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A 5ª melhor 
cidade do 
Estado para 
se investir

Morador do Bairro 120 já pode marcar suas consultas na nova UBS
Totalmente reformada e ampliada a nova UBS oferece muito mais conforto aos seus usuários

2º Festival
Gastronômico

Solidário em prol do
Outubro Rosa reúne 

mais de 3 mil pessoas

Vila Esperança F.C e Unidos da Fazendinha
conquistam Campeonatos de Futebol 2015

Centro de
Educação para

Sustentabilidade
(CES) Alphaville

comemora sete anos

Alunos do Colaço
se formam no

projeto de fotografi a
“Olhares da Arte”

No último sábado 17/10, 
o sonho dos morado-
res do bairro Cidade 
São Pedro em contar 

com uma área de lazer se tor-
nou realidade. Pois nesta da-
ta, a Prefeitura inaugurou o 
tão esperado Parque Munici-
pal São Pedro. Mais de seis mil 
pessoas compareceram no lo-
cal para prestigiar e conferir 
de perto toda a estrutura de 
lazer oferecida pelo parque. 
Pág. 3

Página 6

Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugura 
Parque do bairro Cidade São Pedro

Cerimônia contou com mais de seis mil pessoas que comemoraram a inauguração da segunda área de lazer do município

No último � nal de semana 
a Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Atividade Física, Es-

portes e Lazer (SMAFEL), pro-
moveu, no campo municipal, du-
as partidas emocionantes, na 
decisão dos campeonatos muni-

cipais de futebol, primeira e se-
gunda divisão.

A primeira � nal foi da cate-
goria segunda divisão, disputa-
da pelas equipes do G. R. Unidos 
da Fazendinha, do bairro Fazen-
dinha e do Várzea Nova (Parque 
Santana). Pág. 4

Passeio Ciclístico de 
conscientização do

Outubro Rosa
Evento acontece em Alphaville

neste sábado, 24/10

Com o intuito de 
conscientizar as 
mulheres do muni-
cípio sobre a impor-

tância da prevenção e do 
combate ao câncer de ma-
ma, a Prefeitura de Santa-

na de Parnaíba, por meio 
do Fundo Social de Solida-
riedade e em parceria com 
outras secretarias, pro-
move a terceira edição do 
“Outubro Rosa”, com di-
versas atividades. Pág. 5

Carreta de Exames
de Mamografi a e
Papanicolau atendeu
mais de 200 mulheres

Colégio Municipal 
Monteiro Lobato
é homenageado
pela Revista Vero 
por projeto de
sustentabilidade
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Nesta semana, a campanha Outubro 
Rosa, de conscientização e combate 
ao câncer de mama, promovida pelo 
Fundo Social de Solidariedade, teve 

uma importante aliada. Pelo terceiro ano se-
guido a carreta de Mamogra� a e Papanicolau 
do Hospital do Câncer de Barretos esteve no 
município para prestar atendimento aos pa-
cientes do município. Pág. 5
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EDITORIAL

16ª Cidade com melhor índice de desenvolvimento humano do país

Bolo de Mandioca

Fonte: http://www.cybercook.com.br

Este bolo de aipim atende por vários nomes. Pode ser bolo de macaxeira, bolo de mandioca, ou seja lá como costumam
chamar onde você mora. Não importa. O que interessa é que ele é muito fácil de fazer e super gostoso.

 Ingredientes

1 kg de aipim (mandioca ou macaxeira)
3 xícaras (chá) de açúcar
100 g de manteiga
200 ml de leite de coco
 1 pacote de coco ralado
1 pitada de sal
1 xícara (chá) de leite
3 ovos

Como fazer

• Descasque o aipim, lave-o sob água corrente e rale, usando um ra-
lador grosso.

• No liquidifi cador, coloque o aipim, o leite, os ovos, o leite de coco e 
a manteiga.

• Bata tudo em velocidade média por 1 minuto.
• Acrescente o açúcar, o coco ralado e o sal e bata mais um pouco.
• Despeje o creme em uma forma redonda e coloque a massa no for-

no por 35 minutos ou até que colocando o palito ele saia limpo.
Pronto!

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR DE SANTANA DE PARNAÍBA

30/10

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

OCUPAÇÃO
Local de
trabalho

(Município)

Faixa
Salarial

Vaga para Vaga para

Mas. Ambos Idade mínima Idade máxima

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

Mecanico de Bomba Injetora Sombra Ipê 1 X   25 40 Não  Fundamental 6 meses A/C
Assistente de Vendas Alphaville 1   X 22 40 Não  Ens. Médio 6 meses 1079,00 
Auxiliar de Linha de Produção Alphaville 4   X 18 50 Sim X Fundamental 0 990,00 
Auxiliar de linha de produção - PNE Jandira 22   x 18 50 Sim X Ens. Médio 0 1037,00 
Auxiliar de Linha de Produção Jaraguá - SP 75 x   23 50 Não  Ens. Mèdio 6 meses 1108,00 
Operador de Tlmk Receptivo  Cajamar 3   X 18 45 Sim X Ens. Médio 0 A/C
Corretor de imóveis Alphaville 200   X 18 70 Não  Ens. Médio 6 Meses A/C
Operador de tlmk ativo e receptivo Alphaville 200   X 18 55 Não  Ens. Médio 0 788,00 
Auxiliar de operação Fazendinha 15   X 18 45 Não  Ens. Médio 6 meses 1142,00 
Ajudante de Carga e Descarga Polvilho 15 X   18 40 Não  Ens. Médio 6 meses 798,00 
Operador de Caixa Alphaville 1  X  20 35 Não  Ens. Médio 6 meses A/C
Doméstica Alphaville 1  X  25 45 Não  Fundamental 6 meses A/C
Operador de telemarketing ativo Alphaville 100   X 18 55 Não  Ens. Médio 6 meses 788,00 
Confeiteiro Alphaville 1   X 20 45 Não  Ens. Médio 6 meses 1088,00 
Empregada Doméstica Fazendinha 2  X  25 40 Não  Fundamental 6 meses A/C
Assistente Administrativo Fazendinha 1   X 18 21 Não  Sup.Incompl. 0 A/C
Operador de telemarketing receptivo Alphaville 70   X 18 50 Sim X Ens. Médio 0 950,00 
Operador de telemarketing ativo Alphaville 25   X 18 45 Sim X Ens. Médio 0 1080,00 
Operador de telemarketing receptivo Alphaville 15   X 18 45 Sim X Ens. Médio 0 883,00 
Polidor de automóveis Fazendinha 3 X   20 45 Não  Fund/Incom 6 meses A/C
Montador de veículos (linha de montagem) Fazendinha 2 X   20 45 Não  Fund/Incom 6. meses A/C
Mecânico de automóvel Fazendinha 4 X   20 45 Não  Ens. Médio 6 meses 1620,00 
Empregada Doméstica Alphaville 1  X  40 50 Não  Ens. Médio 6 meses A/C
Serralheiro Cajamar 1 X   19 50 Não  Ens. Médio 6 meses A/C
Auxiliar de limpeza Alphaville 3   X 25 40 Não  Ens. Med/Incomp 6 meses A/C
Cozinheiro Alphaville 2   X 25 50 Não  Ens. Médio 6 meses 2000,00 
Garçom Alphaville 2 X   25 45 Não  Ens. Médio 6 meses 1200,00 
Pintor Industrial Centro 1 X   25 50 Não  Fundamental 6 meses A/C
Ajudante de Pintor Centro 1 X   25 50 Não  Fundamental 6 meses A/C
Doméstica Alphaville 1   X 30 45 Não  Ens. Médio 6 meses A/C
Tecnico Orçamentista de Obras Polvilho 1 X   20 40 Não  Ens. Médio 6 meses A/C
Auxiliar de Limpeza Centro 1 X   25 45 Não  Ens. Médio 6 meses 1240,00 
1/2 Ofi cial de Estrusora Fazendinha 1 X   25 45 Não  Ens. Médio 6 meses 1227,00 
Auxiliar Administrativo Alphaville 1  X  30 50 Não  Ens. Médio 6 meses A/C
Mecânico de Manutenção Maq. Industrial Fazendinha 1 X   20 45 Não  Ens. Médio 6 meses A/C
Fiscal de Segurança Centro 2 X   23 50 Não   6 meses 1348,00 
Repositor de Mercadorias Polvilho 5   X 18 35 Sim X Fundamental 6 meses A/C
Operador de Caixa Polvilho 5   X 18 35 Sim X Fundamental 6 meses A/C
Operador de Empilhadeira Jundiaí 5   X 20 45 Não  Ens. Médio 6 meses 1620,00 
Confeiteiro Polvilho 5   X 18 45 Sim X Fundamental 6 meses A/C
Padeiro Polvilho 5 X   18 55 Sim  Fundamental 6 meses A/C                         

ExperiênciaNível de
instrução

Qtds. de 
Vagas Fem.

Aceita
pessoas com 
defi ciências

Vagas exclu-
sivas para
defi cientes
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Novo Velório Municipal

No último sábado, 17/10, o 
sonho dos moradores do 
bairro Cidade São Pedro 
em contar com uma área 

de lazer se tornou realidade. Pois 
nesta data, a Prefeitura inaugu-
rou o tão esperado Parque Muni-
cipal São Pedro. Mais de seis mil 
pessoas compareceram no local 
para prestigiar e conferir de per-
to toda a estrutura de lazer ofe-
recida pelo parque.

A abertura do parque foi mar-
cada por uma grande festa com 
as apresentações do grupo de 
dança Adrenalina e da Banda 
Marcial Lyra, que tocou o hino 
nacional e municipal. 

O parque foi batizado com o no-
me Macia Abade Nunes de Lima, 
em homenagem a essa ilustre mo-
radora do bairro, que foi sinônimo 
de luta por melhorias e por sempre 
ter uma palavra amiga. Os familia-
res da homenageada estiveram 
presentes e acompanharam emo-
cionados o momento de descerra-
mento da placa de inauguração. 

O parque tem mais de onze mil 
metros quadrados de área cons-
truída e possui uma grande área 
verde ao fundo e em outras vá-
rias partes do parque, além de 
um belo chafariz na entrada. Os 
destaques são para os espaços 
esportivos que oferecerão mais 
qualidade de vida e saúde para 
os frequentadores, como a pis-
ta de caminhada, academia ao ar 
livre, a quadra poliesportiva, de 
grama sintética, de areia e uma 
quadra especial para crianças.

Uma grande novidade do par-
que São Pedro é de ser o primei-
ro parque com espaço projetado 

para os praticantes do slackline, 
esporte que vem ganhando mui-
tos adeptos, denominado de sla-
ckpoint. Além disso, a área de la-
zer ainda conta com playground, 
que possui brinquedos adaptados 
para crianças portadoras de de� -
ciência e uma arena de eventos 
com direito a concha acústica, pa-
ra realização de apresentações e 
atividades aeróbicas.

Todo o parque é iluminado 
e cercado por grades e telas de 
proteção, além de contar com sis-

tema de monitoramento 24 ho-
ras, feito por câmeras e supervi-
sionado por guardas municipais, 
para garantir que os frequenta-
dores desfrutem do espaço com 
toda segurança. 

Moradora do bairro há mais 
de dez anos, Maria José de Olivei-
ra falou sobre a satisfação de � -
nalmente ter um parque próximo 
de casa: “Estamos muito felizes, 
todos os envolvidos estão de pa-
rabéns por inaugurar um parque 
tão bonito, onde poderemos tra-

zer nossos � lhos para se divertir, 
praticar exercícios e passar ho-
ras agradáveis com nossa famí-
lia. Podemos falar que o Parque 
São Pedro é um sonho realiza-
do”, comemorou.

José Pereira foi outro mora-
dor da região que � cou muito fe-
liz pelo parque do bairro: “Agora 

posso trazer meu � lho para jogar 
bola e se divertir nos brinquedos, 
enquanto eu me exercito na aca-
demia. Só tenho a agradecer a 
prefeitura por pensar na popula-
ção e realizar essa obra que se-
rá muito importante para a nos-
sa qualidade de vida. Parabéns a 
todos”, agradeceu o morador.

OBRAS

Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugura 
Parque do bairro Cidade São Pedro

Cerimônia contou com mais de seis mil pessoas que comemoraram a inauguração da segunda área de lazer do município

Um grande público esteve presente na inauguração do Parque São Pedro no último sábado (17/10)
onde puderam conhecer e utilizar os diversos ambientes da nova área de lazer do município

As crianças estavam anciosas para aproveitar os brinquedos do Parque

Milhares de pessoas já aproveitaram as áreas de lazer

Uma mutidão tomou conta assim que os portões foram abertos

Fotos: Ricardo Branco                    Texto: Renato Menezes MTB nº 54.101

Fotos: Marcio Koch

Fotos: Sinnayder Barcelos

Fotos: Linda Marinho

Fotos: Sinnayder Barcelos

A população pode comemorar, pois o Viário da Ponte já é uma realidade
Antes os motoristas demoravam até 40 minutos para percorrer um trecho que hoje leva menos de 3 minutos

Playground para a criançada do bairro Academia ao ar livre para a população Todo o Parque possui dispositivos de acessibilidade

Fotos: Linda Marinho Fotos: Linda Marinho
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No último � nal de 
semana a Prefei-
tura, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Atividade Física, Es-
portes e Lazer (SMAFEL), 
promoveu no campo mu-
nicipal duas partidas emo-
cionantes, na decisão dos 
campeonatos municipais 
de futebol da primeira e 
segunda divisão.

A primeira � nal foi da 
categoria segunda divisão, 
disputada pelas equipes 
do G. R. Unidos da Fazendi-
nha, do bairro Fazendinha 
e do Várzea Nova do Par-
que Santana. 

O jogo começou com o 
time do Várzea Nova to-
mando a iniciativa e bus-
cando o ataque, mas isso 
não intimidou o Unidos da 
Fazendinha, que recupe-
rou o controle da partida, 
aproveitando os sucessi-
vos erros da zaga do ad-
versário. Rapidamente, o 
Unidos da Fazendinha co-
meçou a pressionar o Vár-
zea Nova, que tentava sair 
no contra-ataque, mas era 
neutralizado pela defe-
sa adversária. Em um erro 
de saída de bola do Várzea 
Nova, o Unidos da Fazendi-
nha conseguiu abrir o pla-

Vila Esperança F.C e Unidos da Fazendinha
conquistam Campeonatos de Futebol 2015

Primeira cidade em recolocação no mercado de trabalho

ria Primeira divisão entre 
os times do Vila Esperança 
do bairro Vila Esperança e 
do Bahia do bairro do Par-
que Santana I.

O início do primeiro 
tempo começou movimen-
tado, com o Vila Esperan-
ça pressionando o adver-
sário que tentava sair no 
contra-ataque, deixando a 
partida muito disputada e 
os goleiros dos dois times 
tendo muito trabalho no 
jogo. Logo nos primeiros 
minutos do primeiro tem-
po o Vila Esperança abriu 
o placar com o jogador Fe-
lipe Pedrosa. Em uma dis-
puta muito acirrada o Vi-
la Esperança aumentou o 
placar com um gol do des-
taque da partida, Fagner 
Oliveira. Em seguida foi a 

ESPORTES

Fotos: Linda Marinho          Texto: Cíntia Almeida

car. O time do Várzea ain-
da insistia, mas a falta de 
pontaria nas � nalizações 
impedia o empate. 

Sem esboçar reação o 
Várzea Nova fez algumas 
modi� cações para dar mo-
vimentação ao ataque. 
Mesmo com o Várzea exer-
cendo uma pressão no jo-
go, o Unidos da Fazen-
dinha mostrou toda sua 
técnica e o porquê chegou 
a � nal do campeonato, fa-
zendo seu segundo gol na 

partida e consagrando-se 
como o campeão da 2ª di-
visão. Mas, o time da Vár-
zea saiu satisfeito, pois no 
próximo ano também subi-
rá para a 1ª divisão do cam-
peonato municipal. 

Muito emocionado, Ro-
ni de Oliveira Tavares, jo-
gador do G.R. Unidos da 
Fazendinha, que também 
foi eleito o artilheiro do 
campeonato, falou sobre 
a conquista: “Dedico es-
ta vitória a minha equi-

pe e meus amigos que me 
apoiaram desde o início, 
me dando incentivo por 
esta conquista que repre-
senta o esforço da nossa 
equipe”, disse o jogador do 
time campeão. Além do tí-
tulo e artilheiro do campe-
onato, o Unidos da Fazen-
dinha também levou os 
prêmios de goleiro menos 
vazado da competição e 
destaque da partida.

A segunda partida do 
dia foi a decisão da catego- vez do Bahia reagir e fazer 

seu primeiro gol com Dou-
glas Moraes. Mas o Vila Es-
perança não se abateu e 
fez o terceiro gol com Fla-
vio Augusto. O Bahia ainda 
diminuiu com José Cidiclei, 
mas a reação parou por aí. 
Com o apito � nal o Vila Es-
perança F.C comemorou a 
conquista do título da 1ª 
divisão.

 Fagner Oliveira que le-
vou o troféu de destaque 
da partida, falou sobre a 
conquista da sua equipe: 
“Estamos muito felizes 
com este título que é re-
� exo de todo o nosso es-
forço, dedico a todos os 
meus amigos do time. Es-
sa vitória mostra que al-
cançamos nosso objeti-
vo”, comentou.

A (esq.) o time Vila Esperança campeão da primeira divisão e a (dir.) Unidos da Fazendinha que sagrou-se campeão pela segunda divisão

FINAL CATEGORIA 2ª DIVISÃO

ARTILHEIRO: RONI DE OLIVEIRA TAVARES (G.R. UNIDOS DA FAZENDINHA): 08 GOLS

GOLEIRO MENOS VAZADO: ROBINSON (G.R. UNIDOS DA FAZENDINHA)

DESTAQUE DA PARTIDA: DALVAN GONÇALVES (UNIDOS DA FAZENDINHA)

ARTILHEIRO: DIEGO SANTOS 10 GOLS (ARTIMANHA)

GOLEIRO MENOS VAZADO: THIAGO FERREIRA (BAHIA)

DESTAQUE DA FINAL: FAGNER OLIVEIRA ( VILA ESPERANÇA F.C.)

FINAL CATEGORIA 1ª DIVISÃO

G.R. UNIDOS DA FAZENDINHA 2 X 0 VÁRZEA NOVA

BAHIA E.C.  2  X  3   VILA ESPERANÇA F.C.

Prefeitura promove 
a revitalização das 
fachadas de imóveis 
do Centro Histórico

Com o intuito de 
preservar a his-
tória da cidade, 
a Prefeitura, por 

meio da Secretaria de 
Cultura e Tursimo, vem 
realizando trabalhos de 
revitalização nos imóveis  
situados no Centro Histó-
rico da cidade.

O trabalho é realiza-
do pelos alunos do POE-
AO - Projeto O� cina Esco-
la de Artes e Ofícios que 
consiste em preservar a 
arquitetura dos imóveis, 
melhorando o aspecto 
estético dos mesmos. Ao 
todo, o Centro Histórico 
é  composto por 209 imó-
veis, dos séculos 17, 18 

e 19 e são tombados pe-
lo CONDEPHAAT e pelo 
IPHAN, respectivamen-
te órgãos de preservação 
patrimoniais.

 
SOBRE O POEAO

O projeto que existe há 
16 anos e visa capacitar 
adolescentes para a área 
de construção civil, com 
espcialização em restau-
ração que além de incluir 
socialmente jovens em si-
tuação de risco psicosso-
cial, oferece a oportuni-
dade em uma área muito 
procurada no Brasil: a res-
tauração e conservação 
de bens culturais.
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Com o intuito de 
conscientizar as 
mulheres do muni-
cípio sobre a impor-

tância da prevenção e do 
combate ao câncer de ma-
ma, a Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba, por meio 
do Fundo Social de Solida-
riedade e em parceria com 
outras secretarias, pro-
move a terceira edição do 
“Outubro Rosa”, com di-
versas atividades.
 Depois do sucesso da 
Caminhada que aconteceu 
no dia 03/10, onde reuniu 
mais de 5 mil pessoas, que 
andaram pelas principais 
ruas do Centro da cidade, 
levando informação sobre 
a importância da preven-
ção precoce da doença, 
e da Feira Gastronômica 
Masterchefs, que aconte-
ceu no último � nal de se-
mana, 17 e 18/10, onde 
a renda arrecada será re-
vertida para a implantação 
do Centro de Apoio a Mu-
lher com Câncer. Aconte-

Passeio Ciclístico de conscientização do Outubro 
Rosa acontece em Alphaville neste sábado, 24/10

ce neste sábado, 24/10, o 
Passeio Ciclístico da Cam-
panha do Outubro Rosa. 
A concentração será às 
08h30, na Avenida Marcos 
Penteado de Ulhoa Rodri-
gues, em frente ao esta-

cionamento da UNIP (Uni-
versidade Paulista), em 
parceria com a empresa Ci-
cliville. Para quem deseja 
participar do passeio, mas 
não tem sua própria bici-
cleta, haverá também alu-

guel do equipamento no 
local. E as primeiras 150 
pessoas que chegarem ga-
nharão um kit com chavei-
ro, camiseta, squeeze e um 
broche com o símbolo da 
campanha.

OUTUBRO ROSA

O maior programa de iluminação pública: 100 km de vias iluminadas pagas

Carreta de Exames de Mamografi a e 
Papanicolau atendeu mais

de 200 mulheres

Nesta semana, a 
campanha Outu-
bro Rosa, de cons-
cientização e com-

bate ao câncer de mama, 

2º Festival Gastronômico
Solidário em prol do

Outubro Rosa recebe mais de
3 mil pessoas em Alphaville

No último � m de 
semana, 17 e 18 
de outubro, a Pre-
feitura, por meio 

da Secretaria de Cultura  e 
Turismo em parceria com 
o Fundo Social de Solida-
riedade, promoveu a 2ª 
edição do Festival Gatro-
nômico Solidário. O even-
to foi realizado na Aveni-
da Marcos Penteado de 
Ulhoa Rodrigues e propor-
cionou dois dias de muita 
diversidade gastronômica 
e conscientização.
 Mais de três mil pes-
soas compareceram ao 
Festival para apreciar os 
mais variados pratos sal-
gados e doces da culiná-
ria nacional e internacio-
nal, como baião de dois, 
crepes e wa� es, salmão, 
comida japonesa, tailan-
desa, venezuelana, ita-
liana, churrasco gourmet, 
mexicana, baiana, turca, 
brigadeiros gourmet en-
tre outras opções.
 Para as pessoas que 
gostam de um ambien-
te mais � orido em casa, o 
festival também contou 
com uma tenda de orquí-
deas, onde muitos pude-
ram apreciar e adquirir as 
diversas espécies que es-
tavam em exposição.
 Como outubro tam-
bém é o mês das crian-
ças, o evento montou um 
espaço com brinquedos 
in� áveis e cama elástica 
para diversão dos peque-
nos. Na barraca do Fundo 
Social, os visitantes po-
diam acompanhar os tra-
balhos realizados, além 
de tirar uma foto com as 
placas de apoio à cam-
panha do Outubro Ro-
sa.  Já no palco localiza-
do em frente à praça de 
alimentação tiveram as 

apresentações de dan-
ça country com o grupo 
Comanche, dança de sa-
lão, Paulo Barros que to-
cou grandes sucessos da 
MPB, além dos grupos 
VOIC 3 e Tequila, que ani-
maram o público presen-
te, enquanto apreciavam 
a variedade culinária dos 
estandes.
  O professor Marcos Ro-
berto parabenizou os or-
ganizadores do evento: 
“Ações como essa, realiza-
das em prol de uma causa 
humanitária, como é o ca-
so do combate ao câncer 
de mama, reforçam ainda 
mais a importância da par-
ticipação de todos, e dig-
ni� cam o trabalho, além 
de proporcionar entrete-
nimento. Parabenizo a to-
dos e espero que ações 
deste tipo se repitam cada 
vez mais”, falou.
  “Passei aqui para ver 
o evento e � quei feliz em 
saber que é por uma cau-
sa importante, pois visa 
combater essa terrível 
doença que é o câncer de 
mama e penso que todos 
devem participar. Tam-
bém visitei o orquidário e 
achei muito legal, o even-
to está muito bom e es-
tão de parabéns todos os 
envolvidos”, comentou 
Claucio Correia, que es-
teve no evento junto com 
sua esposa.
 Esta edição do Festi-
val Gastronômico Solidá-
rio faz parte da progra-
mação do mês em prol da 
campanha Outubro Ro-
sa de combate ao câncer 
de mama, promovida pe-
la prefeitura, onde parte 
da renda arrecadada se-
rá destinada em prol do 
Centro de Apoio a Mulher 
com Câncer.

Fotos: Linda Marinho          Texto: Renato Menezes MTB nº 54.101

promovida pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, te-
ve uma importante aliada. 
Pelo terceiro ano seguido, 
a carreta de Mamogra� a e 

Papanicolau do Hospital do 
Câncer de Barretos esteve 
no município para prestar 
atendimento aos pacien-
tes do município.
 Nos dias 20 e 21/10, 
mais de 200 mulheres com 
idades acima dos 40 anos 
estiveram na Praça da Ban-
deira – atrás da Igreja Ma-
triz – para realização dos 
exames. Cada paciente, 
entre o tempo de espera e 
a consulta, aguardava em 
torno de 10 a 15 minutos 
para ser atendido. Durante 
este período, funcionários 
do Fundo Social de Solida-
riedade e da Secretaria de 

Saúde auxiliavam no aten-
dimento.
 A carreta é equipada 
com dois mamógrafos di-
gitais e a equipe médica 
formada por quatro téc-
nicas de enfermagem e 
uma enfermeira. Após se-
rem coletados, os exames 
são levados para o Hospi-
tal do Câncer de Barretos, 
onde serão analisados e 
os resultados enviados 
para a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Santana 
de Parnaíba.
 Uma das pacientes que 
realizou o exame na carre-
ta, Ana Lúcia Costa, agra-
deceu pelo apoio oferecido 
pela prefeitura às mulhe-
res do município: “Este ti-
po de auxílio é fundamen-
tal para as mulheres, pois 
essa doença é muito peri-
gosa, por isso quanto an-
tes souber se tem ou não a 
doença, mais rápido pode 
fazer o tratamento, pois o 
câncer de mama pode le-
var a morte. Fui muito bem 
atendida pelas enfermei-
ras da carreta e agora es-
pero que os resultados se-
jam os melhores possíveis. 
Agradeço o apoio dado pe-
la prefeitura e espero que 
este trabalho continue pa-
ra que outras mulheres se-
jam atendidas,”, falou a 
munícipe.

Nos dias 20 e 21 de outubro a Carreta de Mamogra� a e Papanicolau  esteve atrás
da Igreja Matriz realizando exames em mais de 200  mulheres do município

Fotos: Linda Marinho

Mais de 200 mulheres foram atendidas nos dois dias

Evento também contou com exposição
de orquídeas e apresentações musicais

Fotos: Sandro Almeida          Texto: Renato Menezes MTB nº 54.101

Realizado nos dias 17 e 18 de outubro, a 2ª Edição do 
Festival Gastronômico Solidário contou com um bom 

público no evento em que parte da renda será em
prol do Centro de Apoio a Mulher com Câncer

Fotos: Linda Marinho

No dia 03 mais de 5 mil pessoas participaram da Caminhada de Conscientização

PROPRIETÁRIO (A) OU POSSEIRO (A): CADASTRE SEU IMÓVEL RURAL

POR QUE

CADASTRAR?

 O cadastro é obrigatório
 O prazo é somente até 05 de maio de 2016
 A inscrição é gratuita, e pequenos imóveis (até 4 módulos � scais) têm garantido 
apoio gratuito do poder público
 Vantagens e benefícios para quem � zer a inscrição e aderir ao Programa de Regu-
larização Ambiental (PRA)
 O cadastro será exigido como condição pelos bancos para concessão de crédito 
agrícola, pelos cartórios, para transações imobiliárias, e pelos órgãos ambientais, pa-
ra � ns de licenciamento

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Rua Professor Eugênio Teani n° 243 – Jardim Professor Benoá - CEP: 06502-025 / Santana de Parnaíba

AGENDE SUA
INSCRIÇÃO

(11) 4622-7535

Fotos: Marcio Koch         Texto: Estela Eduardo
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Mais de 70 km de vias pavimentadas

Há alguns meses, 
a revista Vero de 
Alphaville lançou 
a 2ª campanha 

‘Atitude Alphaville’, que 
visa homenagear ONGs e 
pessoas que tenham pro-
jetos com iniciativas po-
sitivas e transformadoras 
em Alphaville e região. E 
na noite da última quar-
ta-feira, 21/10, o colégio 
municipal de educação in-
fantil Monteiro Lobato, 
foi convidado para rece-
ber um prêmio pelo pro-
jeto “Sustentar, Brincar e 
Viver” que vem sendo de-
senvolvido pelos alunos.
  Ao todo foram inscri-
tos 25 projetos e dentre 
eles 10 foram seleciona-
dos para receber o prê-
mio. Para participar os 
projetos poderiam ser 
inscritos ou indicados. De 
todos os premiados o úni-
co colégio municipal foi o 
Monteiro Lobato.
 O critério de escolha 

Na quinta-feira, 
08/10, 62 alunos 
que fazem parte 
do ensino médio 

do colégio municipal Te-
nente General Gaspar de 
Godoi Colaço, receberam 
o certi� cado de forma-
ção na o� cina de fotogra-
� a, por meio do projeto 
“Olhares da Arte” realiza-
do pela empresa Imagem 
Mágica, em parceria com 
a Prefeitura municipal de 
Santana de Parnaíba, pa-
trocinado pela Catho, site 
de busca de empregos.

A o� cina de fotogra-
� a digital tem duração 
de um mês e nesse tem-
po os alunos aprendem a 
manusear a câmera, en-
quadramento ideal das 
fotos, os diferentes ân-
gulos e a sensibilidade 
de como registrar uma 
imagem em espaço pú-
blico ou comunitário. 

O objetivo do projeto 
é a alfabetização visual 
e busca a transformação 
social, por meio de novos 
olhares sobre diversos 
temas, o trabalho de-

senvolvido no colégio foi 
o “Mundo do trabalho” e 
os alunos registraram di-
versas imagens que re-
presentam as pro� ssões 
que mais admiram.  

 “Quero parabeni-
zar todos os alunos que 
participaram do proje-
to, � co muito feliz com 
o desenvolvimento de-
les durante as aulas, 
como levaram a sério e 
entenderam todo o con-
texto, despertando um 
olhar curioso no mundo 
em que vivemos”, disse 
a professora da Imagem 
Mágica, Patrícia Sales.

 A aluna Vitória falou 
como o curso foi impor-
tante para ela: “O curso 
me ajudou muito, por-
que eu sempre quis fa-
zer aulas de fotografia, 
hoje quando dou um 
passeio já saio de olho 
na paisagem e penso 
em qual foto posso fa-
zer daquele cenário, 
além de me ajudar a 
pensar em que profis-
são quero seguir no fu-
turo”, concluiu.

Inaugurado em 2008, 
o Centro de Educação 
para Sustentabilidade 
(CES) Alphaville é um 

espaço de educação pa-
ra a sustentabilidade, com 
demonstrações e referen-
cias práticas e teóricas so-
bre o meio ambiente. 
Mantido pela Fundação Al-
phaville, com apoio da Pre-
feitura, no último sábado, 
17/10, o espaço comemo-
rou sete anos de existên-
cia, e para isso realizou 
uma festa colaborativa. 
 Durante o evento, que 
teve início às 09h e térmi-
no às 16h, os convidados 
realizaram toda decoração 

Colégio Municipal Monteiro Lobato é homenageado 
pela Revista Vero por projeto de sustentabilidade

Esse é um projeto que busca estimular a comu-
nidade escolar para um olhar diferente sobre as re-
lações pessoais, contribuindo com atitudes que pro-
movam o bem estar da humanidade, uma sociedade 
mais justa e um meio ambiente mais equilibrado.

Por meio de vídeos, palestras e dinâmicas sobre o 
tema da sustentabilidade a direção do colégio sen-
sibilizou e conseguiu apoio do corpo docente e fun-
cionários. O colégio também fez parcerias com insti-
tuições que já trabalham com a sustentabilidade no 
município como: CES Alphaville e Avemare, além de 
contar com a contribuição especial dos pais. 

Alguns resultados já foram alcançados, como plan-
tio de árvores frutíferas para uso pedagógico, criação 
de horta tratada sem produtos químicos, construção 
de minhocários para tratamento dos resíduos orgâni-
cos e aproveitamento do biofertilizante na manuten-
ção da horta, entre outros.

O Projeto Sustentar, 
Brincar e Viver

Texto: Cintia Almeida          Fotos: Sidney Rodrigues

Alunos do Colaço
se formam no
projeto de fotografi a
“Olhares da Arte”
Fotos: Linda Marinho          Texto: Cintia Almeida MTB nº 76.413/SP

Centro de Educação para
Sustentabilidade (CES)

Alphaville comemora sete anos

do espaço de maneira co-
laborativa e sustentável 
por meio de uma o� cina 
de decoração sustentável, 
preparação de alimentos 
saudáveis e elaboração e 
confecção de presentes 
e lembranças, oferecidas 
pelo próprio CES Aphaville.  
 “São sete anos de par-
ceria e resultados surpre-
endentes em todo o mu-
nicípio, o que certamente 
não seria possível sem 
essa colaboração mútua. 
Juntos oferecemos mais 
do que cursos na área de 
sustentabilidade, juntos 
proporcionamos oportu-
nidade aos munícipes de 

dos 10 projetos foi a im-
portância das ações reali-
zadas para a comunidade.
  “Para nós é muito grati-
� cante sermos premiados, 
pois o projeto é construído a 

cada dia para conscientizar 
nossos alunos sobre o meio 
ambiente. Já temos pais que 
nos ajudam nas ações co-
mo cuidar das árvores e hor-
tas, entre outras ações. Fi-

co muito feliz por estar aqui 
hoje e representar o colé-
gio, que para nós é como 
uma família”, disse a direto-
ra do Colégio Monteiro Lo-
bato Adriana Zonato.

se apropriarem do conhe-
cimento e se tornarem ci-
dadãos ativos em nossa 
cidade. Quero em nome 
da Prefeitura e da Secre-
taria Muninicpal de Pla-
nejamento Urbano e Meio 
Ambiente, parabenizar a 
todos, que direta ou indi-
retamente se dedicaram 
aos projetos e ações de-
senvolvidas pelo CES Al-
phaville. E que venham 
muitos outros anos”, de-
clarou Jaderson Spina, Se-
cretário de Planejamento 
e Meio Ambiente.  
 O espaço foi desenvol-
vido por meio de uma pro-
posta transformadora, 

Fotos: Linda Marinho          Texto: Sidnei Rodrigues
otimista, que visa mostrar 
uma nova maneira de vi-
ver, conectada aos quatro 
pilares da sustentabilida-
de, que são: aspectos so-
ciais, ambientais, ecológi-
cos e uma visão de mundo. 
 Monica Picavea, Con-
selheira da Fundação Al-
phaville e uma das ideali-
zadoras do CES Alphaville, 
também falou da satisfa-
ção de fazer parte destes 
sete anos de existência 
do espaço: “Criar esse es-
paço foi um sonho ‘louco’, 
uma ideia visionária. Hoje 
ele é uma realidade mara-
vilhosa que encanta e en-
sina a todos aqueles que 
têm contato com suas ins-
talações. Que ele continue 
abrindo as portas do co-
nhecimento sobre o viver 
com mais repeito ao nosso 
planeta e com os demais”. 
         Vale lembrar que du-
rante o ano o local oferece 
o� cinas de estudos, pales-
tras, capacitações voltadas 
ao desenvolvimento da ci-
dadania, projetos e progra-
mas de integração susten-
tável. O CES Alphaville está 
localizado na Alameda Mi-
quelangelo, 12, Alphavil-
le Burle Marx. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone: 4153-3618.

OUTROS PROGRAMAS DO CES 

Jovem Sustentável – O programa 
jovem sustentável traz como pro-
posta educacional o desenvolvi-
mento do ser humano para a susten-
tabilidade integral. Criado em 2010, 
o seu objetivo é capacitar estudan-
tes do Ensino Fundamental e Médio, 
para realização de intervenções que 
promovam o desenvolvimento sus-
tentável comunitário em lares, es-
colas, bairros e cidades. Preparado 
por uma equipe multidisciplinar de 
educadores, o programa é constitu-
ído por módulos temáticos de ciên-
cias complementares e transversais 
ao ensino formal. 

Professor Sustentável – Um pro-
grama realizado em parceria com a 
Secretaria de Educação de Santa-
na de Parnaíba, que visa estimular 
a multiplicação dos conceitos teóri-
cos e das práticas sustentável na re-
de municipal de ensino da Cidade. O 
conteúdo do Professor Sustentável 
busca aprofundar o conhecimento 
socioambiental desses pro� ssionais 
por meio da re� exão, informações 
teóricas e o� cinas práticas. 

Agenda 21 Escolar – O programa 
visa a sustentabilidade integral, am-
biental, social, econômica, cultural e 
qualidade de vida para a comunidade 
escolar, além de gerar conhecimen-

to e informação sobre esses temas. 
Trabalham com uma metodologia 
educacional pautada em valores co-
mo participação, emancipação, liber-
dade, horizontalidade e igualdade. 

Calendário Ecológico – O CES, em 
parceria com a Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba, vem realizando ao 
longo dos últimos cinco anos diver-
sos eventos ambientais com o� ci-
nas, palestras, eco jogos e outras 
atividades relacionadas ao tema 
sustentabilidade. Neste calendário 
destaca-se o mês do Meio Ambien-
te comemorado em Junho, onde são 
realizadas diversas atividades com-
plementares no CES e no Município.

O  Ces é mantido pela Fundação Alphaville em parceria com a Prefeitura

Acima os alunos da primeira turma do
Colégio Colaço a se formar

Colégio recebe o prêmio da Revista Vero

Alunos participam ativamente das atividas na horta sem agrotóxicos
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Pensando na comodi-
dade dos funcionários 
e pacientes que utili-

zam os serviços de saúde do 
município, a Prefeitura, por 
meio da parceria entre a Se-
medes, Administração Re-
gional Fazendinha e Secre-
taria de Serviços Municipais, 
realizaram na última sema-
na a troca do telhado PAM 
Santa Ana.
 O objetivo da substituição 
se deve ao fato que a ante-
rior estava deteriorada, por 
conta das chuvas, ocasio-

Prefeitura investe forte na saúde e
PAM Santa Ana ganha novo Telhado

Fotos: Sinnayder Barcelos

nando in� ltrações e goteiras 
nos consultórios e setores 
de atendimento. Os traba-
lhos foram realizados em du-
as etapas: a primeira foi a re-
moção das telhas de barro e 
execução de limpeza, segui-
da pela higienização, dede-
tização e impermeabilização 
do local para, em seguida, ser 
realizada a instalação. To-
do o processo, que levou 22 
dias para ser concluído, foi 
ordenado e executado pelas 
equipes das três secretarias 
envolvidas.

 O novo telhado é feito 
de aço, tem 1050 metros de 
comprimento, sem emen-
das e possui a estrutura re-
forçada, em formato trape-
zodal, que vai impossibilitar 
o acesso de animais como 
ratos e pombos, são gal-
vanizadas, pré-pintado de 
branco eletrostático, impe-
dindo a absorção de raios 
solares, deixando a tempe-
ratura dos departamentos 
mais amena, trazendo mais 
conforto para os pro� ssio-
nais e usuários da unidade.

Imagens do novo telhado do PAM Santa Ana que está localizado no bairro Vila Nova

Pelo 15º mês foi eleita a cidade mais segura do Estado/SP - Região Metropolitana
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, fi cam 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 Buerista: 003- Marcelo José Aleixo-RG/SP-20.484.887-8. Concurso Público 001/2014 Assistente Social: 
010- Sueli Pereira dos Santos-RG/SP-20.796.090-2. Fiscal de Obras: 001- Vandeilton Gama de Souza-RG/SP-27.791.577.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO

Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, fi cam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos 
enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2014 Agente de Serviços Gerais: 070- Flosina Gonçalves de Oliveira-RG/SP-17.219.071-X; 071- Marlene da Guar-
da Pereira-RG/SP-36.559.136-1; 072- Janete Gonçalves da Silva Barbosa-RG/SP-37.063.143-2. PEB I (Educação Básica): 122- Maria 
Zelia Farias Lopes Ribeiro-RG/SP-38.267.978-7; 123- Patricia Nunes Andrade-RG/SP-47.774.012-1. PEB II (História): 005- Alessandra 
de Oliveira-RG/SP-36.105.196-7.

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2015.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, através  da  SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INFORMA QUE O 
LOTEAMENTO irregular RECANTO SILVESTRE III, LOCALIZADO NA RUA CEARÁ, LOTES 01, 17 a 19, DA QUADRA 14, DO LOTEAMENTO 
CHÁCARAS DO SOLAR – SETOR 01, MATRÍCULA MÃE Nº 175.191, TEVE A APROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEVIDA-
MENTE LICENCIADA E REGULARIZADA  POR ESTA MUNICIPALIDADE. NESTE ATO, OS MORADORES E POSSUIDORES A QUALQUER TÍ-
TULO FICAM CONVOCADOS, PARA COMPARECEREM NESTA SECRETARIA A FIM DE COMPROVAREM A PROPRIEDADE DO SEU LOTE.

ATOS OFICIAIS

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PE Nº 028/15 – Proc. Adm. Nº 1060/15

Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos para atendimento dos Colégios da Rede Municipal de Ensino
Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado à favor da empresa: Bohrer Equipamentos de Áudio e Vídeo Eireli ME para o item 04. 
Foram considerados fracassados os itens 01, 02 e 03.

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PE Nº 030/15 – Proc. Adm. Nº 1246/15

Aquisição de cadeirão de alimentação infantil para atendimento das creches da Rede Municipal de Ensino
Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado à favor da empresa: Phoenix Comercial de Informática, Papelaria e Móveis Ltda EPP.

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PP Nº 074/15 – Proc. Adm. Nº 1018/15

Aquisição de coletes balísticos feminino e masculino para os servidores efetivos da Guarda Municipal de Santana de Parnaíba
Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado à favor da empresa: Defencer Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda EPP.

Santana de Parnaíba, 15 de Outubro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 090/15 – Proc. Adm. nº 1395/15

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para locação de imóvel situado à Rua: Edgar de Moraes, nº 526 – Bairro Jd. Frediani – Santana de 
Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Armando Frediani e a Sra. Neusa Maria Silva Frediani, para acomodar a base de resgate, 
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 4.383,28 (Quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e oito centa-
vos) por evento, 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, 22 de Outubro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO
Inexigibilidade n.º 010/15 – Proc. Adm. nº 1393/15

Fica dispensada a licitação para a contratação de serviços cartorários para abertura de matrículas, notifi cações, autenticações, registro 
de escritura e outros de sua competência, no valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) com a empresa Cartório Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Barueri pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o Artigo 
25 da Lei de Licitações 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 078/15 – Proc. Adm. Nº 1047/15

Registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de iluminação, para apoio na infraestrutura 
de eventos geridos pelas Secretarias deste Município 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 168/2015 – Empresa: T. Som Locação de 
Aparelhos de Som para Eventos Ltda ME para os Lotes 04 – R$ 2.666,67/Lote, Lote 05 – R$ 4.830,00/Lote,Lote 06 – R$ 2.409,00/Lote, 
Lote 08 – R$ 2.852,00/Lote, Lote 12 – R$ 4.266,25/Lote, Lote 22 – R$ 2.122,92/Lote, Lote 26 – R$ 978,72/Lote, Lote 29 – R$ 520,00/
Lote e Lote 30 – R$ 2.134,58/Lote.     

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 081/15 – Proc. Adm. Nº 1101/15

Registro de preços para aquisição de tintas para demarcação viária 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 167/2015 – Empresa: Sinal Verde Comércio 
de Serviços de Sinalização Viária Eireli ME para os itens 01 – R$ 147,00/Balde e 02 – R$ 147,00/Balde.     

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 087/15 – Proc. Adm. Nº 1168/15

Registro de preços para aquisição de refeições prontas, tipo ”Marmitex”, visando atendimento as demandas oriundas das atividades de 
todas as Secretarias deste Munícipio
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 164/2015 – Empresa: Comercial Mecenas 
Alimentos Ltda ME para o item 01 – R$ 16,60/Refeição.     

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 088/15 – Proc. Adm. Nº 1173/15

Registro de preços para locação de geradores de energia elétrica
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 166/2015 – Empresa: Troupe Produções 
Ltda para os itens 01 – R$ 960,00/Locação, 02 – R$ 970,00/Locação, 03 – R$ 975,00/Locação, 04 – R$ 1.000,00/Locação, 05 – R$ 
984,00/Locação, 06 – R$ 1.100,00/Locação, 07 – R$ 1.100,00/Locação, 08 – R$ 1.100,00/Locação, 09 – R$ 1.400,00/Locação, 10 – 
R$ 1.400,00/Locação, 11 – R$ 1.400,00/Locação, 12 – R$ 2.390,00/Locação, 13 – R$ 2.460,00/Locação, 14 – R$ 3.360,00/Locação, 
15 – R$ 9.660,00/Locação, 16 – R$ 9.660,00/Locação, 17 – R$ 15.450,00/Locação, 18 – R$ 32.000,00/Locação, 19 – R4 5.900,00/
Locação, 20 – R$ 7.300,00/Locação e 21 – R$ 34.700,00/Locação.     

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 089/15 – Proc. Adm. nº 1394/15

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para locação de imóvel situado à Rua: Piauí, nº 791 casa 04 – Bairro Jd. das Acácias – Santana de 
Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Angelita Aparecida dos Santos MIguel, para acomodar família de desabrigados, vinculado 
a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 800,00 (Oitocentos reais) por evento, pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 3.783, DE 16 DE OUTUBRO  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 codifi cação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-4.6.90.71-0412300550001- Principal   da   Dívida   Contratual  Resgatada
 Amortização de Dívida Contratada - Prefeitura
 (Código Contábil 69) R$ 670.000,00

0207-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
0207-3.3.90.39-0412200132022- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesa de Custeio – Secretaria Municipal  de
 Compras e Licitações
 (Código Contábil 92) R$ 10.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.32-1236100522094- Material, Bem  ou  Serviço  para  Distribuição  Gratuita
 Despesas com Distribuição Gratuita – Merenda Escolar
 (Código Contábil 135)R$ 2.275.000,00

0210-3.3.90.39-1236200182032- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas  de  Custeio  – Secretaria  Municipal 
 de Educação – Ensino Médio
 (Código Contábil 147) R$ 500.000,00

0223-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0223-3.3.90.39-1545200382063- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  Jurídica 
 Despesas  de Custeio – Secretaria Municipal de
 Serviços Municipais
 (Código Contábil 552) R$ 800.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.1.90.96-1236100482080- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
 Despesas  com  Pessoal/Encargos  –  FUNDEB
 Ensino   Fundamental
 (Código Contábil 608) R$ 175.000,00

0232-3.3.90.39-1236500492083- Outros  Serviços  de  Terceiros  – Pessoa  Jurídica
 Despesas de Custeio – FUNDEB – Ensino Infantil
 (Código Contábil 624) R$ 120.000,00

0236-COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
0236-3.3.90.30-0412200592103- Material de Consumo
 Despesa  de  Custeio – Coordenadoria 
 Municipal  da  Juventude
 (Código Contábil 657) R$ 35.000,00
 SOMA R$ 4.585.000,00

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

02-PODER EXECUTIVO
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-3.3.90.39-0412300112017- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de 
 Finanças
 (Código Contábil 64) R$ 670.000,00

0207-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
0207-3.1.90.94-0412200132021- Indenizações   e   Restituições   Trabalhistas
 Despesas com Pessoal/Encargos – Secretaria 
 Municipal  de  Compras  e  Licitações
 (Código Contábil 88) R$ 10.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.1.90.11-1236600502084- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos  – FUNDEB 
 Jovens e Adultos
 (Código Contábil 627) R$ 149.000,00

0232-3.1.90.13-1236600502084- Obrigações Patronais
 Despesas com Pessoal/Encargos – FUNDEB 
 Jovens e Adultos
 (Código Contábil 628) R$ 29.000,00

0232-3.1.90.94-1236600502084- Indenizações e Restituições Trabalhistas
 Despesas com Pessoal/Encargos – FUNDEB 
 Jovens  e  Adultos
 (Código Contábil 629) R$ 19.000,00

0232-3.1.90.96-1236600502084- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
 Despesas  com  Pessoal/Encargos  –  FUNDEB 
 Jovens  e  Adultos
 (Código Contábil 630) R$ 19.000,00

0232-3.1.91.13-1236600502084- Obrigações Patronais  –  Intra-Orçamentário
 Despesas com Pessoal/Encargos – FUNDEB 
 Jovens e Adultos
 (Código Contábil 631) R$ 59.000,00

0232-3.3.90.36-1236600502085- Outros  Serviços  de  Terceiros – Pessoa  Física
 Despesas de Custeio – FUNDEB – Jovens e Adultos
 (Código Contábil 633) R$ 14.000,00

0232-3.3.90.39-1236600502085- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – FUNDEB – Jovens e Adultos
 (Código Contábil 634) R$ 6.000,00

0236-COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
0236-3.3.90.39-0412200592103- Outros  Serviços  de  Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Coordenadoria Municipal 
 da Juventude
 (Código Contábil 659) R$ 35.000,00

9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999-9.9.99.99-9999999999999- Reserva de Contingência 
 Reserva de Contingência
 (Código Contábil 722) R$ 3.575.000,00
 SOMA R$ 4.585.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santana de Parnaíba, 16 de outubro de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO  N°  3.784,  DE 20 DE OUTUBRO DE 2015 
(Declara de utilidade pública e interesse social a implantação de obras que especifi ca).

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 elevado interesse social e utilidade pública na implantação 
de obra viária no trecho de ligação da Avenida Perola Byngton (Região Itahye) 
e Rua Padre Gregor K. Lutz (Região Cidade São Pedro), notadamente em 
razão dos benefícios decorrentes de tal intervenção aos usuários daquele 
corredor urbano;
Considerando que a ligação viária em apreço permitirá rápido escoamento 
do tráfego local e melhoria na fl uidez viária do entorno, permitindo a 
interligação de regiões da cidade, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada como de Utilidade Pública e Interesse Social a implantação de obras 
viárias no trecho de ligação da Avenida Perola Byngton (Região Itahye) e Rua Padre Gregor K. Lutz (Região Cidade São Pedro), 
conforme traçado defi nido em planta anexa.

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

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

Santana de Parnaíba, 20 de outubro de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Construção do viário da ponte sobre o Rio Tietê
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LEI Nº. 3.513, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015
“Dispõe sobre a Estrutura Administrativa, o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo e o Quadro de Cargos 

Comissionados e Funções de Confi ança do Poder Legislativo de Santana de Parnaíba.”
 (Projeto de Lei de Autoria da Mesa da Câmara)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do Artigo 46, do parágrafo 3º, da Lei Orgânica 
do Município, promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º A organização da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba passa a ser re-
gida pelas disposições desta Lei.
Art. 2º A Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba é constituída pelos seguintes 
órgãos, subordinados à Mesa Diretora, e pelas estruturas a eles correlatas:
I –Diretoria Geral;
II – Departamentos:
a) Administrativo;
b) Financeiro;
c) Legislativo; e
d) de Compras, Licitações e Contratos.
III – Procuradoria Jurídica;
IV – Órgão de Controle Interno;
V –Divisões:
a) de Comunicação;
b) de Tecnologia da Informação;
c) de Recursos Humanos;
d) de Gestão de Contratos;
e) de Protocolo e Gestão Documental;
f) de Sessão Parlamentar;
g) de Suporte Administrativo.
VI – Assessoria Parlamentar Especial; 
VII – Assessoria Parlamentar da Mesa Diretora;
VIII - Assessoria Parlamentar dos Vereadores.
Art. 3º O organograma representando grafi camente a estrutura das unidades que compõe cada órgão da Câma-
ra Municipal, consta do Anexo I desta Lei.

SEÇÃO I
DA DIRETORIA GERAL

Art. 4º A Diretoria Geral é o órgão responsável pela gestão da função administrativa da Câmara Municipal, con-
trolando e integrando os Departamentos e Divisões.
Art. 5º Compete à Diretoria Geral:
I - auxiliar a Mesa Diretora na gestão administrativa da Câmara Municipal, supervisionando o funcionamento 
dos demais Departamentos;
II - coordenar estudos, com o auxílio dos demais Departamentos, que visem a aumentar a efi ciência adminis-
trativa da Câmara;
III - participar na elaboração de propostas e minutas concernentes à organização e ao funcionamento admi-
nistrativo da Câmara;
IV - elaborar relatórios públicos sobre a atuação administrativa da Câmara;
V – coordenar e supervisionar diretamente as atividades desempenhadas pela Divisão de Comunicação, Divisão 
de Tecnologia da Informação e Divisão de Suporte Administrativo.
Art. 6º - A Divisão de Suporte Administrativo, a Divisão de Tecnologia da Informação e a Divisão de Comunica-
ção são órgãos vinculados diretamente à Diretoria Geral. 

SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Art. 7º Compete à Divisão de Suporte Administrativo desempenhar serviços de protocolo e arquivo que com-
preende:
I - receber materiais, documentos e outros papéis, inclusive em versão eletrônica, que devam ser objeto de 
protocolo, autuação e controle;
II - autuar e encaminhar às unidades competentes os processos e demais papéis;
III - prestar informações à Mesa Diretora, Vereadores e diretores de departamentos sobre processos e papéis 
recebidos, expedidos ou arquivados;
IV - manter e arquivar documentos recebidos, bem como, publicações de interesse do município, veiculadas 
pelo Diário Ofi cial do Estado, pelo jornal ofi cial do município ou por outros órgãos de imprensa;
V - providenciar a conservação e restauração de documentos;
VI - reclamar, junto aos respectivos requisitantes, os processos retirados e não devolvidos no prazo estabe-
lecido;
VII – promover o controle operacional de frota de veículos eacompanhar os serviços executados nas instala-
ções da Câmara Municipal.
VIII - coordenar o serviço de zeladoria, segurança e manutenção das instalações da Câmara;
IX - gerir o patrimônio e os processos de suporte administrativo da Câmara. 

SUBSEÇÃO II
DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art. 8ºCompete à Divisão de Tecnologia da Informação:
I - o planejamento estratégico dos elementos tecnológicos da Câmara Municipal;
II - o desenvolvimento e a implementação de aplicativos e políticas de Tecnologia e Segurança daInformação;
III - o controle do fl uxo de informações que transitam pela rede de computadores da Câmara;
IV - a guarda, integridade e disponibilidade das informações de interesse do Poder Legislativo;
V - a coordenação dos sistemas de informações automatizadas e dos equipamentos de informática do Poder 
Legislativo;
VI - a instalação, confi guração e manutenção de software e hardware;
VII - o suporte ao usuário relacionado a software e hardware;
VIII - a manutenção em redes, sistema integrado de gestão, manutenção de hardwares e/ou equipamentos de 
informática;
IX - a instalação e suporte de pontos de rede;
X - a iniciativa e suporte para aquisição de novos equipamentos e suprimentos;
XI - o encaminhamento de equipamentos que não possuem mais utilidade para seu destino;
XII - o controle do fl uxo de informações no Poder Legislativo;
XIII - a manutenção e atualização da página da Câmara, no que couber.

SUBSEÇÃO III
DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

Art. 9º Compete à Divisão de Comunicação:
I - desempenhar serviço de cerimonial, que compreende:
a) assessorar a Presidência e a Mesa nas ações protocolares;
b) programar e organizar visitas ofi ciais;
c) promover as atividades de comunicação necessárias a integrar a Câmara à comunidade do Município;
d) recepcionar autoridades e visitantes em geral de acordo com as normas protocolares;
e) organizar e manter atualizado o cadastro de autoridades e entidades de interesse das atividades legislativas;
f) manter contato permanente com entidades representativas, auxiliando a Câmara na identifi cação de temas 
sensíveis à coletividade.
II - desempenhar serviço de comunicação, que compreende:
a) acompanhar as atividades da Câmara, planejando e coordenando a produção e a edição de publicações e 
programas na mídia impressa e eletrônica;
b) elaborar, para fi ns de divulgação interna, clipping diário das principais noticiais e informações divulgadas 
nos meios de comunicação;
c) auxiliar a Mesa da Câmara e os vereadores no contato com a imprensa;
d) dar cobertura às atividades da Câmara para divulgação;
e) fornecer à imprensa informações sobre as atividades e matérias que tramitam na Câmara;
f) coordenar a produção de material gráfi co de apoio a eventos e campanhas institucionais;
g) promover, sempre que possível e em datas oportunas, a recuperação e a divulgação da história da Câmara;

h) promover a atualização permanente, e sempre que solicitado, das informações dos vereadores no endere-
ço eletrônico da Câmara;
i) coordenar e executar atividades concernentes à TV Legislativa;
j) defi nir a operacionalização dos sistemas de informações digitais para os públicos interno e externo;
k) realizar outras atividades relacionadas à comunicação institucional.

SEÇÃO II
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 10º Compete ao Departamento Administrativo:
I- gerenciar o quadro de funcionários da Câmara;
II - desenvolver programa de integração entre os órgãos da Câmara;
III - monitorar a necessidade de aumento ou diminuição do quadro de pessoal;
IV - participar da elaboração dos programas de valorização dos servidores da Câmara. 
Art. 11.A Divisão de Recursos Humanos é vinculada ao Departamento Administrativo.

SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 12.Compete à Divisão de Recursos Humanos:
I - desempenhar atividades concernentes à administração de pessoal, que compreendem:
a) promover a realização de concursos públicos para admissão de servidores;
b) planejar a alocação interna de pessoal, em conformidade com as suas respectivas atribuições e as neces-
sidades da Câmara;
c) elaborar, participar e desenvolver política de vencimentos e vantagens remuneratórias da Câmara;
d) preparar os atos necessários à nomeação, manutenção e desinvestidura de servidores;
e) organizar e manter atualizados os prontuários e assentamentos individuais dos servidores e vereadores;
f) controlar a frequência dos servidores, promovendo anotações nos seus respectivos assentamentos indivi-
duais;
g) elaborar e gerir a folha de pagamento dos servidores, vereadores e estagiários;
h) preparar e controlar os atos de concessão de direitos e benefícios aos servidores, em conformidade com 
a legislação vigente;
i) prestar esclarecimentos aos servidores sobre sua vida funcional;
j) planejar, defi nir, normatizar e monitorar procedimentos de promoção e segurança do trabalho do servidor 
da Câmara;
k) acompanhar os processos de avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório;
l) atualizar os vencimentos dos servidores efetivos de acordo com as progressões funcionais horizontais e 
verticais;
m) controlar os períodos aquisitivos e concessivos de férias dos servidores;
n) consolidar nos prontuários dos servidores todos os atos relativos a sua vida funcional.
II - desempenhar atividades concernentes à formação, capacitação e treinamento de pessoal que compreen-
dem:
a) elaborar programa de ação de recursos humanos;
b) promover cursos, palestras e treinamentos, de acordo com as diretrizes de gestão de pessoas, direcionados 
à capacitação e ao treinamento dos servidores da Câmara Municipal, em níveis gerencial, tático e operacional, 
no sentido de fomentar o aprimoramento técnico;
c) coordenar e promover atividades que objetivem incrementar o ambiente organizacional, integrando os ser-
vidores.
III - desempenhar atividades concernentes à organização e defi nição de métodos de trabalho da Câmara, que 
compreendem:
a) propor políticas de gestão de sistema de qualidade e de modernização administrativa de modo a difundir no-
vos métodos e sistemas de trabalho, objetivando a implementação de ações de melhoria contínua para os pro-
cessos de trabalho existentes nas unidades organizacionais da Câmara, aumentando os índices de efi ciência;

b) orientar as unidades organizacionais da Câmara em quaisquer demandas relativas a processos de gestão, no 
que se refere à sua normatização, padronização e sistematização;
c) esclarecer aos servidores e interessados a organização funcional do Poder Legislativo, mormente quanto às 
atribuições de cada unidade e cargos;
d) subsidiar a Mesa Diretora quanto à defi nição de programas que envolvam sistemas de gestão, propondo dire-
trizes técnicas adequadas para que as ações da Câmara tenham critérios únicos de padronização.

SEÇÃO III
DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS

Art. 13. O Departamento de Compras, Licitações e Contratos é responsável por todos os processos licitatórios 
da Câmara Municipal.
Art. 14.Compete ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos:
I - promover os procedimentos licitatórios para a aquisição de materiais, execução de obras e serviços, em 
conformidade com a legislação pertinente;
II - promover estudos de viabilidade administrativa, fi nanceira e operacional das solicitações de compras;
III - analisar e validar cotações e pesquisas de preços junto ao mercado; 
IV - supervisionar a gestão dos contratos (vigências, prorrogações, aditamentos e viabilidades em geral);
V - elaborar cronograma de acompanhamento de licitações;
VI - acompanhar o controle e avaliação de prazos processuais, prorrogações de prazos contratuais, aditamen-
tos, adjudicação, homologação, contratos administrativos, publicações dos extratos de licitação e contratos;
VII- emitir correspondências internas e externas;
VIII - avaliar as necessidades de arquivamento dos processos licitatórios encerrados.
Art. 15. A divisão de Gestão de Contratos compõe o Departamento de Compras, Licitação e Contratos.

SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Art. 16.Compete à Divisão de Gestão de Contratos desempenhar serviços de planejamento e controle dos con-
tratos, que compreende:
I - manter atualizado o cadastro de fornecedores e de preços, com vistas a agilizar o procedimento de com-
pra pela Câmara;
II - organizar e arquivar os documentos relativos aos procedimentos licitatórios;
III - manter sob guarda e controle, em local apropriado, os materiais adquiridos, zelando pela sua conservação 
e elaborando inventários periódicos, em consonância com a legislação pertinente;
IV - controlar o estoque de materiais, mediante registro das entradas e saídas de materiais;
V - desempenhar outras atividades relativas à gestão de suprimentos e patrimônio.

SEÇÃO III
DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Art. 17. Compete ao Departamento Financeiro:
I - desempenhar serviço de tesouraria, que compreende:
a) fi xar diretrizes para a gestão de programação fi nanceira, administrando as ações de recebimento, pagamen-
to, guarda e movimentação dos recursos fi nanceiros e outros valores;
b) controlar o movimento do numerário pelo livro-caixa e pelas contas-correntes bancárias, prestando contas;
c) controlar a conta bancária da Câmara, fornecendo, periodicamente, a posição dos depósitos;
d) realizar depósitos e retirar talões de cheques para movimentação de conta bancária da Câmara;
e) efetuar pagamentos referentes às obrigações trabalhistas e controlar os pagamentos a serem liberados.
II - desempenhar serviço de orçamento e contabilidade, que compreende:
a) realizar atividade de escrituração;
b) elaborar as requisições e controlar o recebimento dos duodécimos, créditos adicionais e transferências de 
dotações;
c) controlar a execução do orçamento em todas as suas fases, promovendo o empenho prévio das despesas;
d) elaborar balancetes mensais e o balanço anual;
e) informar e instruir processos de pagamento de despesas, verifi cando a respectiva documentação e conferin-
do as faturas, notas fi scais e outros elementos lançados na nota de empenho correspondente;
f) examinar o balanço anual e os balancetes mensais de controle de estoques, contabilizando-os;
g) elaborar proposta de orçamento de acordo com a orientação estabelecida pela Mesa da Câmara e pelos di-
retores das unidades administrativas;

h) auxiliar na elaboração de minutas de projeto de lei ou de resolução, dispondo sobre abertura de créditos adi-
cionais, em conformidade com as determinações da Mesa da Câmara, realizando o estudo de impacto orça-
mentário e viabilidade fi nanceira;
i) prestar assessoramento técnico especializado no exame das contas do Executivo Municipal;
j) preparar e encaminhar ao Executivo Municipal prestação de contas da Mesa da Câmara, para envio ao Tribu-
nal de Contas do Estado, em conformidade com os prazos legais;
k) elaborar e encaminhar relatórios de controle, conforme determinado pela legislação vigente.

SEÇÃO IV
DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

Art. 18. Compete ao Departamento Legislativo:
I - assessorar as comissões parlamentares no desempenho de suas funções;
II - auxiliar a Câmara na gestão de sua agenda e expediente legislativos;
III - subsidiar, institucionalmente, a função legislativa dos parlamentares;
IV - desempenhar o serviço de documentação.

SUBSEÇÃOI
DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL

Art. 19. Compete à Divisão de Protocolo e Gestão Documental:
I - organizar e manter os fi chários de leis, decretos legislativos, resoluções e demais normas referentes a as-
suntos municipais;
II - proceder à reunião e à indexação da legislação e de outros atos normativos;
III - acompanhar as atividades legislativas efetuando o registro e a catalogação dos assuntos de interesse da 
Câmara;
IV - manter biblioteca contendo documentos históricos e de interesse geral, legislação, livros e periódicos de 
utilidade para o desempenho das funções legislativas;
V - fornecer cópias de leis, decretos legislativos, resoluções ou outros atos às autoridades competentes;
VI - providenciar o tombamento e o arquivo do livro de atas e anais da Câmara;
VII - lavrar em livros próprios os termos de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por ocasião da pos-
se e do término dos mandatos.

SUBSEÇÃO II
DA DIVISÃO DE SESSÃO PARLAMENTAR

Art. 20. Compete à Divisão de Sessão Parlamentar:
I - desempenhar serviço de assessoria às comissões, que compreende:
a) secretariar as reuniões das Comissões, lavrando as respectivas atas;
b) submeter ao despacho do Presidente das Comissões proposições e outros documentos a elas distribuídos;
c) elaborar pareceres e ofícios solicitados pelas Comissões;
d) assessorar os trabalhos e elaborar relatórios conclusivos de comissões legislativas, quando estes exijam 
fundamentação jurídica;
e) encaminhar os processos ao expediente, com os respectivos pareceres, para inclusão na ordem do dia.
II - desempenhar serviço de assessoria técnica, que compreende:
a) emitir pareceres técnicos sobre assuntos concernentes às proposições normativas;
b) propor à Mesa a convocação de autoridades para esclarecimentos de assuntos sob análise legislativa;
c) providenciar perícias e estudos técnicos a respeito de assuntos públicos municipais, com vistas a subsidiar 
proposições e decisões legislativas.
III - desempenhar serviço de assessoria aos vereadores, que compreende:
a) promover e supervisionar as atividades do Cerimonial nas solenidades e eventos promovidos pela Câmara;
b) organizar o calendário de eventos promovidos pela Câmara;
c) elaborar ofícios e proposições sobre assuntos ofi ciais;
d) auxiliar a assessoria parlamentar, quando solicitado, na elaboração de proposições.
IV - desempenhar serviço de expediente legislativo, que compreende:
a) receber as proposições e autuá-las, registrando o respectivo andamento em controles apropriados;
b) encaminhar as proposições para as comissões;
c) controlar prazos e trânsito das proposições;
d) controlar os prazos para sanção ou promulgação;
e) preparar e digitar os autógrafos de lei, decretos legislativos, leis promulgadas pela Câmara, resoluções, atos 
da Mesa, atos da Presidência e demais expedientes;
f) redigir as atas das sessões;
g) providenciar a publicação dos atos ofi ciais;
h) conferir os textos das leis publicadas com os respectivos autógrafos;
i) preparar e divulgar a ordem do dia;
j) coordenar os trabalhos desenvolvidos no plenário;
k) escriturar os livros de presença, inscrição de oradores na Tribuna livre;
l) desempenhar outras atividades relacionadas ao processo legislativo.

SEÇÃO V
DA PROCURADORIA JURÍDICA

Art. 21. Compete à Procuradoria Jurídica:
I - desempenhar serviço de assistência judicial e extrajudicial, que compreende:
a) representar a Câmara, em juízo ou fora dele, na defesa de seus direitos e interesses;
b) elaborar defesas e recursos em processos administrativos e judiciais;
c) coordenar a propositura de ações judiciais e outras medidas de caráter jurídico que tenham por objetivo pro-
teger o patrimônio da Câmara;
d) dar adequada redação às informações que devam ser prestadas pela Câmara em quaisquer processos ju-
diciais;
e) praticar quaisquer atos junto aos Órgãos do Judiciário e do Ministério Público, na defesa dos interesses da 
Câmara.
II - desempenhar serviço de apoio às atividades jurídico-legislativas, que compreende:
a) orientar, quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade, as ações legislativas;
b) assessorar os trabalhos e elaborar relatórios conclusivos de comissões legislativas, quando estes exijam 
fundamentação jurídica;
c) coordenar a manutenção e atualização de coletânea de leis municipais, bem como das legislações federal e 
estadual, de interesse da Câmara;
d) propiciar a unifi cação de pareceres sobre questões jurídicas, sugerindo revisões na legislação e formulando, 
independentemente de designação específi ca, arguição de inconstitucionalidade, quando for o caso.
III - desempenhar serviço de apoio aos Departamentos, que compreende:

a) orientar, quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade, as ações administrativas;
b) assessorar a Comissão Permanente de Licitações, bem como examinar previamente toda instrução relativa 
à formalização dos contratos, concessões, acordos, ajustes ou convênios nos quais a Câmara seja parte, cui-
dando dos aspectos jurídicos e da redação dos mesmos;
c) analisar as minutas dos editais e contratos administrativos, bem como emitir parecer sobre a possibilidade 
de dispensa ou de inexigibilidade de licitação e aditamento de contratos, com base nas justifi cativas apresen-
tadas pelas áreas requisitantes;
d) conduzir sindicâncias e processos administrativos instaurados pela autoridade competente, nos termos da 
legislação vigente;
e) desempenhar outras atividades relacionadas ao assessoramento jurídico da Câmara.

SEÇÃO VI
DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Art. 22. O Controle Interno é a unidade responsável em desempenhar atividades de fi scalização e auditoria in-
terna, tendo como objetivos primordiais:
I - o controle do repasse orçamentário pelo Executivo; 
II - as limitações à realização dos gastos pelo Legislativo; 
III - o acompanhamento dos gastos com folha de pagamento; 
IV - o controle sobre a limitação do subsídio dos vereadores; 
V - o controle das despesas de custeio da Câmara Municipal; 
VI - o controle para os processos de aquisição de bens ou para prestação de serviços, com atenção especial 

na realização de licitações e formalização dos contratos de fornecimento; 
VII - a manutenção e adequação de normas e requisitos para concessão de adiantamentos e pagamento de 
diárias; 
VIII – a manutenção e adequação de normas e requisitos para utilização de veículos próprios e/ou para contro-
le na locação de veículos; 
IX – a elaboração, revisão e divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Legislativo, bem como con-
trole de sua remessa ao Tribunal de Contas, nos prazos legais.

SEÇÃO VII
DA ASSESSORIA PARLAMENTAR

Art. 23. A Assessoria Parlamentar é integrada por:
I - Ass essoria Especial;
II - Assessoria Parlamentar da Mesa Diretora;
III - Assessoria Técnica Parlamentar dos Vereadores.

SUBSEÇÃO I
DA ASSESSORIA ESPECIAL

Art. 24.Compete à Assessoria Especial:
I - auxiliar o Presidente da Câmara no exercício de suas atribuições regimentais; 
II -assessorar o cumprimento das disposições do regimento interno nos atos de gestão;
III - planejar e coordenar os prazos dos processos do legislativo.

SUBSEÇÃO II
DA ASSESSORIA PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA

Art. 25. Compete à Assessoria Parlamentar da Mesa Diretora:
I - auxiliar a  Mesa na propositura de projetos de lei criando ou extinguindo cargos dos serviços da Câmara Mu-
nicipal e fi xando os respectivos vencimentos;
II - auxiliar a Mesa na propositura de projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou es-
peciais, através da anulação parcial ou total da dotação orçamentária da Câmara Municipal;
III - prestar auxílio à Mesa na suplementação, mediante ato, das dotações do orçamento da Câmara Municipal, 
observando o limite da autorização da Lei Orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam pro-
venientes de anulação total ou parcial das suas dotações;
IV - dar respaldo à Mesa na elaboração e expedição, mediante ato, da discriminação analítica das dotações or-
çamentárias da Câmara Municipal, bem como alterá-las, quando necessário;
V - assistir a Mesa em suas tarefas afetas ao Direito Financeiro;
VI - ajudar a Mesa na propositura de Decretos Legislativos e de Resoluções;
VII - atender aos chamados da Mesa quando esta demandar atribuições ou encargos referentes aos serviços 
legislativos ou administrativos da Câmara.

SUBSEÇÃO III
DA ASSESSORIA TÉCNICA PARLAMENTAR DOS VEREADORES

Art. 26. Compete à Assessoria Técnica Parlamentar dos Vereadores:
I - auxiliar o parlamentar nas matérias legislativas de seu interesse;
II - pesquisar o tema de interesse do Vereador, para subsidiar o estudo voltado à elaboração de projetos;
III - realizar análise prévia de viabilidade temática e de iniciativa das proposições;
IV - efetuar o controle das pautas das sessões e de proposições legislativas de interesse deste;
V - agendar e organizar reuniões, audiências e outros compromissos do titular, providenciando a pauta e os 
convites aos participantes;
VI - atender e prestar esclarecimentos aos que os procuram;
VII - elaborar e expedir correspondências próprias;
VIII - manter arquivo das correspondências recebidas e expedidas e de outros documentos de interesse deste;
IX - executar outras tarefas determinadas pelo titular e inerentes às atribuições deste.

CAPÍTULO II
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Art. 27.Fica criado o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, com as denominações, quantidades, 
vencimentos,requisitos de ingresso e jornada de trabalho defi nidos no Anexo II desta Lei.
Art. 28. Para atender o aumento da demanda de serviço e viabilizar a realização de concurso público para a 
contratação de servidores efetivos, fi cam criados os cargos efetivos com as denominações, quantidades, ven-
cimentos, requisitos de ingresso e jornada de trabalho defi nidos no Anexo III desta Lei.
Art. 29.Todos os cargos efetivos existentes e criados nesta Lei passam a compor o quadro de servidores efe-
tivos da Câmara, conforme Anexo IV.
Art. 30. As atribuições de todos os cargos efetivos estão defi nidas no Anexo V desta Lei.

CAPÍTULO III
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM EXTINÇÃO

Art.31. Fica criado o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo em Extinção, com as denominações, quantidades 
e vencimentos defi nidos no Anexo VI desta Lei.
Parágrafo 1º - Os cargos integrantes do Quadro de Cargos em Provimento Efetivo em Extinção fi cam extintos 
quando vagarem, nos termos da Tabela I, do Anexo VI.
Paragrafo 2º - Os cargos integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo que se encontram vagos fi cam 
extintos imediatamente, nos termos da Tabela II, do Anexo VI.

CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 32. Fica criado o Quadro de Cargos em Comissão e as Funções de Confi ança da Câmara, com as denomi-
nações, quantidades, requisitos para ingresso e vencimentos defi nidos no Anexo VII desta Lei.
Art. 33. Ficam extintos 46 (quarenta e seis) cargos de provimento em comissão, consoante Anexo VIII.
Art. 34. Fica alterado o nível de escolaridade exigido para Assessor Técnico Parlamentar IV e renomeados os 
cargos de provimento em comissão de Assessor Técnico Parlamentar III e Assessor Técnico Parlamentar IV e 
alterados os vencimentos dos cargos discriminados no Anexo IX.
Art. 35. As atribuições dos cargos em comissão são defi nidas no Anexo X desta Lei e pela unidade organizacio-
nal em que esteja lotado o servidor seu ocupante, conforme competências defi nidas nesta Lei.
Art. 36. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para cargo em comissão de Diretor de 
Departamento, nos termos do art. 32, perceberá gratifi cação, em conformidade com o art. 37 e o Anexo II 
desta Lei.
Parágrafo Único – Aos atuais servidores efetivos ocupantes de cargos de provimento em comissão, que per-
manecerem nos cargos, mas sofrerem prejuízo remuneratório por força das disposições da presente Lei, é as-
segurada complementação que impeça perda remuneratória.
Art. 37. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para cargo em comissão de Chefe de 
Divisão, nos termos do art. 32, perceberá gratifi cação de 50% do vencimento-base correspondente ao cargo 
de Chefe de Divisão.
Parágrafo Único – Aos atuais servidores efetivos ocupantes de cargos de provimento em comissão, que per-
manecerem nos cargos, mas sofrerem prejuízo remuneratório por força das disposições da presente Lei, é as-
segurada complementação que impeça perda remuneratória.
Art. 38. Será designado como Diretor do Departamento Legislativo o ocupante de cargo de Procurador da Câ-
mara, que integra o rol de servidores efetivos.
Parágrafo Único - A gratifi cação devida corresponderá a 50% do valor do vencimento-base correspondente ao 
cargo de Diretor de Departamento.
I - o adicional referido não se incorpora ao vencimento ou remuneração, cessando o seu pagamento quando 
revogada a designação;
II - o adicional mencionado será considerado, para fi ns de pagamento de férias e décimo terceiro.
Art. 39. Será designado para a função de confi ança de Controlador Interno, criada conforme Anexo VII, apenas 
servidor efetivo, somente enquanto o cargo efetivo de Controlador Interno, criado conforme Anexo III, não for 
provido mediante concurso público.
Art. 40. A Diretoria Geral contemplará, sob a Divisão de Suporte Administrativo, 2 (duas) funções de líder, e o 
Departamento Financeiro 1 (uma) função de líder, a serem exercidas por servidores efetivos.
I - 2 (dois) líderes supervisionarão processos de atendimento aos munícipes e demais visitantes da Câmara;
II - 1 (um) líder de equipe supervisionará e gerirá processos afetos ao serviço de material e patrimônio da Câ-
mara.
Parágrafo Único - A gratifi cação devida encontra-se discriminada no Anexo VII desta Lei.
I - o adicional referido não se incorpora ao vencimento ou remuneração, cessando o seu pagamento quando 
revogada a designação;
II - o adicional mencionado será considerado, para fi ns de pagamento de férias e décimo terceiro.
Art. 41. A nomeação para os cargos em comissão é de competência do Presidente da Câmara.
Art. 42. A nomeação para os cargos de Chefe de Gabinete e Assessor Técnico Parlamentar do Vereador ob-
servará:
I - a indicação do Vereador;
II - o limite máximo, por Gabinete de Vereador, defi nido de acordo com a classifi cação do cargo em comissão:
a) 1 (um) Chefe de Gabinete;
b) 1 (um) Assessor Técnico Parlamentar II;
c)1 (um) Assessor Técnico Parlamentar I.
Art. 43. A regra de nomeação exposta anteriormente não se aplica aos cargos de Assessoria vinculados à Pre-
sidência e à Mesa da Câmara, cujos quantitativos encontram-se defi nidos no Anexo VII desta Lei, e estão vin-
culados às seguintes regras:
I - limite máximo de 4 (quatro) Assessores Parlamentares da Mesa Diretora;
II - limite máximo de 3 (três) Assessores Especiais, vinculados à Presidência;
III - restrição de suas funções ao assessoramento da Presidência ou da Mesa da Câmara e não dos Vereado-
res que a compõem.

CAPÍTULO V
DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS E EM COMISSÃO

Art. 44. Os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara fi cam demonstrados de forma 
atualizada no Anexo XI, observando-se os requisitos de escolaridade, carga horária, complexidade das atribui-
ções, extinções de cargos e confi ança exigida para nomeação.
Parágrafo 1º- Ficam instituídas as identifi cações de referências lançadas no Anexo XI.
Parágrafo 2º - A correspondência de cada cargo com sua respectiva referência fi ca defi nida no Anexo XII.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 45. Assegura-se aos ocupantes de cargos em comissão integrantes da estrutura administrativa da Câma-
ra a manutenção da remuneração anteriormente praticada, se a nova situação importar em decréscimo remu-
neratório.
Parágrafo Único - A correlação de enquadramento dos atuais servidores, de acordo com o cargo que ocupam, 
está disposta no Anexo XIII desta Lei.
Art. 46. Assegura-se aos ocupantes de cargos de provimento efetivo integrantes da estrutura administrativa 
da Câmara a manutenção da remuneração anteriormente praticada, se a nova situação importar em decrésci-
mo remuneratório.
Parágrafo Único - A correlação de enquadramento dos atuais servidores, de acordo com o cargo que ocupam, 
está disposta no Anexo XIV desta Lei.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. Fica estipulado o mês de abril de cada ano para a revisão geral de salários, conforme o disposto no 
art. 37, X, CF, que corresponderá à variação de Índice Ofi cial, acumulada nos doze meses anteriores ao mês 
de reajuste.
Art. 48. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, con-
signadas no orçamento vigente.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a contar de 1º de outubro de 2015.
Art. 50. Revoga-se a Lei Ordinária nº 3.371, de 6 de janeiro de 2014 e todas as disposições em contrário.

Plenário Antônio Branco, 23 de outubro de 2015.

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA 
Presidente

Ligação de rede de água no bairro Cristal Park
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ANEXO I
Organograma

ANEXO II

Quadro de Servidores Efetivos
 

Denominação Quant. Vencimento Escolaridade/Exigência Jornada

Auxiliar de Serviços Gerais 5 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 40h semanais

Copeira 3 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 40h semanais

Guarda de Patrimônio 2 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 12/36 horas

Motorista 1 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto e CNH 40h semanais

Recepcionista 3 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 40h semanais

Auxiliar de Serviços Reprográfi cos 1 1590,00 Ensino Fundamental Completo 40h semanais

Ofi cial Administrativo 2 2795,75 Ensino Fundamental Completo 40h semanais

Assistente Administrativo 8 2795,75 Ensino Médio Completo 40h semanais

Assistente Legislativo 2 5032,35 Ensino Médio Completo 40h semanais

Auxiliar Administrativo 5 1590,00 Ensino Médio Completo 40h semanais

Telefonista 4 1590,00 Ensino Médio Completo 30h semanais

Analista Técnico Administrativo 3 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Analista Técnico Legislativo 1 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Policial do Legislativo 15 2000,00 Ensino Médio Completo 40h semanais

Procurador Jurídico 3 7604,44
Ensino Superior Completo - Graduação em 

Direito com Registro na OAB
40h semanais

ANEXO III

Novos Cargos Efetivos Criados

Denominação Novos Vencimento Escolaridade/Exigência Jornada

Assistente Administrativo 5 2795,75 Ensino Médio Completo 40h semanais

Auxiliar Administrativo 5 1590,00 Ensino Médio Completo 40h semanais

Telefonista 1 1590,00 Ensino Médio Completo 30h semanais

Analista Técnico Administrativo 2 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Analista Técnico Legislativo 3 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Analista de Recursos Humanos 1 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Controlador Interno 1 7604,44
Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, 

Administração ou Direito
40h semanais

ANEXO IV

Quadro Geral de Cargos Efetivos (Existentes e Criados)

Cargo Quant.

Auxiliar de Serviços Gerais 5

Copeira 3

Guarda de Patrimônio 2

Motorista 1

Recepcionista 3

Auxiliar de Serviços Reprográfi cos 1

Ofi cial Administrativo 2

Assistente Administrativo 13

Assistente Legislativo 2

Auxiliar Administrativo 10

Telefonista 5

Analista Técnico Administrativo 5

Analista Técnico Legislativo 4

Analista de Recursos Humanos 1

Controlador Interno 1

Policial do Legislativo 15

Procurador Jurídico 3

ANEXO V

Descrição dos Cargos e Atribuições

Ensino Fundamental Incompleto
Cargo Atribuição

Auxiliar de Serviços Gerais
Executa serviços de limpeza interna e externa das instalações prediais da Câmara Municipal, mantendo as condições de higiene e conservação. 
Realiza a limpeza e abastecimento de banheiros e toaletes para mantê-los em condições de uso. Coleta o lixo das dependências daCâmara,  
recolhendo-o  e depositando-o  nas  lixeiras  apropriadas.  Efetua demais serviçoscorrelatos   que   lhe   forem atribuídos pelo superior imediato.

Copeira Executaserviços  de  copa  e  cozinha,  bem como demais   serviços   correlatos   que   lhe   forem atribuídos pelo superior imediato.

Guarda de Patrimônio
Exerce o controle de acesso ao edifício da Câmara Municipal, assim como serviçode  vigilância e segurança,  zelando  pela guarda e conservação 
dos próprios   da   Câmara.   Executaoutras  tarefas correlatas  que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Motorista

Dirige os veículosda   Câmara   Municipal, conduzindo-os por trajeto previamente determinado, de   acordo   com  as  regras  de  trânsito  e  as 
instruções   recebidas.   Transportapassageiros dentro  e fora do Município e do Estado, atentando para  os  horários a serem cumpridos e a 
segurança para  os  horários a serem cumpridos e a segurança dos  transportados.  Realizacoleta  e entrega de encomendas   e   documentos.  
Manterregistro  da utilização  dos  veículos  e  cuidar  da limpeza e manutenção  dos  mesmos.  Executaoutras  tarefas correlatas  que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato.

Recepcionista
Recepcionae  atende  munícipes  e  autoridades, procurando identifi car suas necessidades, a fi m de prestar-lhes   informações  ou  encaminhá-
los  aos prestar-lhes   informações  ou  encaminhá-los  aos setores competentes. Efetua ligações telefônicas e prestarapoio  administrativo  
rotineiro  quando solicitado.  Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Ensino Fundamental Completo

Cargo Atribuição

Auxiliar de Serviços 
Reprográfi cos

Realizar trabalhos de reprografi a, tais como: operar máquinas e equipamentos reprográfi cos, encadernando, catalogando, alceando e 
grampeando material trabalhado; operar fotocopiadoras e impressoras, controlar a quantidade de cópias por Departamento/Gabinete de 
Vereador; acompanhar as revisões dos equipamentos; executar outras tarefas correlatas compatíveis com o cargo que lhe forem atribuídas 
pelo superior imediato.

Ofi cial Administrativo

Executar serviços gerais administrativos, para compatibilização dos programas administrativos com as demais medidas; prestar assessoria na 
unidade de atuação; prestar atendimento ao público interno e externo via presencial, telefone, e-mail, internet, bem como anotar e transmitir 
recados, receber, conferir, protocolar, encaminhar e arquivar atos administrativos (documentos); coordenar e organizar a execução de trabalhos 
que envolvam atos administrativos; atuar no recebimento e encaminhamento de arquivos e organização de processos; digitar atos ofi ciais tais 
como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, requisição; auxiliar os superiores nos atos administrativos; atuar no recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; auxiliar na manutenção dos registros administrativos, fi nanceiros e outros do 
órgão em que estiver lotado; operar computadores fazendo uso do sistema operacional, de editores de textos, de planilhas eletrônicas e de outros 
programas específi cos de automação de suas tarefas; executar outras tarefas correlatas compatíveis com o cargo que lhe forem atribuídas pelo 
superior imediato.

Nível Médio Completo

Cargo Atribuição

Assistente Administrativo

Desenvolve atividades administrativas, colaborando napreparação  de  relatórios  e levantamentos em geral,  mantendo o fl uxo de informações 
com outras áreas de atuação, a fi m de assegurar o cumprimento normal  das  rotinas de trabalho. Efetua registro, controlee  distribuição  de 
ofícios, processos e correspondências.   Coleta,analisa   e  realiza tratamento  de  dados  e informações relativos aos procedimentos  de gestão 
de recursos humanos. Atua nopedido, recebimento, conferência e armazenagem de materiais e suprimentos. Auxilia na organização deeventos  
e  participar  das  sessões  solenes, quando    solicitado.   Executaoutras   tarefas correlatas  que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Assistente Legislativo

Analisa leis, documentos e contratos, encaminhando ouarquivando-os  em local próprio de forma a dar  efi ciência  aos  trabalhos  da  sua  área.  
Redige ofícios,proposituras,   cartas   e  memorandos. ofícios,   proposituras,   cartas   e  memorandos. Coleta,analisa  e  realiza tratamento de 
dados e informações     relativos     aos    procedimentos legislativos da Câmara. Elabora atas de reuniões e das sessões da Câmara Municipal. 
Mantém atualizado obanco  de  dados  de registro de requerimentos, indicando  projetos  e leis, e emitindo relatórios quando  necessário.  
Realizapesquisas  de  Leis, Decretos,  emendas  etc.  Executa  outras  tarefas correlatas  que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.  

Auxiliar Administrativo

Auxiliar na execução dos serviços gerais administrativos, para compatibilização dos programas administrativos com as demais medidas; prestar 
assessoria na unidade de atuação; prestar atendimento ao público interno e externo via presencial, telefone, e-mail, internet, bem como anotar 
e transmitir recados, receber, conferir, protocolar, encaminhar e arquivar atos administrativos (documentos); auxiliar na execução de trabalhos 
que envolvam atos administrativos; auxiliar no recebimento e encaminhamento de arquivos e organização de processos; digitar atos ofi ciais tais 
como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, requisição; auxiliar os superiores nos atos administrativos referentes a lançamentos, cálculos, 
alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens fi nanceiras e descontos determinados por lei; auxiliar nos orçamentos/cotações de 
materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; auxiliar no recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e 
outros suprimentos; auxiliar na manutenção dos registros de estoque; examinar faturas, recibos, notas de empenho e outros comprovantes; 
operar computadores fazendo uso do sistema operacional, de editores de textos, de planilhas eletrônicas e de outros programas específi cos 
de automação de suas tarefas; executar outras tarefas correlatas compatíveis com o cargo que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Telefonista
Operaa centraltelefônica da Câmara Municipal, atendendo,   repassando   e   efetuando   ligações telefônicas   de   acordo   com  os  procedimentos 
estabelecidos.  Executaoutras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Nível Superior Completo

Cargo Atribuição

Analista Técnico Administrativo

Executa atividades inerentesao  planejamento, execução    e    monitoramento    de    processos, procedimentos e informações para o 
desenvolvimento efi ciente  e  efetivo  da gestão administrativa da  Câmara  Municipal.  Atuanas  áreas  de  controle processual,   documentação,  
informação  jurídica, material   e   patrimônio  e orçamento  e  fi nanças.  Realizalevantamentos de dados e informações, efetua diligências 
externas e internas e elabora relatórios técnicos da sua área de  atuação. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior 
imediato.  

Analista Técnico Legislativo

Executar serviços de elaboração de documentos, decretos legislativos, resoluções, atos da mesa, para atender o processo legislativo da Câmara; 
redigir documentos como ofícios, relatórios, atas das reuniões, registrando em livros próprios ou em sistemas informatizados para preservação 
da informação, seguindo-os os padrões técnicos de elaboração de texto legislativo; controlar os projetos pautados, constando prazos para 
apreciação, adiamentos, aprovação ou rejeição e outros motivos de encerramento, para tramitação da matéria; atuar nos serviços plenários, 
anotando as deliberações e fornecendo material de apoio como leis de doutrina, jurisprudência e outros que se fi zerem necessários para 
atender as solicitações dos Vereadores ou da Mesa da Câmara; encaminhar material para publicação na imprensa local e/ou regional, para 
divulgação dos atos do Legislativo; prestar assessoramento as comissões internas e externas; acompanhar prestar análise às comissões de 
estudos, procedendo pesquisa de leis municipais, estaduais e federais para subsídio às mesmas; elaborar de projetos, emendas, moções, 
requerimentos e indicações quando solicitadas pelos vereadores; controlar respostas de proposituras vindas do executivo e outros órgãos; 
proceder a constituição e controle dos processos até seu devido arquivamento; encaminhar a Pauta de Ordem do Dia; redigir relatórios de 
projetos de leis e projetos de leis complementares, quanto a sua numeração e tramitação; executar outras tarefas correlatas compatíveis com o 
cargo que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

Analista de Recursos Humanos

Executa atividades inerentesao  planejamento, execução    e    monitoramento    de    processos, procedimentos e informações para o 
desenvolvimento efi ciente  e  efetivo  da gestão de Recursos Humanos da  Câmara  Municipal.  Atuanas  áreas  de  controle processual,   
documentação,  informação  jurídica, recursos   humanos,   folha de pagamento orçamento  e  fi nanças.  Realiza levantamentos de dados e 
informações, efetua diligências externas e internas e elabora relatórios técnicos da sua área deatuação. Executa outras tarefas correlatas que lhe 
forem atribuídas pelo superior imediato.

Controlador Interno

Auditar, fi scalizar: o controle do repasse orçamentário pelo Executivo; as limitações à realização dos gastos pelo Legislativo; o acompanhamento 
dos gastos com folha de pagamento; o controle sobre a limitação do subsídio dos vereadores; o controle das despesas de custeio da Câmara 
Municipal; o controle para os processos de aquisição de bens ou para prestação de serviços, com atenção especial na realização de licitações e 
formalização dos contratos de fornecimento; a manutenção e adequação de normas e requisitos para concessão de adiantamentos e pagamento 
de diárias; a manutenção e adequação de normas e requisitos para utilização de veículos próprios e/ou para controle na locação de veículos; 
a elaboração, revisão e divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Legislativo, bem como controle de sua remessa ao Tribunal de 
Contas, nos prazos legais.

Policial do Legislativo

Responsável pela preservação da ordem e do patrimônio, bem como pela preservação e apuração de infrações penais, no edifício da Câmara. 
Vigiar permanentemente por meio de policiamento ostensivo e sistemas eletrônicos. Efetuar a segurança da Presidência da Câmara em qualquer 
localidade, e a segurança dos Vereadores e qualquer pessoa que esteja a serviço do Poder Legislativo. Planejar, coordenar e executar planos de 
segurança física dos Vereadores e Demais Autoridades que estiverem nas Dependências da Câmara. Prevenir e combater incêndio.

Procurador Jurídico
Representa judicial e extrajudicialmente a Câmara Municipal.  Apoiao  Departamento  Legislativo em toda  matéria  de natureza jurídica. Participa 
das sessõesordinárias  e  extraordinárias da Câmara, orientando os Vereadores nas questões de sua área. Executaoutras  tarefas  correlatas que 
lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

ANEXO VI

Extinção de Cargos Efetivos na Vacância

Tabela I

Cargos a serem extintos na vacância Quant. Ocupados

Assistente Legislativo 2 2

Auxiliar de Serviços Gerais 5 5

Auxiliar de Serviços Reprográfi cos 1 1

Copeira 3 3

Guarda de Patrimônio 2 2

Motorista 1 1

Ofi cial Administrativo 2 2

Recepcionista 3 3

Tabela II

Provimento Efetivo Quant. Vagos

Policiais Legislativos 15 15

ANEXO VII

Cargos de Provimento em Comissão

Denominação Quant. Vencimento Escolaridade/Exigência

Diretor Geral 1 9170,06 Ensino Superior Completo

Diretor de Departamento 3 8051,76 Ensino superior completo compatível com a área de atuação.

Chefe de Divisão 7 3126,34 Ensino médio completo

Chefe de Gabinete da Presidência 1 7503,23 Ensino médio completo

Assessor Especial 3 6877,97 Ensino médio completo

Assessor Técnico da Mesa Diretora II 2 4376,89 Ensino médio completo

Assessor Técnico da Mesa Diretora I 2 2501,08 Ensino fundamental completo

Chefe de Gabinete 15 6252,70 Ensino médio completo

Assessor Técnico Parlamentar IV 30 5627,42 Ensino médio completo

Assessor Técnico Parlamentar III 15 5032,35 Ensino médio completo

Assessor Técnico Parlamentar II 15 4376,89 Ensino médio completo

Assessor Técnico Parlamentar I 15 2501,08 Ensino fundamental completo

Chefe do Departamento de Polícia 
Legislativa

1 7000,00 Nível Superior e experiência na área de segurança

Quadro de Funções de Confi ança

Diretor do Departamento 
Jurídico-Legislativo

1

Supervisiona, coordenae  planeja a execução de atividades     correlatas     
ao     Departamento Jurídico-Legislativo.  Estuda métodos de otimizar o     
funcionamento     do    departamento,    se responsabilizando  pela  publicação 
de relatórios de   desempenho.   Participada  elaboração  de  políticas  gerenciais  
quanto ao funcionamento da Câmara. Fornece informações sobre o desempenho 
de suarespectiva  unidade,  quando solicitado pela Diretoria Geral ou pela Mesa 
da Câmara.

vencimento básico + 50% do valor 
do cargo em comissão de Diretor de 
Departamento

Controlador interno 1

Auditar, fi scalizar: o controle do repasse orçamentário pelo Executivo; as 
limitações à realização dos gastos pelo Legislativo; o acompanhamento dos 
gastos com folha de pagamento; o controle sobre a limitação do subsídio dos 
vereadores; o controle das despesas de custeio da Câmara Municipal; o controle 
para os processos de aquisição de bens ou para prestação de serviços, com 
atenção especial na realização de licitações e formalização dos contratos de 
fornecimento; a manutenção e adequação de normas e requisitos para concessão 
de adiantamentos e pagamento de diárias; a manutenção e adequação de normas 
e requisitos para utilização de veículos próprios e/ou para controle na locação de 
veículos; a elaboração, revisão e divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal do 
Poder Legislativo, bem como controle de sua remessa ao Tribunal de Contas, 
nos prazos legais.

vencimento básico + 50% do valor 
do cargo em comissão de Diretor de 
Departamento

Líder 3
Lidera, supervisiona e gere processos e serviços administrativos,tais   como  
o  atendimento  a munícipes  e  demais visitantes da Câmara, gestão de   
documentos,   materiais,  suprimentos  e  do patrimônio da Câmara.  

vencimento básico + 50% do valor do 
cargo em comissão de Chefe de Divisão

Construção de 7 quadras de grama sintética
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ANEXO VIII
Cargos Comissionados Extintos

Denominação N. de Cargos

Chefe do Departamento de Polícia Legislativa 1

Assessor Técnico Parlamentar IV 15

Assessor Técnico Parlamentar II 15

Assessor Técnico Parlamentar I 15

ANEXO IX

Denominação atual Nova denominação Cargos Vencimento Escolaridade

Diretor Geral Diretor Geral 1 9900,00 Nível Superior Completo

Chefe de Gabinete da Presidência Chefe de Gabinete da Presidência 1 9900,00 Nível Médio Completo

Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete 15 9900,00 Nível Médio Completo

Assessor Técnico Parlamentar IV Assessor Técnico Parlamentar II 15 9700,00 Nível Superior Completo

Assessor Técnico Parlamentar III Assessor Técnico Parlamentar I 15 9500,00 Nível Médio Completo

ANEXO X

Atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão

Diretor Geral

Assessora a MesaDiretora  no  planejamento, organização    e   coordenação   das   atividades administrativas  da  Câmara, mantendo-a 
informada sobre  a  atuação  dos  Departamentos  da Câmara. Auxiliaa  Câmara  na  elaboração de projetos de resolução  concernentes à 
organização da Câmara e seu  funcionamento.  Prestaassessoria à Mesa em matérias envolvendo a fi xação de salário e planos de carreira 
dos servidores da Câmara, em conjunto com demais Departamentos da Câmara.

Diretor de Departamento

Supervisiona, coordenae  planeja a execução de atividades  correlatas à unidade sob sua direção. Estudamétodos de otimizar  o 
funcionamento do departamento, se responsabilizando    pela publicação de relatórios de desempenho. Participadaelaboração  de políticas 
gerenciais quanto ao funcionamento   da  Câmara.  Forneceinformações sobre  o  desempenho  de  sua respectiva unidade, quando  
solicitado  pela  Diretoria Geral ou pela Mesa da Câmara.  

Chefe de Divisão 
Gerencia aprogramação,   implementação   e operacionalização  dos  processos  de trabalho de natureza técnica ou administrativa da 
unidade que chefi a,   garantindo   efetividade  às  entregas. Elaborae fornece informações sobre o desempenho de  sua  unidade,  quando 
solicitado pelo Diretor Geral ou pela Mesa Diretora da Câmara.

Chefe de Gabinete da Presidência
Recepcionae   atende   munícipes,   entidades, associações   de   classe  e  demais  visitantes, prestando  esclarecimentos  e  
encaminhando-os ao  Presidente.  Controlaa  agenda  do  Presidente, dispondo    horário    de    reuniões,   visitas, entrevistas  e  
solenidades. Coordena os assuntos administrativos do gabinete.

Assessor Especial

Assessorao Presidente da Câmara no exercício de suas   atribuições,   mormente  no  planejamento, organização,   supervisão   e   
coordenação   das atividades  da Câmara, mantendo-o informado sobre os  prazos  dos processos do legislativo, para as tomadas  de  
decisões.  Auxiliao  Presidente da Câmara  no  encaminhamento  de representação para declaração  de inconstitucionalidade de quaisquer 
normas municipais. 

Assessor Técnico da Mesa Diretora II

Assessoraa   Mesa  Diretora  no  planejamento, organização    e   coordenação   das   atividades legislativas   da  Câmara,  mantendo-a  
informada sobre   os   prazos  de  processos  legislativos. Auxiliaa  Mesa  na  elaboração  de  proposições legislativas  e  demais  espécies  
normativas  de competência  da Mesa. Elabora estudos jurídicos a pedido da Mesa.  

Assessor Técnico da Mesa Diretora I
Executatarefas  administrativas  a  pedido  dos membros   da   Mesa.   Controlaa   agenda  dos integrantes  da Mesa, no que concerne às 
reuniões ordinárias  e  extraordinárias  desta. Auxilia na divulgaçãodas atividades da Câmara nos meios de comunicação. 

Chefe de Gabinete
Recepcionae   atende   munícipes,   entidades, associações   de   classe  e  demais  visitantes, prestando  esclarecimentos  e  
encaminhando-os ao Vereador. Controla a agenda do Vereador, dispondo horáriode  reuniões,  visitas,  entrevistas  e solenidades. 
Coordena os assuntos administrativos do gabinete, controlando as verbas parlamentares.

Assessor Técnico Parlamentar II

Mantém contatocom o público interno e externo, fornecendo  informações  sobre  as  atividades do Vereador.  Organizae mantém atualizado 
cadastro de   autoridades  e  entidades  de  interesse  do Vereador.  Acompanhao  andamento de processos e publicações ofi ciais de 
interesse do Parlamentar. Assessoradiretamente  o  Vereador  na análise e elaboração  de  minutas  ou anteprojetos de leis, resolução  
ou  decretos, no âmbito do Gabinete do Vereador.   Prestaassessoramento  imediato  ao Vereador   no   planejamento   e   elaboração  de 
pareceres,  pronunciamentos  e instruções. Presta assessoramentoimediato  ao Vereador na busca de dados,   informações  e  elementos  
relativos  às variáveis  que  compõem  o  processo decisório de matérias   submetidas  à  apreciação  e  voto  do Vereador. Redige ofícios, 
cartas, requerimentos e documentos em geral.

Assessor Técnico Parlamentar I

Executatarefas  administrativas  a  pedido  do Vereador,  desempenhando precipuamente serviço de mensageiro   e   cuidando   das  
correspondências internas e externas. Assessorao  Vereador  no  cumprimento  do  seu mandato,   auxiliando   na  análise  de  matérias 
submetidas  a  sua apreciação e voto. Assessora o Vereadorno  cumprimento  de  seus  compromissos políticos  e  parlamentares em 
geral. Assessora o Vereadorno acompanhamento da tramitação de suas solicitações,  requerimentos  e  proposições  nas repartições    
públicas    em    geral.    Presta assessoramentoao  Vereador em outras atividades por ele designadas.

ANEXO XI
Quadro de Referências atualizadas

Referência/Padrão atualizada Valor

I 1590,00

II 1640,00

III 2501,08

IV 2795,75

V 3019,41

VI 3126,34

VII 4376,89

VIII 5032,35

IX 6877,97

X 7604,44

XI 8051,76

XII 9500,00

XIII 9700,00

XIV 9900,00

ANEXO XII
Cargos de Provimento Efetivo

Cargo Ref. Vencimento Escolaridade/Exigência Jornada

Auxiliar de Serviços Gerais  I 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 40h semanais

Copeira  I 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 40h semanais

Guarda de Patrimônio I 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 12/36 horas

Motorista  I 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto e CNH 40h semanais

Recepcionista  I 1590,00 Ensino Fundamental Incompleto 40h semanais

Auxiliar de Serviços Reprográfi cos  I 1590,00 Ensino Fundamental Completo 40h semanais

Ofi cial Administrativo  IV 2795,75 Ensino Fundamental Completo 40h semanais

Assistente Administrativo  IV 2795,75 Ensino Médio Completo 40h semanais

Assistente Legislativo  VIII 5032,35 Ensino Médio Completo 40h semanais

Auxiliar Administrativo  II 1640,00 Ensino Médio Completo 40h semanais

Telefonista  II 1640,00 Ensino Médio Completo 30h semanais

Analista Técnico Administrativo  V 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Analista Técnico Legislativo V 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Analista de Recursos Humanos  V 3019,41 Ensino Superior Completo 40h semanais

Controlador Interno  X 7604,44 Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração ou Direito 40h semanais

Procurador Jurídico  X 7604,44 Ensino Superior Completo - Graduação em Direito com Registro na OAB 40h semanais

Cargos de Provimento em Comissão

Cargo Ref. Vencimento Escolaridade Exigência

Diretor Geral  XIV 9900,00 Ensino Superior Completo

Diretor de Departamento  XI 8051,76 Ensino superior completo compatível com a área de atuação.

Chefe de Divisão  VI 3126,34 Ensino médio completo

Chefe de Gabinete da Presidência  XIV 9900,00 Ensino médio completo

Assessor Especial IX 6877,97 Ensino médio completo

Assessor Técnico da Mesa Diretora II  VII 4376,89 Ensino médio completo

Assessor Técnico da Mesa Diretora I  III 2501,08 Ensino fundamental completo

Chefe de Gabinete  XIV 9900,00 Ensino Médio Completo

Assessor Técnico Parlamentar II  XIII 9700,00 Ensino superior completo

Assessor Técnico Parlamentar I  XII 9500,00 Ensino médio completo

ANEXO XIII

Correlação de Enquadramento dos Cargos em Comissão

Situação Atual Situação Proposta

Diretor Geral Diretor Geral

Diretor de Departamento Diretor de Departamento

Chefe de Divisão Chefe de Divisão

Chefe de Gabinete da Presidência Chefe de Gabinete da Presidência 

Assessor Especial Assessor Especial

Assessor Técnico da Mesa Diretora II Assessor Técnico da Mesa Diretora II

Assessor Técnico da Mesa Diretora I Assessor Técnico da Mesa Diretora I

Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete

Assessor Técnico Parlamentar IV Assessor Técnico Parlamentar II

Assessor Técnico Parlamentar III Assessor Técnico Parlamentar I

Assessor Técnico Parlamentar II  

Assessor Técnico Parlamentar I  

Anexo XIV

Correlação de Enquadramento dos Cargos Efetivos

Situação Atual Situação Proposta

Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar de Serviços Gerais

Copeira Copeira

Guarda de Patrimônio Guarda de Patrimônio

Motorista Motorista

Recepcionista Recepcionista

Auxiliar de Serviços Reprográfi cos Auxiliar de Serviços Reprográfi cos

Ofi cial Administrativo Ofi cial Administrativo

Assistente Administrativo Assistente Administrativo

Assistente Legislativo Assistente Legislativo

Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo

Telefonista Telefonista

Analista Técnico Administrativo Analista Técnico Administrativo

Analista Técnico Legislativo Analista Técnico Legislativo

Analista de Recursos Humanos

Controlador Interno

Policial do Legislativo

Procurador Jurídico Procurador Jurídico

Construção de mais três creches




