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   Prefeitura supera a meta de implantação
de calçadas no município 

C
om objetivo de melho-
rar a acessibilidade nas 
ruas, proporcionando 
mais segurança aos pe-

destres, a prefeitura, por meio 
das Secretarias de Serviços Mu-
nicipais e Operações Urbanas, 
superou a meta de implantação 
dos 30 km de calçadas no mu-
nicípio este ano. 

De acordo com as secreta-
rias envolvidas, atualmente os 
trabalhos estão em andamento 
nas Estradas: Ipanema, Ana Pro-
cópio de Moraes, Lourenço Sal-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

SERVIÇOS MUNICIPAIS

vador e dos Romeiros.
Nos bairros Cidade São Pe-

dro, Jaguari, Colinas da Anhan-
guera, Fazendinha, Cento e Vinte, 

Moradores participam da
5ª Semana da Atividade Física

P
ara incentivar um estilo de 
vida mais saudável e ati-
vo, a prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 

Atividade Física, Esporte e Lazer 
(SMAFEL), realizou, entre os dias 
27 de agosto a 01 de setembro, 
a 5ª Semana da Atividade Física. 
Os munícipes participaram de di-
versas atividades, aulas, campeo-
natos e festivais elaborados para 
estimular a prática de esportes e 
reduzir o sedentarismo. A iniciati-
va contou com a participação de 
dezenas de pessoas.

Texto: Cecília Sobreira
Foto Ilustrativa

Dupla Fernando & Sorocaba
em Santana de Parnaíba

Fotos: Marcio Koch

Prefeitura contrata dupla sertaneja para o show de aniversário dos 438 anos da cidade em novembro

SMAFEL

Jardim Santa Marta, Chácara das 
Garças, Jardim São Luís e Cháca-
ra Solar a implantação das calça-
das já foram concluídas. 
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) mais perto de sua casa

733 VAGAS

NOTA IMPORTANTE: Conforme 
determinação do Ministério 
Público e Inquérito Civil nº 
000043.2014.10.000/0 da 
Coordenadoria do Sistema 
Nacional de Emprego, as 

vagas não poderão conter os 
indicativos de sexo e faixa 

etária. “Vagas disponíveis para 
o momento, as mesmas sofrem 

alterações constantemente”

VAGAS Quant.

Cobrador de ônibus 15 X

Ajudante de acaba-
mento de fundição

5

Analista
administrativo

2 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de
administrativo

2 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de
enfermagem

5

Auxiliar de linha de 
produção

25 X

Cabeleireiro 1

Chapeiro 2

Corretor de imóveis 300

Costureira em geral 10

Elestricista de
manutenção em 
geral

1

Fonoaudiólgo geral 2

Funileiro de
automóveis

2

Impressor de
máquina offset

1

Manicure 5

Montador 3

Montador de
acessórios em pvc

10

Montador de
estrutura de aço

5

Motorista de
caminhão

5

Motorista de
caminhão guincho 
com munk

1

Operador de gui-
lhotina - corte de 
papel

1

Operador de tele-
marketing ativo

200

Operador de tele-
marketing ativo e 
receptivo

20 X

Operador de tele-
marketing receptivo

65 X

Preparador de
pastas na fabrica-
ção de tintas

2

Professor 1 - ensi-
no fundamental

1

Professor de inglês 2

Químico 3

Representante
comercial autô-
nomo

2

Supervisor de Tele-
marketing e atendi-
mento

10

Técnico de apoio 
ao usuário de
informática

3 X

Supervisor de
lavanderia

1

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

SAÚDE

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

naíba a turnê intitulada “Sou do 
Interior”, mas não deixará de 
cantar os grandes sucessos da 
carreira, como: “Celebridade”, 
“Paga Pau”, “Bala de Prata”, en-
tre outros que promete agitar o 
público. O show está previsto 
para acontecer no Bolsão de Es-
tacionamento, no centro da ci-
dade, com entrada gratuita.

A ocasião do aniversário 
da cidade também celebrará 
um ano com resultados posi-

tivos para o desenvolvimento 
de Santana de Parnaíba, co-
mo aumento da pontuação no 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), inau-
gurações de novos colégios, 
construção do complexo hos-
pitalar, obras de mobilidade ur-
bana, instalação de iluminação 
em LED na maioria dos bairros, 
diminuição nos índices de mor-
talidade infantil,  escola públi-
ca de idiomas, entre outros.

P
ara comemorar o aniversá-
rio de 438 da cidade, que é 
celebrado em 14 de novem-
bro, a prefeitura irá preparar 

uma programação especial no mês 
com diversas atrações, mas o des-
taque ficará por conta do grande 
show com a dupla sertaneja Fer-
nando & Sorocaba.

Com 10 anos de carreira, a 
dupla trará a Santana de Par-

O show da dupla Fernando & Sorocaba irá
comemorar o aniversário de 438 anos da cidade 

Desfile Cívico de 7 de Setembro 
leva milhares de pessoas a 

região da Fazendinha

N
o dia da Independência 
do Brasil (07/09), a pre-
feitura realizou o tradi-
cional desfile cívico, que 

neste ano teve como tema “Bra-
sil, Mistura de Cores, Povos e 
Sabores”, onde os participantes 
desfilaram caracterizados com 
temas ligados as influências 
que o país possui de diferentes 
povos que refletem, na cultura, 
comportamento e alimentação. 

O evento foi organizado pela 

Secretaria de Educação. A ban-
da Marcial Lyra fez a abertura do 
evento, que contou com a partici-
pação de mais de 3 mil integran-
tes, entre os alunos dos colégios 
da rede municipal, das associa-
ções Rainha da Paz, Aproex, Fun-
dação Eprocad, entre outros. As 
forças de segurança da cidade, 
como a Guarda Municipal (GMC), 
Guarda Mirim, Polícia Militar, além 
de integrantes do Corpo de Bom-
beiros, Exército Brasileiro, tam-
bém se fizeram presente para abri-
lhantar o evento. 

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

EDUCAÇÃO CULTURA

Alunos da rede municipal em apresentação
no Desfile Cívico na Fazendinha

Prefeitura entrega Complexo Hospitalar 
em Santana de Parnaíba com o Pronto 

Socorro Infantil e o AME

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

e conhecer as dependências da 
nova unidade hospitalar. Situada 
na rua Professor Edgard de Mo-
raes, ao lado do PAM Santa Ana, 
o complexo todo conta com cer-
ca de 2 mil m². O Pronto Socor-
ro Infantil contará com 50 profis-
sionais da área médica, além de 
modernos equipamentos médico-
-hospitalares destinados ao aten-
dimento de crianças, de zero a 12 
anos, em situação de urgência ou 
emergência.  

Já o novo Centro de Espe-
cialidades Parnaibano (CEP), que 
agora passa a se chamar AME 

Parnaíba, possui 22 consultó-
rios de atendimento, 36 especia-
lidades de exames e 89 médicos, 
além de técnicos de enfermagem 
e enfermeiros. De acordo com a 
Secretaria de Saúde, cerca de 200 
pacientes serão atendidos pela 
unidade diariamente.

Outro grande benefício desta 
obra para a cidade está na ques-
tão econômica, pois a unidade de 
saúde está localizada no terreno 
que pertence à prefeitura, gerando 
uma economia significativa para 
os cofres públicos, principalmen-
te com aluguéis. 

A 
população de Santana 
de Parnaíba agora con-
ta com uma unidade de 
saúde que é referência 

na região. Na última sexta-feira 
(07/09), a prefeitura inaugurou o 
Complexo Hospitalar, que é for-
mado pelo 1º Pronto Socorro In-
fantil da cidade e pelo novo Centro 
de Especialidades (AME).

Centenas de pessoas, entre 
moradores e autoridades muni-
cipais e regionais, estiveram pre-
sentes para prestigiar a cerimônia 

Imagens do complexo hospitalar inaugurado
no último dia 07 de setembro

Prefeitura Inaugura Centro 
de Controle Operacional da 

Guarda Municipal

A 
prefeitura inaugurou, 
na última quinta-fei-
ra (13/09), o Centro de 
Controle Operacional 

da Guarda Municipal Comunitá-
ria (GMC), equipado com siste-
ma de videomonitoramento que 
opera de forma integrada ao Sis-
tema DETECTA, trazendo segu-
rança em tempo real aos mo-
radores da cidade e autonomia 
independente para um trabalho 
ainda mais eficaz na segurança. 

No evento estiveram presen-
tes o chefe do executivo mu-

nicipal e representantes do le-
gislativo, que prestigiaram a 
inauguração. São 68 câmeras 
nesta primeira fase e, ao final 
da implantação, serão mais de 
150 nas principais vias, pontos 
comerciais e escolas do muni-
cípio. As câmeras integradas a 
este sistema geram uma cerca 
virtual de segurança na cidade 
e são capazes de verificar, em 
tempo real, veículos que sejam 
produtos de ilícito, que estejam 
em situação irregular ou, ainda,  
que tenham infringido as leis de 
trânsito. As câmeras elevam a 
segurança e salvam vidas.

Texto: Alessandra Terra
Foto: Sandro Almeida

SEGURANÇA

Centro de Controle Operacional auxiliará a Guarda 
Municipal no atendimento de ocorrências 

2ª Edição do Prêmio Empresarial de Desenvolvimento Social acontece dia 19/09

SEMEDES

Aniversário de Santana de Parnaíba terá
show da dupla Fernando & Sorocaba 

Artistas estão confirmados para o show de aniversário da cidade em novembro

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

A 
prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Emprego, Desenvolvi-
mento, Ciência, Tecno-

logia e Inovação (SEMEDES), 
realizará nesta quarta-feira 
(19/09), a partir das 08h30, no 
Espaço Savana, a 2ª Edição do 
Prêmio Empresarial de Desen-
volvimento Social.

O evento irá reunir autoridades 
e empresários da região, com o 
objetivo de premiar as empresas 

que mais se destacaram no muni-
cípio, nos quesitos empregabilida-
de, destaque tecnológico e adesão 
às políticas públicas entre o poder 
público e privado, fatores que con-
tribuíram para o crescimento eco-
nômico em Santana de Parnaíba.

Mais de 700 empresas foram 
convidadas para receber os cer-
tificados de destaque, entre elas 
80 receberão a placa comemora-
tiva de Destaque Empresarial por 
sua atuação em 2018. O Espaço 
Savana está localizado na Avenida 
Alpha Norte, 2.200 em Alphaville.

 “O desfile foi muito bonito. Todos os 
anos eu participo e a prefeitura está 
de parabéns pela organização, porque 
a educação é que transforma a vida 
das pessoas.”

Aílton Nascimento – integrante do Bloco
Aventureiros.

Empresas que participaram da 1º Edição do Prêmio Empresarial de Desenvolvimento Social 
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ATOS OFICIAIS

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 087/18 de 03/09/18 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Im-
plemento de Idade, com proventos proporcionais ao servidor IVO LOURENÇO DA CRUZ, 
portador do RG n.° 6.332.412-X SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea 
“b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

Portaria n.º 088/18 de 03/09/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para a SRA. MARIA APARECI-
DA RODRIGUES portadora do RG. n.º 17.068.336-9 SSP/SP, em razão do falecimento do 
servidor JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES.

Portaria n.º 089/18 de 03/09/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para o SR. EDMARCOS DA RO-
CHA QUINTANILHA portador do RG. n.º 46.127.224-6 SSP/SP, em razão do falecimento 
da servidora THAIS CRISTINA BALLET.

Portaria n.º 090/18 de 03/09/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para o SR. EDMARCOS DA RO-
CHA QUINTANILHA portador do RG. n.º 46.127.224-6 SSP/SP, em razão do falecimento 
da servidora THAIS CRISTINA BALLET.

Portaria n.º 091/18 de 03/09/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para os beneficiários VANES-
SA SANTOS HORIMOTO portadora do RG. n.º 33.204.446-4 SSP/SP, YASMIN HIDEMI 
SANTOS HORIMOTO portadora do RG. n.º 58.952.151-2 SSP/SP E GIOVANA MAYUMI 
SANTOS HORIMOTO portadora do RG. n.º 58.952.031-3 SSP/SP, em razão do falecimen-
to do servidor FABIO AKIHIKO HORIMOTO.

Portaria n.º 092/18 de 03/09/18 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 
2.370 de 01 de Julho de 2002, conceder pensão por morte para a SRA. JOSIENE APA-
RECIDA SOARES FERREIRA portadora do RG. n.º 18.146.120-1 SSP/SP, em razão do 
falecimento do servidor VICENTE MARCONDES FERREIRA.

Santana de Parnaíba, 03 de Setembro de 2018.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 020/2018
Dispõe sobre substituição de membro do conselho da qualidade

 para manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade do Legislativo.

ANTÔNIO MARCOS BATISTA PEREIRA, 
Presidente da Câmara Municipal de Santana de 
Parnaíba, no uso de suas atribuições legais e 
para implementar o disposto na Resolução nº 
004/2010, 

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Designar a servidora CINTIA OHARA HIGUTI KUMAGAI em substituição a 
servidora VIVIAN SABBAG SAAD, para compor o Conselho da Qualidade, com vistas à 
manutenção do Sistema da Qualidade de acordo com a série ISO 9001, sendo que suas 
atribuições e responsabilidades estão definidas no Manual da Qualidade da Organização:

ARTIGO 2º - Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário Antonio Branco, 04 de setembro de 2.018.

MARCOS TONHO
Presidente

-----------------------------------------
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018

A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba convoca o candidato abaixo, aprovado em 
Concurso Público, aberto através do Edital n° 01/2018 para o cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Class.                                             Nome                                                       Doc. Identidade                                                                          
4º                                JOEL GOMES DOS SANTOS                                     32.870.966-9                      

O candidato deverá comparecer impreterivelmente até o dia 21/09/2018 no Departamento 
de RH da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, sito à Rua Porto Rico, n° 231 – Jd. 
São Luis – Santana de Parnaíba/SP CEP: 06502-355, Tel.: (011) 4154-8600, das 08:00 as 
17:00 horas, munidos dos documentos conforme item 9.4 do Edital do Concurso público 
n° 01/2018, sendo que, caso não compareçam no prazo especificado, implicará na sua 
exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável, conforme item 9.3.3 
do mesmo Edital. Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2018 – ANTONIO MARCOS 
BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 124/2018 – Proc. Adm. n.º 0592/2018

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de FÓRMULAS, DIETAS e 
SUPLEMENTOS para atendimento de pacientes internados e de mandados judiciais, 
pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas 
pela 2.ª colocada nos itens 06 e 11 para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de 
Saúde promoveu o seguinte julgamento:
Empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA - amostras APROVADAS para os Itens 06 e 11. 
Considerando as ocorrências da sessão inicial e o resultado das análises de amostras 
publicadas anteriormente no DOE de 30/08/2018, restaram FRACASSADOS, 
PREJUDICADOS ou DESERTOS os itens 01, 02, 04, 12, 13, 17, 18, 19, 23 e 26.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes 
empresas:
Empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA – Itens: 03, 05, 06, 07, 11, 14, 20, 22, 24, 25 e 29; 
Empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA – Itens: 08, 09, 10, 15, 16, 21, 27 e 28; 
Empresa GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP – Itens: 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 e 37.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
COMUNICADO DE ANULAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 154/2018 – Proc. Adm. n.º 696/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE CORTINAS E ACESSÓRIOS, para adequação das futuras unidades Pronto 
Socorro Infantil e Ambulatório Médico de Especialidades, em atendimento à solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, verificada falhas insanáveis nas 
especificações e quantitativos dos itens do instrumento convocatório e, considerando, 
portanto, a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos 
procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 
49 da Lei nº 8.666/93, decido por ANULAR POR VÍCIO INSANÁVEL todo o procedimento 
licitatório, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Fica, desde já, aberto 
o prazo para eventuais interposições de recursos e assegurado aos licitantes vistas dos 
autos e direito ao contraditório e à ampla defesa.

Santana de Parnaíba, 06 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
COMUNICADO DE LICITAÇÃO DESERTA e 
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 091/2018 – Proc. Adm. n.º 416/2018
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de BLOCOS CERÂMICOS E TIJOLO 
COMUM, para atender as necessidades e projetos da Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais e Secretaria Municipal de Operações Urbanas, pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, a sessão de reabertura do certame 
ocorrida em 21/06/2018, restou DESERTA, por não haver apresentação de propostas, 
como ocorrido na primeira sessão em 28/05/2018.
Diante do exposto, foi realizada reavaliação das especificações dos itens, da estimativa, 
bem como, aumento do quantitavo, REPUBLICANDO-SE o presente instrumento 
convocatório. 
Do Edital: O novo edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
12/09/18 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa - Licitações.
Data de Abertura: 24/09/18 às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Concorrência Pública N.º 015/2018 – Proc. Adm. Nº 641/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONVENCIONAL, PETALAR, ORNAMENTAL, DE DESTAQUE 
E ETC.), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALIMENTAÇÕES 
AÉREAS E SUBTERRÂNEAS), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, 
E PODAS DE ÁRVORES EM SISTEMAS ENERGIZADOS QUE INTERFIRAM COM A REDE 
ELÉTRICA, EM TODO O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
vem através deste, informar aos Licitantes da Concorrência supracitada que a empresa 
ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs recurso, tempestivamente, contra 
a decisão da CPL em inabilita-la. Informamos que o prazo para o envio das eventuais 
contrarrazões é de até 5 (cinco) dias úteis contados do subsequente a esta publicação.

Santana de Parnaíba, 06 de setembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

-----------------------------------------
CONVOCAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL

OBJETIVO: RECEBIMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MÉDIA 
ORÇAMENTÁRIA, VISANDO À ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, 
COM FORNECIMENTO DE 450 SIM CARDS (CHIPS) E 150 MODENS 4G (COMODATO). 
Esta convocação pública deve-se ao fato de que, somente uma operadora, dentre as 
principais de nosso país, retornou aos pedidos de cotação.
Os interessados deverão entrar em contato o Sr. Rodrigo, na Secretaria Municipal de 
Tecnologia da Informação - SMTI, através do telefone (11) 4622-7531 ou através do 
email rodrigo.08643@santanadeparnaiba.sp.gov.br, para receberem a planilha e termo de 
referência para composição dos Orçamentos.
Prazo limite para manifestação de interesse: 18/09/18, às 17h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

-----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 007/18 – Proc. Adm. n.º 801/18
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de KIT DE TABELA DE 
BASQUETE PORTÁTIL INFANTIL, em atendimento aos colégios da rede municipal de 
ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/09/18, 
no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Data de Abertura: 21/09/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 008/18 – Proc. Adm. n.º 802/18
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MAMADEIRAS e 
correlatos, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/09/18, 
no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Data de Abertura: 21/09/18, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 10 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 009/18 – Proc. Adm. n.º 807/18
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado e instalação de estrutura 
(pé direito) para fixação de tabela de basquete nas quadras de 17 (dezessete) colégios da 
rede municipal de ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/18, 
no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de preços: 25/09/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 169/2018 – Proc. Adm. n.º 808/2018
Objeto: Registro de preços para fornecimento de KIT LANCHE E SUCO, para serem 
utilizados nas secretarias deste Município, pelo período de 12 meses,.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/18 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa - Licitações.
Data de Abertura: 26/09/18 às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços N.º 014/2018 – Proc. Adm. Nº 0809/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para 
construção de passarela na avenida Dr. Yojiro Takaoka – altura da UNIP – Alphaville – 
Santana de Parnaíba  – SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 13/09/18, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “serviços para sua empresa”.
Data de Abertura: 01/10/2018, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

----------------------------------------
COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública N.º 013/2018 – Proc. Adm. Nº 570/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, sito à Estrada Municipal Marechal 
Mascarenhas de Moraes - Santana de Parnaíba/SP.
Considerando que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
classificação, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da empresa HCON Engenharia 
Ltda, o objeto da Concorrência Pública nº 013/18 (*Homologado e Adjudicado após as 
17:00h).

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

----------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 088/18 – Proc. Adm. Nº 386/18
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MOBÍLIA, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, pelo período de 12 meses, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 213/2018 – Empresa: Biosantec Comercio de Artigos Hospitalares Ltda para os 
itens 20 -  R$ 14.050,00/UND, 28 - R$ 955,00/UND, 32 -  R$ 8.903,20/UND, 40 -  R$ 
343,00/UND, 59 -  R$ 470,00/UND, 61 -  R$ 1.907,00/UND, 63 -  R$ 700,00/UND, 64 - R$ 
897,00/UND, 65 - R$ 5.794,00/UND, 66 - R$ 2.700,00/ UND e 70 - R$ 7.900,00/UND; 
ATA 216/2018 – Empresa: Ciruroma Comercial Ltda para os itens 4 - R$ 12.000,00/
UND, 6 -  R$ 386,00/UND, 15 - R$ 8.910,00 /UND, 27 - R$ 7.980,00/UND e 35 
 - R$ 5.200,00/UND; ATA 222/2018 – Empresa:  MEDPEJ – Equipamentos Medicos 
Ltda para os itens 13 – R$ 10.200,00/UND e 34 – R$ 115.000,00/Und; ATA 230/2018 
– Empresa: Hemocat Comercio e Importacao Ltda para os item 33 – R$ 108.000,00/
UND; ATA 231/2018 – Empresa: Ortosintese Industria e Comercio Ltda para o itens 
38 – R$ 24.500,00/UND e 52 – R$ 30.000,00/UND; ATA 232/2018 – Empresa: Pro Life 
Equipamentos Medicos Ltda para os itens 49 – R$ 15.220,00/UND e 50 – R$ 28.000,00/
UND; ATA 233/2018 – Empresa:  Baumer S.A. para o item 43 – R$ 46.000,00/UND; ATA 
234/2018 – Empresa: Leistung Equipamentos Ltda para o item 53 – R$ 34.000,00/UND; 
ATA 235/2018 – Empresa: Olidef CZ Ind. E Com. De Aparelhos Hospitalares Ltda para 
os itens 3 – R$ 10.000,00/UND, 36 – R$ 23.200,00/UND e 37 – R$ 24.900,00/UND; ATA 
236/2018 – Empresa:  Andrade – Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda 
para os itens 5 – R$ 2.915,00, 16 – R$ 12.200,00/UND e 23 – R$ 7.000,00/UND; ATA 
237/2018 – Empresa: Kolplast CI S.A. para o item 47 – R$ 7.920,00/UND; ATA 238/2018 
– Empresa: Hospi Bio Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda para os itens 2 
-  R$ 882,00/UND, 24 - R$ 1.670,00/UND, 41 - R$ 392,00/UND, 42 - R$ 426,00/UND e 
46 - R$ 813,00/UND; ATA 239/2018 – Empresa: Make Line Comercial Ltda para o item 
7 – R$ 21.900,00/UND; ATA 240/2018 – Empresa:  Farma Distribuidora de Produtos e 
Serviços para Saúde Eireli para os itens 18 – R$ 19.350,00/UND, 55 – R$ 693,00/UND e 
71 – R$ 398,00/UND; ATA 241/2018 – Empresa: Morimed Comercial Eireli para os itens 
10 - R$ 900,00/UND, 12 - R$ 290,00/UND, 14 - R$ 7.900,00/UND
26 - R$ 6.100,00/UND, 29 - R$ 530,00/UND, 51 - R$ 1.130,00/ UND e 62 - R$ 
1.050,00/UND; ATA 242/2018 – Empresa: JS Ind. e Comer. De Produtos Ortopedicos 
Ltda para os itens 8 - R$ 1.510,00/UND, 9 - R$ 1.200,00/UND e 11 - R$ 375,00/UND; 
ATA 243/2018 – Empresa: North Med Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares 
Ltda para os itens 21 - R$ 3.700,00/UND, 30 - R$ 800,00/UND, 31 - R$ 6.300,00/ 
UND, 44 - R$ 336,60/UND, 45 - R$ 1.900,00/ UND, 48 - R$ 252,00/UND, 54 - R$ 
1.176,00/UND, 56 - R$ 820,00/UND, 57 -  R$ 950,00/UND, 58 -  R$ 2.296,80 /UND, 67 
-  R$ 1.270,00/ UND, 68 - R$ 350,00/UND e 69 - R$ 460,00/UND; ATA 245/2018 
– Empresa:  Cirurgica São Felipe Produtos para Saude Eireli para os itens 1 - R$ 
2.167,00/UND, 22 - R$ 3.940,00/UND, 25 - R$ 205,92/UND e 39 -  R$ 356,40/ U N D ; 
ATA 246/2018 – Empresa:  Indrel Industria de Refrigeracao Londrinense Ltda  para 
o item 17 – R$ 8.000,00/UND; ATA 247/2018 – Empresa: Philips Medical System Ltda 
para o item 19 – R$ 24.500,00/UND. 

Santana de Parnaíba, 05 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 140/18 – Proc. Adm. Nº 629/18
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de APARELHOS e EQUIPAMENTOS 
de uso OFTALMOLÓGICO, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, 
pelo período de 12 meses.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 252/2018 – Empresa: Magda Medica Comercio de Produtos Medicos Hospitalares 
Ltda para os itens 3 - R$ 4.850,00/UND, 5 -  R$ 9.100,00/UND, 10 - R$ 8.115,00/UND, 12 
- R$ 4.750,00/UND e 13 - R$ 3.390,00/UND; ATA 253/2018 – Empresa: Axis Tecnologia 
Medica Ltda para os itens 6 - R$ 1.590,00/UND, 7 -  R$ 1.590,00/UND, 8 - R$ 1.590,00/
UND e 9 - R$ 5.870,00/UND; ATA 254/2018 – Empresa:  Andes Comercial Ltda para 
o item 1 – R$ 31.800,00/UND; ATA 257/2018 – Empresa:  Morimed Comercial Eireli 
para o item 11 – R$ 1.351,50/UND;  ATA 258/2018 – Empresa: W M JR – Comercio de 
Equipamentos Medicos Ltda para os itens 2 - R$ 3.200,00/UND e 4 - R$ 13.900,00/UND.

Santana de Parnaíba, 05 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 152/18 – Proc. Adm. Nº 687/18
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PISO INTERTRAVADO DE 

CONCRETO, em atendimento à manutenção de praças em geral, parques e praças de 
esportes municipais.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 251/2018 – Empresa: Guarani Industria, Comercio e Serviços Ltda para o item 
01 – R$ 16,83/M2.

Santana de Parnaíba, 05 de setembro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

LISTA COMPLEMENTAR

Anexo  - LISTA COMPLEMENTAR - CRF 10/2018 - VERSÃO 2 - JARDIM SABRINA

Lista complementar de ocupantes REURB S  do Loteamento Jardim Sabrina, Processo 
Administrativo nº 268.430/2011, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto 
Federal nº 9.310/18.

NOME CPF TITULAÇÃO QUAD. 
ATUAL LOTE ATUAL LOTEAMENTO

JIVANILDO
DE OLIVEIRA 

SANTOS
605.370.434-20

LEGITIMAÇÃO
FUNDIÁRIA

A 8
JARDIM
SABRINA

RICARDO LUIZ 
DE TONI

168.085.358-92
LEGITIMAÇÃO

FUNDIÁRIA
A 19

JARDIM
SABRINA

DIVANILDA 
ALVES DOS 

SANTOS/ LUIZ 
FERNANDO 

DOS SANTOS 
BEZERRA

194.321.784-04 / 
252.349.308-07

LEGITIMAÇÃO
FUNDIÁRIA

B 68
JARDIM
SABRINA

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

LEI  Nº  3.721,  DE  10  DE  SETEMBRO  DE  2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Luciano Almeida”.

(Dispõe sobre a Semana Municipal de Prevenção de Quedas de 
Idosos no Município de Santana de Parnaíba).

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 Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída no calendário do município de Santana 
de Parnaíba a Semana Municipal de Prevenção de Quedas dos Idosos a ser realizada, 
anualmente, na última semana do mês de junho de cada ano.

Art. 2º. A Semana Municipal de Prevenção da Queda dos Idosos 
tem por objetivo:

I  - Intensificar, incentivar e divulgar atividades de promoção à 
Prevenção de Quedas dos Idosos;

II - Realizar campanhas educativas e culturais para a população 
do município, no sentido de informar e conscientizar sobre a Semana da Prevenção de 
Quedas dos Idosos;

III - Realizar ações de capacitação de servidores públicos acerca 
da Semana da Prevenção de Quedas dos Idosos para o atendimentos e segurança do 
ambiente público para o idoso;

IV  - Elaborar material educativo para disseminar no município.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 10 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------
LEI  Nº  3.722,  DE  10  DE  SETEMBRO  DE  2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Gino Mariano”.

(Institui no âmbito do Município de Santana de Parnaíba o mês de 
junho como Junho Violeta).

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 Parnaíba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Santana de 
Parnaíba o mês de junho como “Junho Violeta”, que tem como objetivo conscientizar a 
população sobre a importância do combate à violência contra a pessoa idosa.

Art. 2º. Na celebração do “Junho Violeta”  serão  realizados 
seminários, aulas, workshop, palestras, distribuição de panfletos educativos, cartazes, 
concursos e outras atividades que contribuam para a divulgação dos propósitos 
estabelecidos pela presente Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 10 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------
DECRETO N° 4.144, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018. 

(Altera dispositivos do Decreto nº 3.983, de 19 de maio de 2017).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art. 1º. Os itens 1 e 2 da alínea “a”, inciso I, do art. 1º, do 
Decreto nº 3.983, de 19 de maio de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:

“I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
(...)

b) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
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De 14 a 20 de setembro de 2018

ATOS OFICIAIS

1) Titular: Rosana Lappo
RG: 10.874.729-3 - SSP/SP

2) Suplente: Alexandre Graça Marques
RG: 24.738.711-3- SSP/SP.”

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

Santana de Parnaíba, 05 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------

DECRETO N°  4.145,  DE 05 DE SETEMBRO  DE  2018. 
(Convoca a II Conferência Lúdica e a XI Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a 
implementação da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
Município e

CONSIDERANDO a deliberação unânime pelo agendamento das 
Conferências, na reunião do Conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes - CMDCA realizada em 06 de agosto 
próximo passado, 

DECRETA:

Art. 1º. Fica Convocada a II Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018 (3ª feira),  no período 
das 13h às 17h, nas dependências da sede da Fundação EPROCAD, localizada na 
Rua Pérola, nº 251 - Jardim Parnaíba, nesta cidade.

Art. 2º. Convoca-se também a XI Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2018 (3ª feira), no 
período das 08h às 17h, no espaço da sede da Associação Cristã Corrente de Luz, 
localizada na Rua Professor Edgar de Moraes, nº 120-A - Jardim Frediani, Santana 
de Parnaíba.

Art. 3º. Ambas as Conferências, mencionadas nos arts. 1º e 2º deste 
Decreto, terão como tema central: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento 
as Violências”, consoante a Resolução nº 202, de 21 de novembro de 2017, do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA.

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por 
conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 05 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------

DECRETO N° 4.146, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018. 
(Altera o Decreto nº 4.034, de 21 de setembro de 2017).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

DECRETA:

Art. 1º. A alínea “a”, do inciso I, do art. 1º, do Decreto nº 4.034, de 21 
de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. (...)

I - (...)

a) titulares: (...)

Jane Aparecida Porcino de Oliveira dos Santos 
RG-15.904.718-3.”

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

Santana de Parnaíba, 10 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------

DECRETO  N°  4.147, DE  13  DE  SETEMBRO  DE  2018.
(Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde - COMUS).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

CONSIDERANDO o conteúdo da Lei nº 2.067, de 19 de setembro de 
1997 e suas alterações,

CONSIDERANDO o procedimento participativo instituído e levado adiante 
pelo Conselho Municipal de Saúde - COMUS e

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar iniciativas de aperfeiçoar a 
participação da sociedade civil nos organismos dirigentes da política 
pública de Saúde, a fim de estimular o controle social, as propostas de 
melhoria e fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS (Lei Federal 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990),

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Saúde - COMUS, criado pela Lei Municipal nº 2.067, de 19 de setembro de 1997, na 
forma do Anexo Único do presente Decreto.

Parágrafo único. O conteúdo do Anexo Único deste Decreto é cópia 
integral do que foi deliberado pelo Colegiado Pleno do COMUS em reunião plenária.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo efeitos desde sua aprovação pelo Colegiado Pleno do COMUS.

Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

Conselho Municipal de Saúde- COMUS

REGIMENTO INTERNO
Capitulo I

Da Natureza e Finalidade

Artigo 1° O Conselho Municipal de Saúde – COMUS - instituído pela Lei Municipal 
n° 2.067/97, alterado pelas leis n°2.081/81, 2.097/98, 2.752/2006, 2.975/2009 
e 3.692/2018, conforme previsto no artigo 221 da Constituição do Estado de São 
Paulo e ainda em conformidade com as disposições estabelecidas na lei federal 
n°8.080 de 19 de setembro de 1990, em especial a lei federal n°8.142 de 28 de 
dezembro 1992, é instituído em instância colegiada máxima, de caráter permanente 
e deliberativo no sistema descentralizado e participativo da saúde, de composição 
paritária entre seus membros (Decreto Federal n° 99.438 de 7 de agosto de 1990), 
tendo por finalidade atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da 
Política Municipal de Saúde, sobre as matérias de que tratam esse regimento interno 
e sobre assuntos a ele submetido pela Secretaria Municipal de Saúde e pelos seus 
membros conselheiros. Está vinculada a estrutura do órgão da administração pública 
municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de Saúde.
O Conselheiro Municipal de Saúde – COMUS consubstancia a participação da 
sociedade na administração do Sistema de Saúde, propiciando o controle social 
desse sistema, com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, 
tem como objetivo básico o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação 
da Política Municipal de Saúde na conformidade da Lei Orgânica do Município, 
constituindo-se em órgão máximo (artigo 1º Lei 2.067/97).

Capitulo II
Das Diretrizes Básicas de Atuação

Artigo 2° O COMUS observará no exercício de suas atribuições, as seguintes 
diretrizes básicas e prioritárias:

 I. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviço de saúde para sua 
promoção, proteção, recuperação e reabilitação. (CF 88).

 II. A política de Saúde deve assegurar o desenvolvimento e a 
complementação entre as dimensões preventivas (saneamento básico, gestão 
ambiental e educação sanitária) e assistenciais, garantindo os princípios no inciso 
supracitados (art. 2º, I).

 III. O aprofundamento da Implantação e melhoria da qualidade ambiental 
e dos cuidados da Saúde Pública, no âmbito da coletividade assim como no 
atendimento individual.

 IV. A constituição e o pleno desenvolvimento de instâncias colegiadas, 
gestoras das Ações em Saúde em todos os níveis, garantindo a ampla participação 
popular e a democratização das decisões.

Capitulo III
Das Competências

Artigo 3° Compete ao COMUS:
 I. Propor medidas que visem:

a) A formulação de estratégias e no controle da execução da Política Municipal de 
Saúde;
b) Ao acompanhamento supervisão e fiscalização das ações e dos serviços do 
sistema de saúde municipal;
c) Propor medidas para o aperfeiçoamento da organização do funcionamento do 
Sistema Único de Saúde - SUS;
d) Definir estratégias e mecanismos do sistema de coordenação no sistema de saúde 
municipal em consonância em todos os Órgãos Colegiados do Sistema Único de 
Saúde/SUS;
e) Traçar diretrizes e prioridades para elaboração do Plano Plurianual de Saúde, 
Programação Anual de Saúde, com vistas às diversas realidades epidemiológicas e a 
capacidade de organização de cada um dos serviços do Município;
f) A participação na formulação e na execução de política e desenvolvimento de 
recursos humanos necessários à prestação dos serviços de saúde no âmbito do 
Município;
g) Definir critério de qualidade e controlar o funcionamento dos serviços de saúde 
pública e privada no âmbito SUS – Sistema Único de Saúde, além de fiscalizar, 
juntamente com os órgãos públicos, o exercício das atividades de profissionais 
ligados ao Sistema de Saúde;
h) Recomendar a adoção de critérios que garantam adequado padrão de qualidade na 
prestação de serviços de saúde com incorporação dos avanços técnicos e científico;
i) Examinar e encaminhar às autoridades competentes quando for esse o caso, 
propostas, denuncias, queixas de qualquer pessoa ou entidade, sobre assuntos 
relativos às ações e serviços de saúde;
j) Emitir pareceres em consultas que forem encaminhadas;
k) Propor critérios para definição de padrões e paramentos de atenção à saúde, 
aplicáveis no âmbito do Município;
l) Propor e convocar a Conferência Municipal de Saúde ordinariamente a cada 2 
(dois) anos ou extraordinariamente por solicitação da maioria absoluta de seus 
membros e constituir sua Comissão Organizadora;
m) Indicar representantes do colegiado para participação nas Conferências Estadual 
e Nacional de Saúde e participar e representar nas atividades externas referentes ao 
Sistema Único de Saúde;
n) Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde 
na instância municipal, inclusive no acompanhamento da execução orçamentária e 
da movimentação de transferência de recursos financeiros das diferentes esferas 
do Sistema Único de Saúde/SUS; em especial do Fundo Municipal de Saúde/FMS;
o) Apreciar, avaliar, sugerir e aprovar critérios para celebração de contratações, 
convênios e parcerias entre o setor público e entidades privadas que prestem 
serviços em todo o segmento da saúde;
p) Exercer outras atribuições que venham a ser determinadas pelas autoridades 
competentes;
q) Aprovar o Regimento Interno.

Capitulo IV
Da Organização, Composição e Funcionamento

Artigo 4° Da Organização:

§1° - O COMUS terá a seguinte estrutura básica
I. Colegiado Pleno - todos os conselheiros.
II. Coordenador / Presidente.
III. Secretaria Executiva composta por:

 a) área de apoio Técnico / Vice Presidente;
 b) área de apoio Administrativo / Secretário Executivo;
 c) área de Assessoria Administrativa / 1º e 2º Secretário.

§2° O Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretário, serão cargos atribuídos aos 
conselheiros eleitos pela plenária do Conselho.

§3º O Secretário Executivo responsável pela área de apoio administrativo será 
indicado pelo Secretário Municipal de Saúde.

§4º O COMUS no exercício de suas atribuições receberá da Secretaria Municipal de 
Saúde o necessário suporte administrativo, operacional e financeiro, ora estabelecido 
no artigo 13º da lei municipal n°2.067.

Artigo 5° Da composição:

§1° O COMUS será composto por 16 conselheiros e seus respectivos suplentes, 
observando a seguinte composição:

 02 representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
 02 representantes das demais Secretarias Municipais;
 02 representantes de prestadores de serviços;
 02 representantes de trabalhadores da Saúde;
 08 representantes dos usuários dos serviços de Saúde do Município, que 
serão escolhidos por meio do processo eleitoral.

Os conselheiros serão nomeados ao cargo pelo Senhor Prefeito por Decreto Municipal 
em consonância com as leis municipais n°2.067/97, alterado pelas leis n°2.081/81, 
2.097/98, 2.752/2006, 2.975/2009 e 3.692/2018.

§2° Os membros conselheiros serão investidos na função pelo prazo de 2 (dois) 
anos, cessando a investidura, antes desse prazo, por renúncia, destituição ou perda 
da condição original da sua indicação.

§3° Cada membro do COMUS terá direito a apenas um voto em Colegiado Pleno 
(sessão plenária).

§4° Os membros titulares serão excluídos do COMUS e substituídos imediatamente 
por seus respectivos suplentes, em caso de faltas injustificadas a 02 (duas) reuniões 
consecutivas ou a 04 (quatro) reuniões interpoladas no período de 01(um) ano, 
passando a ter direito a voto.

§5° Os mandatos dos membros do COMUS é de dois anos e poderá haver recondução 
por igual período.

§6° O exercício da função do conselheiro é considerado serviço público relevante, e 
não será remunerado a qualquer título.

§7° O Secretário Municipal da Saúde integrará o Conselho Municipal de Saúde 
(COMUS) na qualidade de membro nato, sendo responsável pela prestação de 
contas periódicas, em conformidade com o artigo 31 da Lei Complementar Federal 
nº 141/12 que trata da Transparência e Visibilidade; arts. 34 a 36 que tratam da 
Prestação de Contas (Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária 
e Financeira no  mbito da Saúde), obedecendo ao disposto no art. 4º da Lei Municipal 
nº 2.067/97.

§8º A Presidência do Conselho será escolhida por maioria simples dos conselheiros.
§9° O Presidente do COMUS, terá o direito apenas a voz, salvo na hipótese de 
ocorrer empate em duas votações consecutivas, quando então, lhe caberá o voto 
de desempate.

§10 O Secretário Executivo do COMUS será indicado pelo Poder Executivo na função 
de apoio administrativo (artigo 8° da lei municipal n° 2067/97) e deverá participar e 
auxiliar todas as reuniões ordinárias, extraordinárias e nas reuniões das comissões 
de trabalho.

§11 Na falta de membro suplente para substituição do membro titular, a formação 
do conselho só ficará com sua existência comprometida, quando a paritariedade 
não estiver presente, sendo, portanto necessário que os membros remanescentes 
e a Secretaria Municipal de Saúde, convoquem novas eleições a fim de renovar a 
formação do conselho de acordo com a Lei Municipal nº 2.067/97.

Artigo 6° Do funcionamento

§1° A Secretaria Municipal de Saúde, proporcionará ao COMUS as condições para 
seu pleno funcionamento e lhe dará suporte técnico-administrativo necessário 
conforme estrutura indicada no artigo 4° deste Regimento Interno.

§2° O COMUS, reunir-se-á ordinariamente, com periodicidade mensal 
extraordinariamente quando convocado na forma regimental que segue:

 a) convocação formal da maioria absoluta de seus membros.
 b) convocação formal do Poder Executivo Municipal.

§3° As reuniões serão abertas aos conselheiros titulares, suplentes e aos munícipes 
que queiram participar, contudo somente os conselheiros titulares terão direito a voto 
e os suplentes em exercício, isto é, quando em substituição aos titulares ausentes.

§4° O quórum mínimo para realizar a reunião será de maioria simples. Após 
verificação da presença, sendo constatada a não a existência do quórum aguardar-
se-á trinta minutos para nova verificação. Não havendo confirmação de quórum a 
reunião será marcada em outra data.

§5° O colegiado será presidido pelo Presidente do COMUS, na sua ausência pelo 
Vice- Presidente e na ausência de ambos a reunião será aberta pelo 1º Secretário.

§6° O COMUS deliberará por maioria simples dos conselheiros presentes 
considerando os suplentes que estiverem em exercício, devendo os assuntos 
debatidos serem  votados em aberto.

§7° A votação será nominal e cada membro efetivo terá direito a um voto.

§8° É facultado ao Presidente e a qualquer um dos conselheiros do COMUS, solicitar 
o reexame, por parte do plenário de qualquer deliberação exarada na reunião anterior, 
justificada possível ilegalidade, incorreção ou inadequação técnica ou de outra 
natureza.

§9° O COMUS poderá convidar sempre que julgar oportuno ou necessário, pessoas, 
instituições, representantes da sociedade civil organizada com notória experiência 
ou especialização para assessorá-lo colaborando com estudos ou participando de 
comissões instituídas desde que diretamente envolvidos nos assuntos tratados em 
pauta.

§10 As questões sujeitas à análise do COMUS, serão autuadas em processo pela 
Secretaria Executiva, classificadas por ordem cronológicas de entrada em livro 
específico de protocolo e enviadas copias a todos os conselheiros para conhecimento.

§11 Os membros do Conselho representarão o município perante aos outros 
Conselhos Municipais e nas Conferências Estadual e Nacional de Saúde.

Artigo 7° Sequência do Trabalho em Reunião Plenária

 I. Verificação da presença do Presidente, ou Vice-Presidente, ou 1º 
Secretário e do apoio administrativo;
 II. Verificação de quórum para abertura da reunião plenária;
 III. Leitura, votação e aprovação da ata da reunião anterior;
 IV. Desenvolvimento da pauta de discussão do dia e votação quando se 
fizer necessária;
 V. Indicação dos assuntos a serem discutidos na próxima reunião;
 VI. Comunicações breves e franqueamento a palavra;
 VII. Encerramento.

Parágrafo único - cada reunião plenária será lavrada em ata, assinada pelo membro 
do conselho que presidiu e pelos demais membros, em seguida deverá ser entregue 
ao Secretário Executivo para arquivamento.

Artigo 8° Das Decisões do COMUS

 I. Todas as decisões do COMUS deverão ser homologadas pelo Secretário 
de Saúde e/ou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito conforme a esfera de competência.

 II. As decisões deverão ser encaminhadas a Secretaria Municipal de 
Saúde, ao Secretário Municipal de Saúde e/ou Sr. Prefeito, para adoção da medidas 
pertinentes e que deverão ser apresentadas até a próxima reunião ordinária para 
informar ao COMUS as providências adotadas.

 III. As decisões do COMUS que forem da alçada privativa do Sr. Secretário 
ou do Sr. Prefeito, tais como aumento de despesas, reorganizações administrativas, 
alterações de planos ou programas dentre outras, deverão ser discutidas e apreciadas 
por eles e não homologadas.

 IV. No caso de decisões não homologadas pelo Poder Executivo, estas 
deverão ser devolvidas ao COMUS com motivos pertinentes e que deverão ser 
discutidas e apreciadas em reunião do Conselho no prazo de 30 (trinta) dias.

Capitulo V

Das atribuições

Artigo 9° Ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde compete:

 I. Representar judicialmente e extrajudicialmente o COMUS;
 II. Convocar e presidir as reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias;
 III. Em caso de empate exercer o direito de voto;
 IV. Decidir sobre as questões da ordem;
 V. Deliberar ou encaminhar para homologação do Poder Executivo as 
decisões do COMUS;
 VI. Em caso de não homologação de decisões, providenciar num período 
máximo de quarenta e cinco dias, a exposição de motivos;
 VII. Delegar competências, desde que previamente submetidas e 
aprovadas pelo plenário.

Artigo 10. Ao Vice-Presidente compete:

 I. Substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências.
 II. Auxiliar o Presidente em suas atribuições.
 III. Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo plenário.
 IV. Votar como os demais membros do COMUS.
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Artigo 11. Ao Secretário Executivo compete:

 I. Promover e praticar todos os atos de gestão administrativa necessárias 
ao desempenho das atividades do COMUS.

 II. Dirigir, orientar e supervisionar os serviços gerais do expediente do 
COMUS.

 III. Despachar com o Presidente e Vice-Presidente os assuntos pertinentes 
ao Conselho.

 IV. Auxiliar a realização das reuniões e promover medidas destinadas ao 
cumprimento de suas decisões.

 V. Articular-se com todos os membros do COMUS para fiel desempenho 
e cumprimento de suas deliberações, além de providenciar medidas de ordem 
administrativa necessárias aos serviços das mesmas.

 VI. Manter articulações nas trocas de informação junto aos Conselhos 
Gestores das Unidades de Saúde, os demais Conselhos Municipais, as outras 
Secretarias Municipais e as Sociedades Civis Organizadas.

 VII. Elaborar e submeter ao Presidente do COMUS e ao Sr. Secretário de 
Saúde relatórios semestrais e anuais das atividades do COMUS e o planejamento 
semestral.

 VIII. Auxiliar a Convocação do plenário do COMUS, com o prazo de 
antecedência de 10 dias.

 IX. Auxiliar os Conselhos Gestores das Unidades de Serviços de Saúde, e 
participar das reuniões dos Conselhos Gestores ao menos uma vez a cada trimestre.

 X. Exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Presidente 
assim como pelo plenário.

Artigo 12.  Ao 1° e 2° Secretário compete:
 I. Secretariar as reuniões plenárias e lavrar as atas;
 II. Auxiliar o Secretário Executivo em suas atribuições;
 III. Exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo Presidente do 
Conselho assim como pelo plenário;

Artigo 13. Aos Membros Conselheiros compete:

 I. Participar das reuniões plenárias de forma efetiva, inclusive junto às 
eventuais comissões instituídas para os trabalhos;
 II. Formar comissões de trabalho:
 a) Comissão financeira;
 b) Comissão para acompanhamento e análise de contratos e licitações;
 c) Comissão de Fiscalização;
 d) Comissão Gestora das Unidades de Serviços de Saúde: CAPSs (I, II e 
III), CEFIS, CEP, PAM, UPA, Centro de Saúde da Mulher Parnaibana, Pronto Socorro 
Infantil;
 e) Comissão Sanitária e Ambiental (Saneamento Básico e Preservação 
Ambiental);
 f) Comissão da Maternidade;
 g) Comissão de representantes do COMUS em eventos externos;

Parágrafo único: a Comissão Gestora das Unidades de Serviços de Saúde será 
composta por 02 (dois) membros do conselho para cada Unidade de Serviço 
descrita no item (d), que se reunirão ordinariamente com a Diretoria Administrativa 
das referidas unidades, com periodicidade de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
acompanhadas e auxiliadas pelo Secretário Executivo do COMUS que relatará a 
reunião.

 III. Discutir e deliberar sobre as propostas.
 IV. Executar atividades que foram designadas pelo Presidente ou pelo 
plenário.
 V. Cumprir e fazer cumprir as determinações deste Regimento Interno.

Capitulo VI

Disposições gerais

Artigo 14. O presente Regimento Interno poderá ser alterado através de proposta 
expressa de qualquer um de seus membros.

§1° As propostas de alteração deverão ser apreciadas em reunião ordinária do 
COMUS e aprovada por maioria simples;

§2° As propostas de alteração entrarão em vigor imediatamente após a aprovação.
Artigo 15. Os membros conselheiros do COMUS não serão remunerados.

Parágrafo único: A cobertura e o provimento de despesas descritos no artigo 4º 
parágrafo 4º com transporte, locomoção, estadia e alimentação referente ao exercício 
de atividades pertinente ao COMUS e deliberada pelos membros em reunião plenária, 
sendo legalmente homologada, não poderão ser consideradas como remuneração, 
devendo o conselheiro apresentar as despesas por meio de relatório de prestação 
de contas e acompanhadas das respectivas Notas Fiscais ou Cupom Fiscal ao 
Presidente do COMUS na reunião subseqüente ao evento para que sejam apreciadas 
pelos membros do COMUS e arquivadas pelo Secretário Executivo em pasta própria.

Artigo 16. Os casos omissos deste regimento interno serão resolvidos pelo próprio 
Conselho Municipal de Saúde.

Artigo 17. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo COMUS.

Santana de Parnaíba, 21 de agosto de 2018.

COLEGIADO PLENO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP

----------------------------------------

DECRETO Nº 4.148, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.
(Dispõe sobre autorização para operacionalização de linha 
intermunicipal).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º. Fica a EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 

São Paulo S/A, através do Consórcio operador de linhas intermunicipais denominado 
Consórcio Anhanguera, autorizada a prolongar e alterar a linha intermunicipal nº 497 
TRO - Carapicuíba (Vila Dirce), Santana de Parnaíba (Tamboré 11/Itayhe).

Art. 2º. O prolongamento e alteração da referida linha deverão obedecer, 
no território do Município de Santana de Parnaíba, ao seguinte itinerário:

I - IDA:
Rua Osvaldo Goeldi, Rua Raimundo de Oliveira, Avenida Candido Portinari, 

Avenida Pérola Byington, Estrada do Paiol Velho, Avenida Honório Alvares Penteado, 
Alameda Europa, Alameda África, Alameda Europa, Alameda América, Avenida 
Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, Avenida Yoshiro Takaoka, Divisa de Município 
Santana de Parnaíba/Barueri.

II - VOLTA
Divisa de Município Barueri/Santana de Parnaíba, Avenida Yoshiro 

Takaoka,  Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, Rua Victor Civita, Retorno 
no Residencial Tamboré 4, Rua Victor Civita, Avenida Marcos Penteado de Ulhoa 
Rodrigues, Rotatória Alameda Ibérica, Retorno no Residencial Tamboré 6, Alameda 
Ibérica, Rotatória Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, Rotatória, Alameda 
América, Alameda Europa, Alameda África, Alameda Europa, Avenida Honório Alvares 
Penteado, Avenida Pérola  Byington, Avenida Candido Portinari, Rua Raimundo de 
Oliveira, Rua Di Cavalcante, Rua Antônio Gomide e Rua Oswaldo Goeldi.

Art. 3º. O novo itinerário estabelecido por este Decreto deverá ser afixado 

na parte externa dos próprios coletivos e nos respectivos pontos de ônibus, para que 
os utentes possam ter conhecimento da extensão da linha de circulação.

Art. 4º. A operação do novo itinerário deverá iniciar até 29/09/2018.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 14 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

----------------------------------------

DECRETO Nº 4.149, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018.
(Dispõe sobre autorização para operacionalização de linha 
intermunicipal).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana 
de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica a EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo S/A, através do Consórcio operador de linhas intermunicipais 
denominado Consórcio Anhanguera, autorizada a prolongar e alterar a linha 
intermunicipal nº 833 TRO Itapevi (Centro) - Santana de Parnaíba (Polo Empresarial 
Tamboré).

Art. 2º. O prolongamento e alteração da referida linha deverão 
obedecer, no território do Município de Santana de Parnaíba, ao seguinte itinerário:

I - IDA:

Rua Osvaldo Goeldi, Rua Raimundo de Oliveira, Avenida Candido 
Portinari, Avenida Pérola Byington, Estrada do Paiol Velho, Avenida Honório Alvares 
Penteado, Alameda América, Estrada do Paiol Velho, Divisa de Município Santana de 
Parnaíba/Barueri.

II - VOLTA

Divisa de Município Barueri/Santana de Parnaíba, Estrada do Paiol 
Velho, Alameda América, Avenida Honório Alvares Penteado, Estrada do Paiol Velho, 
Avenida Perola Byington, Avenida Candido Portinari, Rua Raimundo de Oliveira, Rua 
Di Cavalcante, Rua Antônio Gomide e Rua Oswaldo Goeldi.

Art. 3º. O novo itinerário estabelecido por este Decreto deverá ser 
afixado na parte externa dos próprios coletivos e nos respectivos pontos de ônibus, 
para que os utentes possam ter conhecimento da extensão da linha de circulação.

Art. 4º. A operação do novo itinerário deverá iniciar até 29/09/2018.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 14 de setembro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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