadora dos trabalhos; 
Serão explanados aos presentes quais e quantas entidades estão inscritas para o processo eleitoral; 
Os presentes terão um tempo livre para realização de debates; 
Por fim, a votação, em manifestação aberta, dos votos dos presentes, sendo um voto por entidade cadastrada, 

identificado por meio de cartões de uma só cor, distribuídos no momento da assinatura do livro de presença; 
Ao mesmo tempo serão registrados, em quadro visível a todos, os votos dados para cada candidata.
Caso haja empate, a entidade que tiver mais tempo exercendo suas atividades será declarada a vencedora; me-

diante a apresentação do registro que comprove início das atividades;
Será procedido o registro da assembleia em livro de atas do CONDEMAS;

§ 1º - Participarão da assembleia o representante legal da associação, indicado no formulário, ou seu manda-
tário, com procuração específica para o ato.

§ 2º Os membros do executivo já indicados para o CONDEMAS poderão auxiliar na condução dos trabalhos 
e integrar a mesa.

Art. 3º - Para ampla divulgação e conhecimento de todos os interessados, este Edital será publicado no jornal 
oficial, jornais de circulação local, divulgado no site da Prefeitura e afixado em área de circulação da Secretaria Munici-
pal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 003/2014 – O Conselho de Administração nega provimento ao recurso interposto por 
Jose de Oliveira da Silva, observando que a devolução dos valores deve ser requerida pelos meios próprios. As partes 
compareceram e, portanto saíram cientes da decisão. Publique-se. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 002/2014 – O Conselho Administrativo, por maioria de votos, dá-se provimento ao 
recurso, pela não devolução dos valores recebidos. As partes compareceram e, portanto saíram cientes da decisão. 
Publique-se.

Santana de Parnaíba, 09 de Março de 2015.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 003/15 – Proc. Adm. Nº 017/15

Registro de Preços para o fornecimento de massa asfáltica (CBQU) em atendimento à Secretaria de Serviços Municipais 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 045/2015 – Empresa: MSP 
Agregados Ltda para o item 01 – R$ 187,00/Ton. 

Santana de Parnaíba, 11 de Março de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 008/15 – Proc. Adm. Nº 029/15

Registro de Preços para Contratação de empresa especializada na Locação de Rádios Comunicadores Digitais Bidire-
cionais, para suporte a eventos gerido pelo Município de Santana de Parnaíba para utilização de todas as secretarias, 
pelo período de 12 meses 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 042/2015 – Empresa: GAP 
Service Ltda ME para os Lotes 01 – item 1.1 – R$ 72,00/Diária e Lote 02 – item 2.1 – R$ 18.000,00/Diária .  

Santana de Parnaíba, 11 de Março de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 009/15 – Proc. Adm. Nº 032/15

Registro de Preços para o Fornecimento de Carrinho Berço para Bebê, pelo período de 12 meses 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 044/2015 – Empresa: Kely 
Aparecida de Souza ME para o item 01 – R$ 194,30/Unid.  

Santana de Parnaíba, 11 de Março de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 010/15 – Proc. Adm. Nº 062/15

Registro de Preços para fornecimento de CONCRETO FCK, em atendimento à Secretaria de Serviços Municipais 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 043/2015 – Empresa: Gia-
mix Concreto Ltda para os itens 01 – R$ 262,56/M³, 02 – R$ 211,77/M³, 03 – R$ 211,77/M³ e 04 – R$ 216,26/M³.  

Santana de Parnaíba, 11 de Março de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 113/14 – Proc. Adm. Nº 1529/14

Registro de preços para a aquisição de uniformes escolares com fornecimento ponto a ponto nos Colégios da Rede 
Municipal de Ensino 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 041/2015 – Empresa: Nayr 
Confecções Ltda para o Lote 03 – itens 3.1 – R$ 58,69/Unid, 3.2 – R$ 32,38/Unid, 3.3 – R$ 20,27/Unid, 3.4 – R$ 
17,04/Unid, 3.5 – R$ 16,71/Unid, 3.6 – R$ 13,52/Unid, 3.7 – R$ 16,02/Unid, 3.8 – R$ 42,45/Par e 3.9 – R$ 4,73/Par .  

Santana de Parnaíba, 11 de Março de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 119/14 – Proc. Adm. Nº 1596/14

Registro de Preços para o fornecimento de conjuntos educacionais para aplicação de metodologia pedagógica, apre-
sentada por meio de jogos de raciocínio, com finalidade de desenvolver habilidades cognitivas, emocionais, sociais e 
éticas dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 033/2015 – Empresa: Su-
pera Editora Cultural Ltda EPP para os itens 01 – R$ 44.752,00/Unid, 02 – R$ 189,00/Unid e 03 – R$ 590,05/Unid .  

Santana de Parnaíba, 11 de Março de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

Renovação da frota da Guarda Municipal

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados no CONCURSO PÚBLICO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2014 Agente de Serviços Públicos: 033- Joseilton de Sousa Pinto-RG/SP-2.978.068; 034- 
Helio de Moraes Campos-RG/SP-11.754.409-7; 035- Reginaldo da Silva Santos-RG/SP-45.066.864-2; 036- Adilson 
David Pires-RG/SP-22.693.025-7; 037- Douglas Soares Ribeiro-RG/SP-33.519.699-8; 038- Ricarda Ferreira Lopes-
-RG/SP-46.883.191-5; 039- André Vinícius Rodrigues-RG/SP-36.452.805-9; 040- Alessandro de Souza Alves-RG/SP-
-41.628.274-X; 041- Marcelo Fernandes-RG/SP-49.199.307-9; 042- Leandro Fernandes de Souza-RG/SP-24.736.530-
0; 043- Marcos Chicon Lockemann-RG/SP-18.190.916-9; 044- Edi Carlos da Silva-RG/SP-21.720.217-2; 045- Fabiana 
Pinto-RG/SP-40.555.287-7; 046- Edna Odete de Jesus-RG/SP-25.131.860-6.

 Santana de Parnaíba, 13 de março de 2015.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA




