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LEI COMPLEMENTAR Nº  037, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2016
(Acrescenta dispositivos no artigo 51, da Lei Complementar  nº 034, de 25 de maio de 

2011).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do 
Município de Santana de Parnaíba, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 51, da Lei complementar 034, de 25 de maio de 
2011, passa a vigorar acrescido do inciso XVI e do parágrafo 7º, com 
a seguinte redação:

“Art. 51. ...
...

XVI – Coleta  de  amostra  de  sangue  para  verificação  de compa-
tibilidade de medula óssea;
...

§ 7º. Na hipótese do inciso XVI, havendo receptor compatível, será 
concedido o afastamento para a execução dos procedimentos perti-
nentes, mediante a comprovação do comunicado da compatibilidade 
e atestado médico-hospitalar respectivo.”

Art. 2º. Esta Lei Complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.

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

Santana de Parnaíba, 5 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.574,  DE  05  DE  DEZEMBRO  DE   2016
(Dispõe sobre a denominação de via pública localizada na região do loteamento Cidade 

São Pedro,
Gleba “B”, no Município de Santana de Parnaíba).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do 
Município de Santana de Parnaíba, Esta-
do de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal de Santa-
na de Parnaíba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A viela, sem denominação, localizada entre a Rua do Siri e 
a Avenida das Conchas, na região do loteamento Cidade São Pedro, 
Gleba “B”, Município de Santana de Parnaíba, mencionada e indi-
cada no “croqui” anexo, passa a ter a denominação de Viela Cavalo 
Marinho, com sua especificação de extensão assim fixada:

I  -  Início: Rua do Siri, coordenadas: X: 310927,5232 e Y: 
7408040,1618;

II - Término: Avenida das Conchas,  coordenadas: X: 310889,3742 
e Y: 74079865,2654.

Art. 2º. Esta Lei  entra  em  vigor  na data de sua publicação.

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

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.575,  DE  05  DE  DEZEMBRO  DE   2016
(Dispõe sobre alteração da extensão de vias públicas localizadas na região do loteamen-

to Jardim do Luar, no Município de Santana de Parnaíba).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do 
Município de Santana de Parnaíba, Esta-
do de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O logradouro denominado Rua Lua Crescente localizado na re-
gião do loteamento Jardim do Luar, Município de Santana de Parnaíba, 
mencionado e indicado no “croqui” anexo, desta lei, passa a ter sua ex-
tensão alterada, na seguinte conformidade:

I – Início: Estrada Tenente Marques – coordenadas X: 307117.6721 e Y: 
7410257.8680;

II – Término: Rua Lua  Minguante –  coordenadas X: 306849.1337 e Y: 
7410272.3439.

Art. 2º. O logradouro denominado Rua Lua Minguante localizado na re-
gião do loteamento Jardim do Luar, Município de Santana de Parnaíba, 
mencionado e indicado no “croqui” anexo, desta lei, passa a ter sua ex-
tensão alterada, na seguinte conformidade:

I – Início: Estrada Tenente Marques – coordenadas X: 306896.6319 e Y: 
7410167.3518;

II – Término: Rua Lua Crescente – coordenadas X: 307045.7948 e Y: 
7410360.0914.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.576,  DE  05  DE  DEZEMBRO  DE   2016
(Dispõe sobre alteração da extensão de via pública localizada na região do loteamento 

Parque Paraíso, no Município de Santana de Parnaíba).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do 
Município de Santana de Parnaíba, Esta-
do de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O logradouro denominado Rua Bom Pastor, localizado na região do 
loteamento Parque Paraíso, Município de Santana de Parnaíba, mencionado 
e indicado no “croqui” anexo, desta lei, passa a ter sua extensão alterada, 
na seguinte conformidade:

I – Início: Rua da Paz – coordenadas X: 302281.0976 e Y: 7402205.2538;

II – Término: Rua da Paz – coordenadas X: 302382.4361 e Y: 7402564.7760.

Art. 2º. O trecho denominado como Estrada de Servidão, com início na Rua 
Bom Pastor e término na Rua da Paz, deixa de existir, tornando-se a exten-
são da Rua Bom Pastor.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  N°  3.577, DE  05  DE  DEZEMBRO   DE   2016 
(Dá nova redação ao Inciso II, do art. 1º, da Lei nº 3.209, de 5 de outubro de 2012).

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

Art. 1º. O inciso II, do art. 1º, da Lei nº 3.209, de 5 de outubro de 2012, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º. ...

I  - ...

“II - Término: Rua Vereda Tropical, coordenadas: X: 303936.4391 e Y: 
7404410.7816.”

Art.  2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

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

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.578,  DE  05  DE  DEZEMBRO   DE   2016
(Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo do Município de Santana de 
Parnaíba-COMTUR e do Fundo Municipal de Turismo-FUMTUR e dá outras providências).

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

TÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Capítulo I
Da Criação, Atribuições e Composição do Conselho Municipal de Turismo - 
COMTUR

Art. 1º. O Conselho Municipal de Turismo constitui órgão local permanente, de 
assessoramento a  Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na formulação 
das políticas, planos e projetos para o desenvolvimento turístico, na conjugação 
de esforços entre o Poder Público e as Instituições  representativas dos diver-
sos segmentos de turismo, com caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador.

Art. 2º. A Política Municipal de Turismo, a ser exercida em caráter prioritário pelo 
Município, compreende todas as iniciativas ligadas à indústria do turismo, sejam 
originárias do setor privado ou público, isoladas ou coordenadas entre si, desde 
que reconhecido seu interesse para o desenvolvimento social, econômico, cul-
tural e ambiental do Município.

Art. 3º. Compete ao COMTUR, ressalvadas as competências dos demais órgãos 
públicos, as seguintes atribuições:

I  - Emitir parecer, quando solicitado, sobre os processos, projetos ou Plano Mu-
nicipal de Turismo, Plano de Marketing e Desenvolvimento Turístico, elaborados 
por entes públicos e/ou privados;

II - Avaliar o Inventário Turístico formulado pelo órgão municipal referente e fis-
calizar sua atualização. Estudar de forma sistemática e permanente o mercado 
turístico do Município a fim de contar com os dados necessários para um ade-
quado controle técnico; mantendo o cadastro de informações turísticas atuali-
zado.

III - Organizar e Programar amplos debates  sobre temas de interesse turísti-
co, profissionalização e sua relevância como fonte de divisas, para a cidade e 
região; 

IV - Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo do Município 
ou fora dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do poten-
cial local;

V  - Colaborar na elaboração e divulgação do calendário de eventos turísticos 
do Município;

VI - Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município parti-
cipando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na rea-
lização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a 
própria cidade; 

VII - Indicar quando solicitado, representantes para integrarem delegações do 
Município a congressos, convenções, reuniões, feiras ou outros acontecimen-
tos que ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo;
VIII - Desenvolver  ações, programas e projetos  de  interesse turístico sob a égi-
de da sustentabilidade, visando incrementar o fluxo interno e externo (nacional 
ou do exterior), respeitada sua capacidade receptiva, assim como, seu patrimô-
nio arquitetônico, ambiental, cultural e social;

IX - Estudar e propor diretrizes  de implementação do turismo no que se refere a 

infraestrutura local e de apoio, bem como medidas de fomento e difusão através 
de órgãos municipais e iniciativa privada; 

X  - Fiscalizar a captação, o repasse e a destinação dos recursos destinados 
ao FUMTUR;

XI - Propor  formas de captação de recursos, planos de financiamentos e con-
vênios com órgãos, entidades e instituições, públicas ou privadas, nacionais e 
internacionais de turismo, com o objetivo de proceder intercâmbio de interesse 
turístico e o desenvolvimento do Turismo no município; 

XII  - Examinar, emitir parecer e aprovar as contas, que lhe forem apresentadas 
relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos, que visem 
o desenvolvimento da Indústria Turística em geral;

XIII – Propor  ações objetivando a democratização das atividades turísticas para 
a geração de emprego e renda e a redução das desigualdades regionais;

XIV - Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor me-
didas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais;

XV - Conceder homenagens às  pessoas  e  instituições  com relevantes servi-
ços prestados na área de turismo;

XVI - Elaborar seu Regimento Interno e apresentar ao Chefe do Executivo, no 
prazo de 90 dias, após a eleição do COMTUR  e manter atualizado sempre que 
necessário.

Art. 4º. O COMTUR será composto por 23 (vinte e tres) membros, sendo 01 
(um) representante titular e seu suplente de cada um dos seguintes órgãos, en-
tidades ou setores:

I  - Secretário Municipal de Cultura e Turismo membro nato do Conselho;

II - Representante da Secretaria  Municipal  de  Emprego  e Desenvolvimento, 
Ciência, Tecnologia e Inovação;

III - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Am-
biente;

IV  -  Representante da Secretaria Municipal de Finanças;

V  -  Representante da Secretaria Municipal de Atividades Físicas, Esportes e 
Lazer;

VI - Representante da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

VII  -  Representante da Polícia Militar;

VIII - Representante da Guarda Municipal Comunitária;

IX  -  Representante da Secretaria Municipal de Saúde;

X – Representante da Secretaria Municipal de Serviços Municipais;

XI - Representante da Secretaria Municipal de Obras;

XII - Representante do Setor de Restaurante; Bares e Similares

XIII -  Representante dos Meios de Hospedagem;

XIV  - Representante dos Pesqueiros;

XV  -  Representante dos Alambiques;

XVI  - Representante do Setor de Transporte de Passageiros;

XVII - Representante de Instituição  de  Ensino  Superior  ou Técnico;

XVIII - Representante de Guias,  Monitores  e  Agências  de Turismo ou simi-
lares;

XIX - Representante de Espaços para realização de Eventos, Lazer e Entreteni-
mento, Hípica;

XX  -  Representante das Artes de qualquer linguagem;

XXI  - Representante de Artesanato;

XXII – Associação Amigos de Bairro que tenha como objeto em seu estatuto a 
Proteção do Patrimônio Histórico, ou ligadas ao segmento turístico;

XXIII - Representante de Associação Comercial.

a) na ausência de Entidades específicas para outros segmentos, as pessoas que 
os representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área ou, 
então, pelo COMTUR, desde que haja aprovação de dois terços dos seus mem-
bros, podendo ser reconduzidas por quem os tenham indicado;

b) poderão ser convidados para tratar dos assuntos específicos,  responsáveis 
por parques e jardins; funcionários de museus teatros, sinalização, feiras ou 
eventos locais, lojistas, entre outros. Destaca-se que os convidados não pos-
suem direito de voto, mas podem participar das atividades do Conselho.

§ 1º. Os representantes do Poder Público serão nomeados pelo Prefeito Munici-
pal, no âmbito das respectivas secretarias, por meio de Decreto.

§ 2º. Os representantes da Sociedade Civil deverão ser eleitos através de voto 
direto em Fórum de Discussões e/ou Conferências convocadas especialmente 
para esse fim, através de ofício enviado com antecedência de 07 (sete) dias.

§ 3º. Cada membro titular do Conselho terá um suplente que o substituirá em 
suas faltas e impedimentos, sendo-lhe conferidos os mesmos poderes do titular, 
durante o exercício da função, podendo votar e ser votado.

§ 4º. Em caso de desistência de  alguma instituição em participar do COMTUR, 
esta deverá registrar por escrito e a vaga poderá ser ocupada por outra institui-
ção de acordo com o previsto no Regimento Interno.

§ 5º. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, sendo per-
mitida uma única recondução.

§ 6º. Perderá o mandato, além de outras hipóteses previstas no regimento, o 
membro que faltar, injustificadamente, a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 
06 (seis) alternadas durante o ano. O mesmo se aplica aos membros suplentes.

§ 7º. Em caso de vacância, o membro suplente, representante daquele segmen-
to assumirá, automaticamente, o cargo como conselheiro titular e irá completar 
o tempo de seu antecessor. 

§ 8º. No caso dos representantes do Poder Público quando o membro suplente 
assumir a titularidade a respectiva secretaria indicará outro suplente para com-
por o conselho.

§ 9º. Os serviços dos membros do Conselho Municipal de Turismo serão pres-
tados a título gratuito e considerados de relevância para o Município.

§ 10. O regimento interno, aprovado mediante Decreto do Chefe do Executivo 
Municipal, estabelecerá sua organização administrativa do Conselho.

Capítulo II
Da Criação do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

Art. 5º. Fica criado o Fundo Municipal de Turismo- FUMTUR, órgão destinado a 
captar os recursos, gerar receitas e efetuar movimentações que serão emprega-
das na implantação e aprimoramento do turismo no Município.

§ 1º. O FUMTUR terá como órgão gestor o Conselho Municipal de Turismo, atra-
vés da Comissão de Gestão Financeira, que será orientada pela Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo e pela Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º. A Comissão de Gestão Financeira será composta por 01 (um) presidente, 
01 (um) tesoureiro, 01 (um) secretário, todos eleitos pelos membros do Conse-
lho Municipal de Turismo, com mandato de um ano, prorrogável por igual perí-
odo, sem remuneração.

§ 3º. Caberá ao Conselho Municipal de Turismo elaborar o Regimento Interno da 
Comissão de Gestão Financeira. 

§ 4º.  A captação de recursos se dará da seguinte forma:
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I  –  Dotação orçamentária municipal;

II –  Resultado  total ou parcial da  bilheteria  de eventos turísticos, na cessão de 
espaços públicos para negócios de turismo;

III – Venda de publicação turística editada pelo Poder Público e/ou Privado;

IV - Créditos orçamentários ou especiais que lhe sejam destinados;

V - Doação de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e in-
ternacionais, as quais poderão ser nas formas:

a) Esporádica – doação ou contribuição repassada de uma única vez, a ser uti-
lizada em  qualquer modalidade turística, previamente identificada ou não;

b) Periódica – que alcançará determinado espaço de tempo fixo, consecutivo ou 
não, atingindo apenas a promoção de eventos turísticos de curta duração, pro-
movidos pelo Poder Público local ou utilização para custear a manutenção das 
atividades turísticas;

c) Permanente – patrocínio de determinado evento turístico e suas segmenta-
ções, durante uma ou mais temporadas.

VI - Contribuições de qualquer natureza, sejam públicas ou privadas;

VII – Recursos provenientes de convênios que sejam celebrados;

VIII – Produtos  de  operações  de  crédito,  realizadas  pela Prefeitura, observa-
da a legislação pertinente e destinada a esse fim específico;

IX – Rendimentos provenientes  da  aplicação  financeira  de recursos dispo-
níveis, e

X  –  Outras rendas eventuais.

§ 5º. Os recursos do FUMTUR serão aplicados e utilizados da seguinte forma:

I – Na confecção de folheteria, periódicos, postais, vídeos institucionais e toda 
forma de divulgação turística;

II – Na capacitação dos profissionais, da Secretaria de Cultura e Turismo e 
membros do COMTUR, através da participação em palestras, fóruns, simpó-
sios, conferências, cursos extra curriculares, de extensão universitária e simila-
res, em âmbito Municipal, Estadual, Nacional ou Internacional, desde que reco-
nhecida a relevância para o turismo no Município;

III – Assinaturas de periódicos, revistas e similares, aquisição de livros, vídeos;

IV – Associação a diversos órgãos para  inclusão,  difusão  e divulgação de 
turismo em âmbito Municipal, Estadual, Nacional e Internacional, se necessá-
rio for;

V – Aquisição de material  permanente  ou  de  consumo, necessários ao bom 
andamento do Centro de Informações Turísticas e COMTUR;

VI – No apoio a projetos e programas, contratação de serviços terceirizados;

VII – Financiamento total ou parcial da construção de Centro de Convenções 
para contemplar eventos de cunho turístico e na divulgação do Município (reali-
zação de exposições, feiras, congressos etc);

VIII - Na realização dos eventos pontuais para divulgação turística tais como: 
Festival de Gastronomia, Festa das Nações, concursos e premiações diversas;

IX – As doações sejam elas de pessoa física, jurídica, pública ou privada, o nu-
merário repassado poderá ser empregado de forma:

a) Permanente – para um determinado evento de cunho ou divulgação turística;

b) Periódica – para realizar um evento específico, desde que o doador formalize 
documentos endereçados ao Conselho Municipal de Turismo, descritos no arti-
go 7º.

§ 6º. Os recursos do FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo serão deposita-
dos em instituição financeira oficial e em conta especial, sob a denominação de 
Fundo Municipal de Turismo.

§ 7º. Todos os recursos previstos na forma deste artigo deverão ser deposi-
tados, exclusiva e obrigatoriamente, em conta bancária, própria vinculada ao 
“Fundo Municipal de Turismo”, de Santana de Parnaíba, bem como contabiliza-
dos como fundo especial, com alocação ao referido fundo através de dotações 
consignadas na lei específica, ou de créditos adicionais, obedecendo a sua apli-
cação às normas gerais de direito financeiro e ao gerenciamento pela Secretaria 
de Finanças do Município. 

§ 8º. Os saldos que por ventura existirem no término de um exercício financei-
ro, constituirão parcela da receita do exercício subsequente, até sua integral 
aplicação.

§ 9º. No encerramento de cada exercício financeiro, o Fundo Municipal de Tu-
rismo, representado pela Comissão de Gestão Financeira, conjuntamente com 
a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e com a Secretaria Municipal de Fi-
nanças, prestará contas ao Chefe do Executivo Municipal dos valores recebidos 
e despendidos para o desenvolvimento das ações turísticas  locais.

Art. 6º. Toda e qualquer receita do Fundo Municipal de Turismo, de Santana de 
Parnaíba, constituída por quaisquer das formas especificadas no artigo 5º, inci-
so V, alíneas a, b, e c, será considerada e admitida para todos os efeitos legais, 
como contribuição ou doação efetiva, feita por pessoas físicas ou jurídicas. A 
Secretaria Municipal de Finanças juntamente com a Comissão de Gestão Finan-
ceira emitirá recibo  para efeito contábil.

Art. 7º. Em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 5º, o doador, contri-
buinte ou o patrocinador deverá demonstrar essa disposição por documento 
hábil, endereçado ao Conselho Municipal de Turismo, contendo as seguintes 
informações:

I  – A indicação, clara e precisa, do evento que pretende patrocinar ou custear, 
especificando se total ou parcialmente;

II – O valor a ser dispendido, com esclarecimentos da periodicidade de libera-
ção e dos critérios de atualização monetária a serem seguidos, se for o caso;

III  –  Outras informações que reputar convenientes; e

IV  –  A expressa concordância ao disposto nesta Lei.

Art. 8º. A Secretaria de Finanças, através da Seção de Contabilidade, dará o su-
porte técnico ao Fundo, sempre que se fizer necessário. 

Art. 9º. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos financeiros cons-
tantes do fundo especial, criada pelo artigo 5º desta Lei, em finalidades estranha 
às atividades e eventos turísticos e suas segmentações, bem como o remane-
jamento para outros fins.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O orçamento do Município consignará recursos necessários para que o 
Conselho Municipal de Turismo possa desenvolver suas atividades.

Art. 11. Os casos omissos que não dependam de emendas a esta lei serão re-
solvidos pelo respectivo Conselho. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis 2.180 de 
16 de dezembro de 1999 e 2.130 de 14 de maio de 1999.

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.579,  DE  05  DE  DEZEMBRO  DE  2016
(Autoriza o Executivo Municipal a criar o Programa Oficina Escola de Artes e Ofícios de 

Santana de Parnaíba - POEAO).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do 
Município de Santana de Parnaíba, Esta-
do de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado junto ao Município de Santana de Parnaíba, o Programa 
Oficina Escola de Artes e Ofícios de Santana de Parnaíba - POEAO, de caráter 
sociocultural, a ser coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
visando introduzir  jovens de 14 a 17 anos, na preservação e conservação de 
bens móveis e imóveis.

§ 1º. Do número total de vagas oferecidas será de 40 (quarenta), sendo que 
5% (cinco por cento) ficam destinadas a pessoas portadoras de deficiência e 
pessoas encaminhadas através do Conselho Tutelar.

§ 2º. No caso do número de interessados superar o número de vagas deverá 
ser feito um processo seletivo simplificado definido em decreto.

Art. 2º. O Programa concede aos integrantes uma bolsa auxílio mensal, no va-
lor de R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1º. Os benefícios previstos nesta Lei serão concedidos aos integrantes do 
programa pelo período de 12 (doze) meses.

§ 2º. Nos casos de exclusão do programa, os beneficiados excluídos, so-
mente serão novamente admitidos após o cumprimento de 06 (seis) meses 
de carência.

§ 3º. Fica autorizado o Poder Executivo a reajustar o valor do benefício deven-
do seguir índice oficial.

Art. 3º. A participação no Programa implica na introdução do jovem nas ofi-
cinas lúdicas de preservação, conservação de bens móveis e imóveis, não 
podendo haver uma carga horária de aulas práticas maior do que as aulas te-
óricas.

§ 1º. Os jovens serão inseridos nos 04 (quatro)  módulos com duração de 03 
(três) meses cada, sendo eles: Alvenaria, madeira, pintura e metal com carga 
horária diária de 04 (quatro) horas.

§ 2º. Os integrantes serão inseridos nas oficinas lúdicas relacionadas abaixo:

I – Alvenaria:

a) Educação Patrimonial; 
b) Introdução a história da arte; 
c) Conservação preventiva de acervos gráficos; 
d) Noções de leitura e interpretação de projetos; 
e) Matemática aplicada; 
f) Ferramentais e suas aplicações; 
g) Solo como material de construção (taipa de pilão, pau-a-pique e 
adobe).

II - Madeira 

a) Noções de leitura e interpretação de projetos; 
b) Matemática aplicada Noções; 
c) Desenho; 
d) Tipos de madeira; 
e) Características para a seleção; 
f) Identificação de agentes agressores; 
g) Manuseio de ferramentas manuais; 
h) Estruturas de madeira.

III – Pintura: 

a) Noções de leitura e interpretação de projetos; 
b) Ferramentais e suas aplicações; 
c) Teoria da cor; 
d) Conhecimento dos materiais; 
e) Acabamentos e ornamentações.

IV – Metal: 

a) História do metal;
b) Composição do metal; 
c) Reciclagem do metal; 
d) Tipos de metais; 
e) Ferramentais e suas aplicações.

§ 3º. Os integrantes do Programa Oficina Escola de Artes e Ofícios ficam proi-
bidos de desenvolver atividades que não estejam descritas no § 2º do art. 3º 
desta Lei.

Art. 4º. Para a viabilização do presente Programa, fica o Poder Executivo au-
torizado a fornecer:

I  -  Vale Transporte;

II - Uniformes e Equipamentos de Segurança;

III - Alimentação;
IV – Cursos lúdicos preservação, conservação de bens móveis e imóveis.

§ 1º. O benefício previsto no inciso I deste artigo será concedido desde que 
o integrante comprove residir a mais de dois quilômetros do local onde serão 
efetuadas as oficinas.

§ 2º. O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênios com o SEBRAE e/
ou SENAI ou quaisquer entidades que complementem as atividades propostas 
pelo Programa Oficina Escola de Artes e Ofícios.

Art. 5º. Aos participantes que concluírem os cursos de aprendizagem, com 
aproveitamento, será concedido certificado de participação.

Art. 6º. A Prefeitura de Santana de Parnaíba fará seguro de acidentes pessoais 
a todos os integrantes do Programa perante instituição bancária oficial.

Parágrafo único. As despesas decorrentes, da contratação do seguro em re-
ferência, correrão por conta da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias.

Art. 8º. As condições para o ingresso, permanência, e exclusão no Programa 
Oficina Escola de Artes e Ofícios serão estabelecidas em Decreto do Executi-
vo, a ser editado no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a contar da promul-
gação da presente Lei.

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

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

Santana de Parnaíba, 05 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3.924, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Muni-
cípio de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e considerando o dispos-
to no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 
3.520, de 03 de dezembro de 2015, decreta:

 Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicio-
nal suplementar, cujo valor e codificação (institucional, econômica e funcional programá-
tica), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0203-SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
0203-3.3.90.36-0412200092013- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Despesas  de Custeio - Secretaria 
 Municipal de Negócios Jurídicos
 (Código Contábil 46)    R$ 5.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.30-1236100172030- Material de Consumo
 Despesas  de  Custeio – Secretaria 
 Municipal de Educação – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 129)    R$ 148.000,00

0210-3.3.90.36-1236200182032- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Despesas     de     Custeio   –   Secretaria 
 Municipal de Educação – Ensino Médio
 (Código Contábil 146)    R$ 30.000,00

0210-3.3.90.30-1236500202035- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal
 de   Educação   –   CRECHE
 (Código Contábil 158)    R$ 152.000,00

0210-3.3.90.30-1236500212037- Material de Consumo
 Despesas   de   Custeio  –  Secretaria 
 Municipal de Educação – Pré-Escola
 (Código Contábil 169)    R$ 5.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030200801097- Equipamentos e Material Permanente 
 Equipamentos e Material Permanente –
 Atenção  Hospitalar - FMS
 (Código Contábil 396)    R$ 180.000,00

0216-3.3.90.39-1030200802133- Outros Serviços  de  Terceiros – Pessoa  Jurídica
 Despesas de Custeio – AtençãoHospitalar - FMS
 (Código Contábil 415)     R$ 72.000,00

0216-3.3.90.39-1030200802133- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas  de  Custeio – Atenção
 Hospitalar  -  FMS
 (Código Contábil 416)    R$ 72.000,00

0219 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.30-0824400342056- Material de Consumo 
 Despesas  de  Custeio  –  Fundo 
 Municipal de Assistência Social 
 (Código Contábil 504)    R$ 140.000,00

0219-3.3.90.39-0824400342056- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Fundo 
 Municipal de Assistência Social 
 (Código Contábil 506)    R$ 100.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.1.90.96-1236100482080- Ressarcimento  de  Despesas  de  Pessoal
 Despesas com Pessoal/Encargos – FUNDEB
 Ensino Fundamental
 (Código Contábil 608)    R$ 200.000,00

0232-3.3.90.30-1236100482081- Material de Consumo
 Despesas  de  Custeio – FUNDEB
 Ensino Fundamental
 (Código Contábil 610)    R$ 110.000,00

0232-3.3.90.36-1236100482081- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Despesas de Custeio – FUNDEB
 Ensino Fundamental
 (Código Contábil 611)    R$ 90.000,00

0232-3.3.90.36-1236500492083- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – FUNDEB
 Ensino Infantil
 (Código Contábil 623)    R$ 30.000,00
 SOMA     R$1.334.000,00

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decre-
to, 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:

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.51-1236100171073- Obras e Instalações
 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares – Secretaria
 Municipal de Educação – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 122)    R$ 148.000,00

0210-4.4.90.51-1236500201074- Obras e Instalações
 Reforma e Ampliação  de Unidades Escolares 
 Secretaria Municipal de Educação - CRECHE
 (Código Contábil 751)    R$ 152.000,00

0210-4.4.90.51-1236500211075- Obras e Instalações
 Reforma  e  Ampliação  de Unidades Escolares 
 Secretaria Municipal de Educação – Pré-Escola
 (Código Contábil 163)    R$ 4.000,00

0219 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.39-0824400342056- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas  de  Custeio  –  Fundo 
 Municipal de Assistência Social 
 (Código Contábil 508)    R$ 100.000,00

0219-3.3.90.32-0824400342090- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 
 Despesas   com   Distribuição   Gratuita   –   Fundo 
 Municipal   de   Assistência   Social 
 (Código Contábil 509)    R$ 140.000,00

0232- FUNDEB
0232-4.4.90.51.1236100481077- Obras e Instalações 
 Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
 FUNDEB – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 603)    R$ 30.000,00

0232-3.1.90.11.1236100482080- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
 Despesas com Pessoal/Encargos – FUNDEB  – 
 Ensino Fundamental
 (Código Contábil 605)    R$ 760.000,00
 SOMA     R$ 1.334.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 02 de dezembro de 2016.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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