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Prefeitura de Santana de Parnaíba dá
continuidade ao maior programa de
pavimentação da história da cidade

Santana de Parnaíba participa do 
Dia D de combate contra Dengue

Desde 2013,
a Prefeitura já
pavimentou e

recapeou mais
de 20 bairros em 

toda a cidade

As obras em San-
tana de Parnaíba 
não param nem no 
Carnaval. Durante 

o festivo feriado, a Prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Serviços Municipais, 
trabalhou no recapea-
mento da Avenida Alpha-
ville, entre os residenciais 
9 e 11, importante avenida 
do bairro. Pág. 3

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

O combate ao mos-
quito Aedes Aegyp-
ti vai ganhar uma 
força-tarefa nes-

te sábado, 13 de fevereiro, 
a partir das 9h, no Municí-
pio de Santana de Parnaíba. 
Policiais militares, Guardas 
Comunitários, 300 homens 
do Exército Brasileiro (20 
GACL- Grupamento de Arti-
lharia de Campanha Leve), 
além de agentes de Saúde, 
defesa civil e vigilância epi-
demiológica da cidade farão 
uma ação integrada para eli-
minar o mosquito que trans-
mite o chikungunya, zika ví-
rus e a dengue.  Pág. 4

O município
recebe o maior

efetivo do
Exército da região 

Metropolitana
de SP na guerra 

contra o
Aedes Aegypti

Acontece nos 
dias 05 e 06
de março o
Food Truck 

Gourmet
Festival em
Alphaville
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Continuam 
abertas as
inscrições

para elenco
de fi guração

do espetáculo 
Drama da

Paixão 2016

Página 5

Projeto “Música 
na Praça” tem
programação 
diversifi cada

no mês de
fevereiro
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Implantação
da Base do

Corpo de
Bombeiros

Em apenas três anos mais de 70 km de ruas foram pavimentadas e recapeadas
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PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR DE SANTANA DE PARNAÍBA

11/02

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa

Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 654

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954 – Jd. Isaura
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605

Vaga para Vaga para

Mas. Ambos Idade mínima Idade máxima

Ajudante de carga e descarga  50 X   18 20  Fundamental

Armazenista 125 X   20 50  Ens. Médio

Armazenista 50   X 18 45  Fundamental

Auxiliar de Linha de Produção 50   X 18 50 X Fundamental

Auxiliar de Linha de Produção 40   X 18 50 X Ens. Médio

Auxiliar de Manutenção Predial 2 X   20 50  Fundamental

Chefe de Serviço de Limpeza 2  X  20 48  Fundamental

Corretor de Imóveis 230   X 18 70  Ens. Médio

Costureira de Reparação de Roupas 2  X  20 50  Fundamental

Cuidador de Pessoas Idosas 1  X  35 50  Fundamental

Empregada Doméstica 2  X  25 50  Fundamental

Impressor Flexográfi co 2 X   30 50  Técnico

Mecânico de Motocicletas 2 X   20 50  Fundamental

Motofretista 2 X   18 40  Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo 50   X 18 55 X Ens. Médio

Operador de Telemarketing Receptivo 110   X 18 50 X Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo 30  X  16 24  Ens.Méd/Incomp

Operador de Telemarketing Receptivo 50   X 18 55  Ens. Médio

Porteiro 2 X   20 45  Fundamental

Vigilante 10 X   25 45  Ens. Médio

EscolaridadeQtds. de Vagas
Fem.

Vagas exclusivas
para defi cientesOcupação

          

Soufl é de legumes 
com carne moída Fonte: http://www.cybercook.com.br

Ingredientes

•  300 g carne bovina moída
• 2 mandioquinhas médias
• 1 cenoura grande
• 1 chuchu médio
• 2 cebolas médias
• 1 colher de manteiga
• cheiro-verde (salsa e cebolinha)
• sal
• 3 xícaras de leite
• 3/4 xícara de farinha de trigo
• 3 ovos
• azeite
• 50 g de queijo parmesão ralado

Como fazer

• Refogue a carne moída com azeite, 1 cebola, salsa, cebolinha, sal e reserve
• Pique e cozinhe os legumes com sal e um pouco de salsa, até fi carem “al 

dente” e reserve
• Prepare um creme levando ao fogo uma panela com o leite, a farinha e as 

gemas mexendo até engrossar
• Refogue os legumes na manteiga, cebola, salsa e cebolinha
• Bata as claras em neve
• Misture os legumes, com o creme e as claras em neve
• Monte em um refratário médio ou em mini refratários: coloque uma camada 

de carne moída e, por cima, o sou� é
• Polvilhe o queijo sobre a mistura e leve ao forno médio por aproximada-

mente 35 minutos, até gratinar o queijo

Jovens nascidos em 1998 ou anos anteriores, alistem-se na Junta de Serviço Militar do seu 
município de 04 de Janeiro a 30 de Julho de 2016. Os Documentos Necessários: Certidão de Nas-
cimento (original), RG, CPF, 01 foto 3x4 (recente e sem data) e Comprovante de Residência. 

ALISTAMENTO MILITAR

A Junta Militar de Santana de Parnaíba está localizada na Rua 
Anhembi, 99 Centro de Santana de Parnaíba-SP Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone: (11) 4154-1337.

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

Implantação da Fatec Santana de Parnaíba
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As obras em San-
tana de Parnaíba 
não param nem no 
Carnaval. Durante 

o festivo feriado, a Prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Serviços Municipais, 
trabalhou no recapea-
mento da Avenida Alpha-
ville, entre os residenciais 
9 e 11, importante aveni-
da do bairro.

No Cristal Park foi da-
do início a pavimentação 
da rua Jerônimo Gonçal-
ves, principal via de aces-
so do bairro com a Estrada 
dos Romeiros. Após o tér-
mino, as ruas Martins Ro-
drigues, Estevão Raposo, 
Luís Jaime Grow e Manoel 
Requeixo também passa-
rão por obras.

Já no bairro do Pingo 
D´Água as ruas Estrada do 
Pingo D´Água e Santo An-
dré estão com os trabalhos 
de pavimentação avança-
dos, assim que concluídos 
as ruas dos Deuses e Zeus 
também receberão o as-
falto. Já no Cururuquara, a 
pavimentação da Rua das 
Palmeiras foi concluída, 
melhorando assim o aces-
so dos moradores e moto-
ristas ao bairro. 

De acordo com a equi-
pe responsável pelos tra-
balhos, está programada 
a pavimentação para mais 

Durante o feriado de Carnaval obras
de pavimentação seguem a todo vapor

Desde 2013, a Prefeitura já pavimentou e recapeou mais de 20 bairros em toda a cidade
Fotos: Linda Marinho / Sandro Almeida          Texto: Renato Menezes MTB nº 54.101

Funcionários fazem o recapeamento da Avenida Alphaville  durante o feriado de Carnaval

quatro bairros: Parque dos 
Monteiros, Jaguarí, Vila 
Poupança e Chácara So-
lar. A previsão é que até o 
fi nal do primeiro semestre 
de 2016, mais 14 vias se-
jam pavimentadas.

O asfalto também chegou as ruas do bairro do Cururuquara, acima rua das Palmeiras
A rua Alpha no bairro do Jaguari já
está pronta para receber o asfalto

Após a rua Santo André agora a Estrada do Pingo D´Água está recebendo o asfalto A rua Domingos Barboza no Cristal Park 4 também foi totalmente asfaltada

Implantação do Fórum

E as obras
continuam
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Nos dias 05 e 06 de 
março, a partir das 
12h, acontece o 
Food Truck Gour-

met Festival em Alphavil-
le. A cidade já recebeu ou-
tras edições do evento e 
foi um sucesso de públi-
co e crítica. O festival fi ca-
rá instalado na Av. Marcos 
Penteado de Ulhôa Rodri-
gues, 150 – em frente ao 
estacionamento da UNIP 
(Universidade Paulista). 

Famosos em países do 
exterior, os food trucks 
vêm ganhando cada vez 

mais adeptos no Brasil. 
Hoje, quem frequenta es-
se evento pode se deliciar 
com os mais variados pra-
tos, desde o simples hot-
-dog até as mais requin-
tadas variações do lanche, 
os chamados hot-dogs 
gourmet. E as opções não 
param por aí, há uma gama 
infi nita de comidas.

No Festival haverá carros 
especializados em: hambúr-
gueres, pizzas, escondidi-
nhos, empanadas, sorvetes, 
comida mexicana, comidas 
naturais, Milk shakes, hot 

dogs, tapiocas, brigadeiros, 
ceviche, comida japonesa, 
coxinhas, comida indiana, 
smoothies, crepes, frutos 
do mar, massas, paellas, as 
famosas paletas mexicanas 
e muito mais.

Além de toda a diver-
sidade gastronômica, o 
público poderá assistir a 
atrações musicais e cultu-
rais, exposição e venda de 
orquídeas e espaço kids. 
O evento tem a realização 
do Fundo Social de Solida-
riedade e organização de 
Lucas di Mario.

A Secretaria Mu-
nicipal de Cultu-
ra e Turismo de 
Santana de Par-

naíba já defi niu a progra-
mação do mês de feverei-
ro do Projeto “Música na 
Praça”, realizado todos 
os domingos, a partir das 
15h, no Coreto Maestro 
Bilo, localizado na Praça 

14 de Novembro, no Cen-
tro Histórico.

Este mês, a programa-
ção está bastante varia-
da, com diversos estilos 
musicais. Neste domingo 
14/02, a atração fi ca por 
conta do músico Rui Ju-
lio, que irá trazer ao pú-
blico presente o melhor 
da Música Popular Brasi-

leira (MPB). 
 Vale lembrar que, 

além de se divertir com 
as diversas apresenta-
ções musicais, o público 
pode aproveitar a Feira 
de Artes e Culinária, rea-
lizada paralelamente na 
Praça 14 de Novembro, 
aos domingos, das 11h 
às 17 horas.

O combate ao mos-
quito Aedes Ae-
gypti vai ganhar 
uma força-tare-

fa neste sábado, 13 de fe-
vereiro, a partir das 9h, no 
Município de Santana de 

Parnaíba. Policiais milita-
res, Guardas Comunitários, 
300 homens do Exército 
Brasileiro (20 GACL- Gru-
pamento de Artilharia de 
Campanha Leve), além de 
agentes de Saúde, defesa 

civil e vigilância epidemio-
lógica da cidade farão uma 
ação integrada para elimi-
nar o mosquito que trans-
mite o chikungunya, zika 
vírus e a dengue. 

No total, mais de 500 

pessoas dentre agentes 
militares, agentes de saú-
de, defesa civil, vigilân-
cia epidemiológica, técni-
cos de saúde e efetivo da 
Guarda, participarão des-
se Mutirão  que acontecerá 

em duas regiões da Cidade: 
Fazendinha e Parque San-
tana. A previsão é de que 
sejam visitadas 7000 ca-
sas para verifi cação, orien-
tação e possível eliminação 
de criadouros do mosquito.

O Município de Santa-
na de Parnaíba tem um se-
tor exclusivo de Combate 
à Dengue, onde a popula-
ção tem respaldo durante 
todo o ano pelo telefone 
11- 41546853.

A campanha de combate à Dengue acontece em todo o território nacional

Santana de Parnaíba participa do 
Dia D de combate contra Dengue

300 homens do exército e mais 200 entre agentes de saúde e funcionários da Prefeitura
estarão unidos no mutirão contra o mosquito transmissor das doenças

Foto: Sandro Almeida          Texto: Sidnei Rodrigues

Acontece nos dias 05 e 06 de março o
Food Truck Gourmet Festival em Alphaville

Cores e sabores da gastronomia nacional e internacional esperam por você e sua família
Foto: Sinnayder Barcelos          Texto: Estela Eduardo

Foto: Marcio Koch          Texto: Sidnei Rodrigues

No Festival o público poderá encontrar a mais variada gastronomia nacional e internacional

Projeto “Música na Praça” tem 
programação diversifi cada

no mês de fevereiro

O projeto Música na praça recebe no Coreto todo
domingo apresentações musicais de diversos estilos

Implantação do Centro de Saúde da Mulher Parnaibana
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A Secretaria de As-
sistência Social 
da Prefeitura de 
Santana de Par-

naíba, em parceria com o 

Fundo Social oferece cursos profi ssionalizantes
de Mecânica de Motos e Maquiagem

Fundo Social de Solida-
riedade, oferece os cur-
sos de geração de renda 
de Mecânica de Motos e 
Maquiagem. 

Curso Unidade Endereço Telefones

Maquiagem CCCA Vila Esperança
Av. Esperança, 10 – Vl. 
Esperança (ant. Rua dos 
Pedregulhos)

4154-6220

Maquiagem CRAS Fazendinha Est. Ana Procópio de 
Moraes, 116

4156-6373 / 
4156-3419

Mecânica
de Motos CREAS Arco Íris Largo da Matriz, 39 4154-2010

O objetivo dos cursos é de formar novos pro� ssionais e dar uma nova oportunidade de geração de rendas às famílias parnaibanas

Fotos: Divulgação          Texto: Estela Eduardo

As inscrições pa-
ra figuração no 
elenco do espe-
táculo do Dra-

ma da Paixão continu-
am abertas. Para compor 
o elenco de figuração é 
preferível que os interes-
sados tenham no mínimo 
16 anos de idade, nesse 
caso o menor deve estar 
acompanhado de um res-
ponsável para a assinatu-
ra da autorização. Lem-
brando que as inscrições 
serão apenas presenciais 
e a participação está su-

jeita a aprovação da ban-
ca selecionadora. 

Considerada uma das 
mais tradicionais monta-
gens do país sobre o nasci-
mento, vida, morte e res-
surreição de Jesus Cristo, 
o evento que é realizado 
pela Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, atrai 
todos os anos milhares de 
fi éis na Semana Santa. Es-
te ano, a encenação acon-
tecerá nos dias 24, 25 e 
26 de março, na Barragem 

Edgard de Souza, km 40 
da Estrada dos Romeiros, 
com entrada franca.

Os interessados devem 
efetuar sua inscrição pre-
sencialmente na Secreta-
ria Municipal de Cultura, 
localizada no Largo da Ma-
triz, 63, Centro Histórico, 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 08h às 17h.  No ato 
da inscrição, os interessa-
dos deverão levar RG, CPF 
e uma foto 3x4 (Recente). 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4622-8700.

Continuam abertas as inscrições para elenco de 
fi guração do espetáculo Drama da Paixão 2016

Drama Da Paixão: Santana de Parnaíba possui o segundo maior espetáculo do país no segmento

Foto: Marcio Koch         Texto: Sidnei Rodrigues

Na edição 113 de 05 a 11 de fevereiro de 2016, na matéria: USA do 
Parque Santana oferece atendimento em diversas especialidades, 
da página 6, onde lê-se: Mais de 600 pacientes por mês, o correto 
é: mais de 10.000 atendimentos mês.

ERRATA

Implantação da FATEC Santana de Parnaíba

Venha morador participar do segundo maior espetáculo de Drama da Paixão do Brasil

Cada um dos cursos 
tem carga horária de 20 
horas. As aulas come-
çam no próximo dia 29 
de fevereiro e seguem 

até 04 de março. As va-
gas são limitadas e po-
dem participar homens 
e mulheres, maiores de 
17 anos.

Os cursos estão dividi-
dos em três turmas, sendo 
duas de Maquiagem e uma 
de Mecânica de Motos. A 
primeira turma de Maquia-
gem será das 08h às 12h 
no CCCA Vila Esperança, 
já a segunda acontece das 
13h às 17h, no CRAS Fa-
zendinha. O curso de Me-
cânica de Motos será mi-

nistrado das 13h às 17h no 
CREAS Arco Íris.

Os interessados de-
vem comparecer levando 
RG e comprovante de resi-
dência (original e cópia) na 

unidade escolhida. Para ti-
rar dúvidas, verifi car va-
gas e obter mais informa-
ções, entrar em contato 
de segunda a sexta-feira, 
das 08h00 às 17h00.
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INTIMAÇÃO
DOUGLAS TEODORO DA SILVA
Fica Vossa Senhoria INTIMADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão de 
Sindicância da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Bota-
fogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, telefone (11) 4705-9984, para tomar 
ciência da Sindicância n.º 016/2015, instaurada contra vossa senhoria.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão de Sindicância

CITAÇÃO
MELISSA TARGA PESSOA
Fica Vossa Senhoria CITADA PELA TERCEIRA VEZ a comparecer perante a Co-
missão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parna-
íba, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, telefone (11) 
4705-9984, para tomar ciência do Processo Administrativo n.º 144/2015, instaura-
do contra vossa senhoria por INASSIDUIDADE HABITUAL.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 117/15 – Proc. Adm. nº 1566/15

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de geren-
ciamento, manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos próprios da Pre-
feitura Municipal de Santana de Parnaíba, por meio da implantação e operação de 
um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, 
componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe es-
pecializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia-
da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva.
Adjudico e Homologo o certame acima identifi cado a favor da empresa Trivale Ad-
ministração Ltda, mediante aprovação por parte da Secretaria requisitante da de-
monstração do sistema.

Santana de Parnaíba, 05 de fevereiro de 2016.
ORDENADOR DO PREGÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 045/16 – Proc. Adm. nº 125/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Celestial, nº 167 B – Bairro Jardim Celeste - Santana de Parnaíba/SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. Rogério Vilaça Pereira, para acomodar família de desa-
brigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de 
R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 046/16 – Proc. Adm. nº 126/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Etelvino dos Santos, nº 551 casa 03 – Bairro Chácara do Solar II - Santana 
de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria Lúcia Souza da Silva, para 
acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no valor total de R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 047/16 – Proc. Adm. nº 127/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situa-
do à Avenida: Padre Francisco Fernandes de Oliveira, nº 159 casa 01 – Bairro Vila 
Anoral - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Lúcia Sena de 
Aquino, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 048/16 – Proc. Adm. nº 128/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Espacial, nº 343 casa 02 – Bairro Jd. Celeste - Santana de Parnaíba/SP, entre 
esta municipalidade e a Sra. Roseli Oliveira de Souza, para acomodar família de de-
sabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de 
R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 049/16 – Proc. Adm. nº 129/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situ-
ado à Rua: do Lucro, nº 211 (antigo 51) casa 03 – Bairro Poupança - Santana de 
Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. José Marcos Rodrigues Vieira, para 
acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no valor total de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 050/16 – Proc. Adm. nº 130/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Plutão, nº 801 casa 03 – Bairro Chácara do Solar II - Santana de Parnaíba/
SP, entre esta municipalidade e o Sr. Wagner Nascimento dos Santos, para acomo-
dar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, 
no valor total de R$ 500,00 (Quinhentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 051/16 – Proc. Adm. nº 131/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Sideral, nº 69 A casa 03 – Bairro Jd. Celeste - Santana de Parnaíba/SP, entre 
esta municipalidade e o Sr. Edvaldo França Chaves, para acomodar família de de-
sabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de 
R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 052/16 – Proc. Adm. nº 132/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situ-
ado à Rua: do Lucro, nº 211 (antigo 51) casa 04 – Bairro Poupança - Santana de 
Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. José Marcos Rodrigues Vieira, para 
acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no valor total de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 053/16 – Proc. Adm. nº 133/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Sorocaba, nº 124 casa 01 – Bairro Vila Maria Nazaré - Santana de Parnaíba/
SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria dos Prazeres de Lima, para acomodar 
família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no 
valor total de R$ 600,00 (Seiscentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

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 Assistente Técnico Jurídico: 016- Gustavo Brito da Cunha-RG/SP-4420383. Nutricionista: 012- Carla Lopes Hespanhade Freitas-
RG/SP-30.771.981-9; 013- Mary Anne da Costa de Lima-RG/SP-27.893.187-X. Procurador (PcD): 001- Bruno Willames Cardoso Leite-RG/SP-2006010386440. 
Concurso Público 002/2013 Enfermeiro: 061- Sheila Eugenia de Oliveira Campos dos Santos-RG/SP-41.276.457-X. Cirurgião Dentista (20 horas): 001- André 
de Oliveira Adai-RG/SP-28.394.646-5; 002- Ildomar Costanzo Junior-RG/SP-13.914.183-2; 003- Clarisse Chaves Veloso-RG/SP-6321414;004-Cristiane Costa-
RG/SP-9235082-3. Concurso Público 001/2014 Agente de Serviços Públicos: 091- Genilberto Sousa Pinto-RG/SP-39.133.581-9. Ofi cial Administrativo: 
176- Beatriz Estevam do Nascimento-RG/SP-40.102.231-6; 177- Suelen Canuto Almeida-RG/SP-46.636.814-8; 178- Angelica Caroline de Campos-RG/SP-
49.264.948-0. Assistente Social: 018- Livia Gomes-RG/SP-46.062.313-8. Médico Plantonista com Especialização em Cirurgia Geral: 001- Sueli Pereira das 
Posses Monteiro-RG/SP-57.442.263-8. Concurso Público 001/2015 Agente de Serviços Gerais: 008- Diogo Arthur dos Santos-RG/SP-40.616.122-7. Agente de 
Serviços de Alimentação: 113- Ana Cyntia Schuller de Cerqueira-RG/SP-27.326.616-0. Agente de Serviços Públicos: 001- Regina Regiane Moreira Camargo-
RG/SP-16.857.185-7. Monitor Assistencial: 004- Eliane M. Martins-RG/SP-32.957.734-7. Técnico de Enfermagem (12x36): 026- Elenize Alves Souza-RG/SP-
75.199.890-7; 027- Claudia Flora dos Santos-RG/SP-21.588.759-1; 028- Vanilza Mendes Rodrigues-RG/SP-32.100.254-4; 029- Maria Inez Fernandes Mota-RG/
SP-34.614.080-8; 030- Eliete Jesus Santos-RG/SP-57.978.020-X; 031- Marinez Ribeiro Silva-RG/SP-28.834.902-7. Professor Adjunto: 036- Keila Dias Soares 
Marinho-RG/SP-29.516.178-4; 037- Francisca Sonália Pinheiro Rodrigues-RG/SP-35.178.668-5. Médico: 014- Jorge Hamilton Klein-RG/MG-3369545.

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 Farmacêutico: 004- Ari Francisco Moreira-RG/SP-17.547.722; 005- Rodrigo Aparecido Drago-RG/SP-24.607.838-8. Fisioterapeuta: 
006- Fabiola Maria dos Santos-RG/SP-42.679.528-3. PEB I (Educação Básica): 135- Keli Cristina de Faria-RG/SP-27.231.345-2. PEB II (Educação Física): 028- 
Fabio Antonio Gonçalves-RG/SP-24.578.139-0. Processo Seletivo 004/2014 Técnico de Enfermagem (12x36): 016- Viviane Evangelista-RG/SP-35.934.798-8; 
017- Maria Gonçalves de Jesus-RG/SP-33.054.436; 018- Joventina Gomes do Real-RG/SP-11.733.984; 019- Éricka Cristine Moniz Rodrigues-RG/SP-34.820.690-
2; 020- Anay Tentoni-RG/SP-17.431.638; 021- Edilene Alves Cavalcanti-RG/SP-29.779.061-4; 022- Celia de Lourdes Caetano-RG/SP-22.281.128-6; 023- Vanessa 
Figueiredo Araujo-RG/SP-35.309.003-7; 024- Luci Mari Fonseca-RG/SP-12.788.338-1; 025- Cristiana Neves Correia-RG/SP-32.081.699-0; 026- Liocina da Silva 
Riquena-RG/SP-30.818.976-0; 027- Maria das Dores da Silva-RG/SP-34.094.213-7; 028- Jorge Domingos de Souza-RG/SP-1270456512; 029- Claudia Francisca 
da Silva Moraes-RG/SP-25.131.272-0; 030- Eberson Leal Nunes-RG/SP-29.755.976; 031- Mauro José da Silva-RG/SP-42.529.129-7; 032- Lidiane Lima Silva-RG/
SP-42.514.883-X; 033- Clebia Borges Rocha-RG/SP-30.240.295-0; 034- Solange Lima Fortes-RG/SP-37.292.846-8.

Santana de Parnaíba, 12 de fevereiro de 2016.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

ATOS OFICIAIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 054/16 – Proc. Adm. nº 134/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Etelvino dos Santos, nº 293 (antigo 443) casa 04 – Bairro Chácara do So-
lar II - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Severino do Ramo 
Soares, para acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, 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, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 055/16 – Proc. Adm. nº 135/16

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua: Vinicius de Moraes, nº 96 A – Bairro Jd. Espacial - Santana de Parnaíba/SP, 
entre esta municipalidade e o Sr. José Raimundo Silva Rêgo, para acomodar família 
de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor 
total de R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) me-
ses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 11 de Fevereiro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

Implantação de mais 4 postos de atendimento ao trabalhador
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MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 11/02/2016 13:49:10
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: Janeiro à Dezembro de 2015 Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

SALDO
ESPECIFICAÇÃO

Em 31 dezembro/2014 Em Outubro Em

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 13.343.350,90 10.652.988,35 10.058.614,78

DEDUÇÕES (II)¹ 41.244.806,09 82.116.178,53 48.843.978,83

ATIVO DISPONÍVEL 45.859.098,73 82.120.376,81 58.446.688,96

HAVERES FINANCEIROS 258.689,66 452.547,28 258.686,09

(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.872.982,30 456.745,56 9.861.396,22

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -27.901.455,19 -71.463.190,18 -38.785.364,05

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 13.162.096,02 10.471.733,47 10.058.614,78

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -41.063.551,21 -81.934.923,65 -48.843.978,83

PERÍODO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO

No MÊS Jan. a 

RESULTADO NOMINAL 33.090.944,82 -7.780.427,62

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS 0,00
DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. 
Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

ELVIS LEONARDO CEZAR LUCIANO SANTANA RODRIGUES PAULO RENATO GODOY
CPF 185.522.478-01 CRC 1 SP - 253591/O-3 CPF 081.174.768-94
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 R$ %
Receita Corrente Líquida 677.968.887,18 100,0000

Despesas Totais com Pessoal 311.130.134,44 45,8915
Limite Máximo (art. 20 LRF) 366.103.199,08 54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 347.798.039,12 51,3000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor -38.304.907,62 -5,6500
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado) 813.562.664,62 120,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Concessões de Garantias
Montante 0,00 0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado) 149.153.155,18 22,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Operações de Crédito(exceto ARO)
Realizadas no Período 0,00 0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado) 108.475.021,95 16,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

Antecipação de Rec. Orçamentárias
Saldo Devedor 0,00 0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado) 47.457.822,10 7,0000
Excesso a Regularizar 0,00 0,0000

ELVIS LEONARDO CEZAR LUCIANO SANTANA RODRIGUES PAULO RENATO GODOY
CPF 185.522.478-01 CRC 1 SP - 253591/O-3 CPF 081.174.768-94
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇA

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre / 2015

Data: 11/02/2016 14:21:52
Sistema CECAM

LRF, art 48
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF 3º Quadrimestre

Construção de 7 quadras de grama sintética
REGULAMENTO

“I FESTIVAL DE BANDAS INDEPENDENTES PARNAÍBA MUSIC FESTIVAL”

O presente regulamento estabelece as regras do “FESTIVAL DE BANDAS 
INDEPENDENTES PARNAÍBA MUSIC FESTIVAL”, a ser realizado pela Prefeitura 
de Santana de Parnaíba por meio da Coordenadoria da Juventude nos meses de 
fevereiro, março, abril e maio de 2016. 

1. OBJETIVO
1.1 - O “FESTIVAL DE BANDAS INDEPENDENTES PARNAÍBA MUSIC FESTIVAL” 
tem por objetivo valorizar e difundir a música autoral parnaibana, promovendo um 
intercâmbio entre as bandas independentes locais e regionais, além de incentivar a 
criatividade musical dos jovens e revelar novos talentos. 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar do Festival, bandas independentes, dos mais variados 
gêneros, com trabalho autoral, da cidade de Santana de Parnaíba e Região (a 
saber: Barueri, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Itapevi, Carapicuíba, 
Araçariguama, Osasco, Cotia, Caieiras, Vargem Grande Paulista, Embu das Artes, 
Franco da Rocha, São Roque, Taboão da Serra, Francisco Morato, Cabreúva, Várzea 
Paulista, Jundiaí, Mairinque e Campo Limpo Paulista). 
2.2 - A inscrição deverá ser efetuada por um representante da banda, sendo este um 
dos integrantes, com idade entre 15 e 29 anos. 
2.3 - Todas as propostas musicais, tanto de artistas solo ou banda, deverão conter, 
em sua maioria, integrantes com idade entre 15 e 29 anos. 
2.4 – Serão aceitas apenas bandas de som autoral, entende-se por autorais músicas 
que não contenham plágios, tanto na melodia quanto na letra da composição bem 
como adaptações ou citações poéticas e musicais de obras de outros autores e 
compositores.
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 - As inscrições serão efetuadas através de link na página do Festival no 
Facebook (Festival Independente Parnaíba Music Festival). Basta acessar o link 
disponível na página do evento, preencher o formulário de inscrição e enviar. Nele, 
além das informações necessárias da banda e seu representante, haverá campos de 
preenchimento para links de foto, música, e vídeo para avaliação. 
3.2 - O período de inscrição começará a partir das 8h00 do dia 25 de janeiro de 
2016, tendo seu término assim que as vagas disponíveis forem preenchidas. O 
envio de conteúdo após este período não será considerado para fi ns de participação 
no processo seletivo, sendo sumariamente desconsiderados os conteúdos enviados 
após esta data. 
3.3 - As bandas ou artistas participantes deverão informar pelo menos 01 LINK de 
áudio para avaliação da Comissão Organizadora. 
3.4 - A banda e seu representante responsabilizam-se integralmente, nos termos da 
Lei, pela veracidade e exatidão das informações prestadas no seu formulário, sob 
pena de desclassifi cação sumária. 
3.5 - Será disponibilizado um total de 25 vagas sendo que 15 vagas destinam-se 
obrigatoriamente as bandas do município de Santana de Parnaíba.
4. DA SELEÇÃO 
4.1 - Todo o material enviado referente às inscrições será analisado por uma 
curadoria, eleita pela Comissão Organizadora, composta por convidados da área 
musical da cidade e por representantes e parceiros da Coordenadoria da Juventude 
de Santana de Parnaíba, levando em consideração os seguintes aspectos:
4.1.1 - Adequação à proposta do Festival; 
4.1.2 - Cumprimento das exigências do item 03 deste regulamento; 
4.1.3 - Qualidade técnica do material enviado; 
4.1.4 - Qualidade e consistência do trabalho artístico do grupo; 
4.1.5 - Composição da banda, em sua maioria, por jovens na faixa etária de 15 a 
29 anos. 
4.2 - Ao fi nal da seleção serão escolhidas 25 bandas dentro de 05 etapas sendo 05 
apresentações por etapa.
4.3 - A relação das bandas selecionadas será divulgada no dia 05 de fevereiro de 
2016 ao público, e antecipadamente as bandas classifi cadas através de e-mail 
indicado na fi cha de inscrição e redes sociais.
4.4 - A decisão da curadoria é inquestionável, irrecorrível e soberana. 
5. DAS ETAPAS 
5.1 - Serão realizadas 05 etapas classifi catórias, sendo 01 banda classifi cada por 
etapa.
5.2 - As etapas classifi catórias serão realizadas nos seguintes dias:

• 1ª etapa - 27 de fevereiro;
• 2ª etapa - 28 de fevereiro;
• 3ª etapa - 13 de março;
• 4ª etapa - 03 de abril;
• 5ª etapa - 17 de abril.

5.3 - Os locais, datas e horários de apresentação poderão sofrer mudanças caso 
necessários, mediante avaliação e decisão da comissão organizadora.
5.4 – Os locais de apresentação serão defi nidos pela organização do festival e 
informados aos participantes anteriormente as datas de apresentação.

6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 - Cada banda terá um tempo TOTAL de apresentação de 60 minutos corridos. 
Entende-se como TOTAL passagem de som, apresentação e desmontagem de 
equipamento.
6.2 - A ordem de apresentação de cada banda será defi nida por votação em rede 
social.
6.3 - Tanto transporte até o local de apresentação quanto à alimentação são de 
responsabilidade de cada participante.
6.4 - Será permitido acesso ao palco apenas para os integrantes de cada banda, 
juntamente com 1 fotógrafo e 1 roadie, devidamente identifi cados.
6.5 - Cada banda participante deverá se apresentar no local da apresentação com 
antecedência mínima de 1 hora ao horário de apresentação estipulado.
6.6 - É proibido o uso de softwares e plug-ins de edição de som (tipo “Auto Tune”, 
“Melo Dyne”, ou similares), o que será motivo de desclassifi cação imediata da 
banda em qualquer fase do festival.
6.7 - Não serão aceitas músicas somente instrumentais.
6.8 - São de total responsabilidade da banda participante os direitos autorais das 
respectivas composições e melodias apresentadas, isentando assim, a organização 
e a Prefeitura de Santana de Parnaíba de qualquer problema relacionado a direitos 
autorais.
7. DA AVALIAÇÃO
7.1 – A banda vencedora de cada etapa será avaliada e escolhida por júri técnico 
composto por representantes da área cultural da cidade e representantes da 
Coordenadoria da Juventude de Santana de Parnaíba.
8. DA FINAL
8.1 – A fi nal será realizada no dia 22 de maio de 2016 em local a ser defi nido pela 
comissão organizadora.
8.2 – A data e local da fi nal poderá sofrer mudança, mediante avaliação e decisão 
da comissão organizadora.

9. DA PREMIAÇÃO
9.1 – A premiação se dará da seguinte forma:
1º lugar R$ 3.000,00
2º lugar R$ 2.000,00
3º lugar R$ 1.000,00
9.2 – A premiação será paga por meio de Produtora em até 60 dias após a 
apresentação fi nal.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 - Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela Comissão 
Organizadora do Festival.
10.2 - É garantido o direito a livre expressão a todos os participantes, exceto no 
destrato público ao evento, ou a qualquer um dos participantes, bem como a 
comissão organizadora, a Prefeitura de Santana de Parnaíba e demais envolvidos na 
organização do festival, caso em que ocorrerá a imediata exclusão.
10.2 - A inscrição no “I FESTIVAL DE BANDAS INDEPENDENTES DE SANTANA DE 
PARNAÍBA” implica na aceitação e concordância com todos os termos do presente 
regulamento, valendo como contrato de adesão. 
10.3 - O simples ato da inscrição importa, para todos os efeitos, em termo de 
autorização na gravação, publicação e execução da obra musical, bem como 
repassa, automaticamente, todos os direitos de uso de imagem do evento aos 
organizadores do festival e a Prefeitura de Santana de Parnaíba.

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO ACESSE O ENDEREÇO ABAIXO

http://goo.gl/forms/EcBBTquja5
 
Santana de Parnaíba, 19 de Janeiro de 2016.




