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Nova área de lazer contará com diversos ambientes de diversão e prática esportiva

 Obras do Parque Municipal do 
Parque Santana estão avançadas

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ricardo Riberto

atividades físicas na nova Praça 
14 de novembro. 

Na ocasião, os idosos foram 
orientados pelos professores do 
CCI para realizar o alongamento e 
fortalecimento muscular, além de 
participarem de aulas de dança, 
que promovem melhoras na saú-
de física e psicológica e propor-
cionam interação social. 

C
om o objetivo de propor-
cionar ainda mais quali-
dade de vida e momen-
tos de diversão para os 

participantes do Centro de Con-
vivência do Idoso, a prefeitura, 
por meio da Secretaria de Assis-
tência Social, realizou um dia de 

    Centro de Convivência do Idoso participa de 
atividade física na nova Praça 14 de Novembro 

Construído em 1898, 
homenageia o maestro 

parnaibano Severino Doglio, 
conhecido popularmente como 

“Bilo”.  Localizado na Praça 
14 de Novembro é considerado 
o cartão de visitas da cidade, 

juntamente com a Igreja 
Matriz e o Complexo Cultural 

Monsenhor Paulo Florêncio de 
Camargo. 
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ESPORTE

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

Na parte da tarde, a partir das 
14h45, UGV/ Atlético 120 e Bra-
sok  jogam no Campo do São 
Pedro na disputa pelo título do 
Campeonato Municipal de Fute-
bol de Veteranos.

E na semana que vem, no dia 
19, às 20h, Sport Club JJ e Re-
canto do Parque reeditam a final 
da temporada passada do Cam-
peonato Municipal de Futsal 1ª 
Divisão. O jogo acontece no CIE 
Colinas da Anhanguera. 

N
o próximo sábado, dia 
13, acontecem as finais 
dos Campeonatos Mu-
nicipais de Futebol nas 

Categorias Veterano e Vetera-
níssimo. 

No campo Municipal Jardim 
Isaura, a partir das 09h30, o ti-
me do Nacional enfrenta o Nei 
Sports / Casa em busca do título 
da categoria Veteraníssimo.

Finais das categorias Veterano e Veteraníssimo 
acontecem neste final de semana

N
ovo parque segue em ritmo ace-
lerado nas obras e vai beneficiar 
moradores dos bairros Parque 
Santana I e II, Jd. Isaura, Par-

que dos Monteiros e áreas vizinhas. Es-
te será um dos 4 parques que a prefeitu-
ra ainda vai entregar no maior programa  
de parques da região. Pág. 3
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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.

Ajudante de acaba-
mento de fundição

5

Analista
administrativo

5 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de
administrativo

2 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de controle 
de qualidade

1

Auxiliar de
enfermagem

5

Auxiliar de linha de 
produção

30 X

Chapeiro 8

Churrasqueiro 2

Cobrador de ônibus 15 X

Colorista 1

Corretor de imóveis 2

Costureira em geral 300

Engenheiro
eletricista

10

Fonoaudiólgo geral 2

Funileiro de automó-
veis (reparação)

1

Manicure 2

Marceneiro 1

Mecânico de auto-
móveis e caminhôes 

5

Mecânico de motor 
a díesel

1

Montador 3 X

Montador de
acessórios em pvc

10

Montador de
estrutura de aço

5

Montador de
veículos (reparação)

1

Motofrentista 1

Nutricionista 1

Operador de
caldeira

1

Operador de
extrusora de
borracha e plástico

1

Operador de
telemarketing ativo

200

Operador de
telemarketing ativo
e receptivo

5 X

Operador de telema-
rketing receptivo

65 X

Operador de vendas 
(Lojas)

3 X

Operador
eletromecânico

1

Preparador de
pastas na fabrica-
ção de tintas

5

Professor 1 - ensino 
fundamental

2

Professor de inglês 2

Químico 1

Serralheiro 2

Supervisor de
lavanderia

1

Supervisor de Tlmk 
e atendimento

1

Técnico de
teleprocessamento

10

Tecnólogo em
sistemas de
telecomunicações

1

Tecnólogo em
sistemas de
telecomunicações

1

Vigilante 5

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

verá palestras online dos dias 15 
a 19/10 das 9h30 às 11h00 e das 
15h30 às 17h00.

Comportamento para inovação, 
Empreendedorismo Feminino, Pla-
nejamento e ação, Alavanque seu 
negócio e Presença Digital são al-
guns dos temas das palestras que 
serão oferecidas durante o período. 

As transmissões serão reali-
zadas por meio do Youtube e pa-
ra se inscrever e adquirir mais in-
formações é necessário entrar em 
contato nos e-mails sebraeaqui.
sparnaiba1@gmail.com, sebrae-
aqui.sparnaiba2@gmail.com ou 
nos telefones (11) 4153-9235/
(11) 4622-8253. 

C
om o objetivo de enfatizar 
a semana do empreende-
dor, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Emprego, 

Desenvolvimento, Ciência, Tecno-
logia e Inovação (SEMEDES) e em 
parceria com o SEBRAE, promo-

Empresários poderão assistir as palestras pelo YouTube

   Profissionais participam 
do curso de capacitação para 

tratamento contra o tabagismo 

A 
prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, promoveu nos 
dias 03 e 04 de outubro, 

no auditório da Secretaria Muni-
cipal de Educação, o Curso de 
Capacitação de Tratamento Con-
tra o Tabagismo.

O evento contou com a par-
ticipação de profissionais pú-
blicos: médicos, psicólogos, 
farmacêuticos, enfermeiras e 

dentistas, com intuito de levar 
conhecimento e conscientização 
sobre os riscos, que o tabaco 
traz para saúde, afim de que es-
sas informações fossem repas-
sadas aos seus pacientes.   

Segundo a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
no Brasil, estima-se que o taba-
gismo seja responsável por 200 
mil óbitos ao ano, o que mostra 
a importância desse assunto ser 
debatido para que essa situação 
seja amenizada. 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

SAÚDE SEMEDES

No auditório da Secretaria de Educação profissionais 
da saúde participam do curso de capacitação para 
tratamento contra o tabagismo 

 Prefeitura e SEBRAE abrem inscrições
para palestras online na semana do 

empreendedor 

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Texto: Renato Menezes
Foto: Ricardo Riberto / Ilustrativa

da Avenida Yojiro Takaoka, em 
frente a Universidade Unip.

De acordo com a secreta-
ria responsável, por conta das 
obras de alargamento da Ave-
nida para diminuir o trânsito no 
local, foi adotada a instalação 
da passarela como a solução 
mais adequada, tendo em vista 
que há um grande fluxo de pe-

destres na região. 
A passarela terá aproximada-

mente 39 metros de extensão, fa-
zendo com que os pedestres dei-
xem de realizar a travessia pela 
via, evitando congestionamen-
tos e transtornos aos motoristas, 
além de preservar a segurança 
dos estudantes, trabalhadores e 
moradores da região.

C
om o objetivo de ofe-
recer mais segurança 
para motoristas e pe-
destres na região de Al-

phaville, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Obras, iniciou 
os estudos para implantação 
de uma passarela no trecho 

OBRAS

Alphaville terá passarela sobre
a Avenida Yojiro Takaoka

Festa em Louvor a São 
Benedito anima moradores do 

Cururuquara 

N
a noite do sábado dia 26 
de outubro, a comunida-
de do bairro Cururuquara, 
com o apoio da prefeitura, 

por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo, realizou 1ª Edição da 
Festa em Louvor a São Benedito.

O evento contou com uma 
procissão até o Largo das Pal-
meiras, celebração de missa, 
quermesse, bingo e música ao 

vivo, proporcionando diversão 
para os moradores presentes. 

Comemorado no dia 5 de ou-
tubro a data relembra a história 
do santo, que na tradição católi-
ca é reconhecido pela sua hu-
mildade, calma, resiliência e 
paciência. Além de ser consi-
derado o padroeiro dos alimen-
tos, São Benedito também é ra-
zão de forte devoção por conta 
da sua descendência africana e 
por ser negro.

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

CULTURA

Fiéis acompanham procissão com imagem do padroeiro do bairro

Perspectiva da Avenida Yojiro Takaoka com a passarela e 
no destaque a via que passou por obras de alargamento
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FUNDO SOCIAL

Fundo Social realiza entrega
de 168 kits Mãe Parnaibana

N
a última semana, a prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Assistência Social e 
Fundo Social de Solidarie-

dade, promoveu a entrega do kit 
Mãe Parnaibana que atende as fa-
mílias carentes da cidade e tem 
como principal objetivo a redução 
da mortalidade infantil.

O evento aconteceu no Colé-
gio Colaço e contou com a pre-
sença do chefe do executivo, da 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Sandro Almeida

Mãe Parnaibana é o maior programa de 
combate à mortalidade infantil da região

HABITAÇÃO

C
om o objetivo de valo-
rizar os imóveis e pro-
porcionar inclusão ur-
banística, a prefeitura, 

por meio da Secretaria Munici-
pal de Habitação, realizou no dia 
29 de setembro o evento da en-
trega de títulos de propriedade 
aos provenientes da Regulariza-
ção Fundiária.  

Segundo a secretaria respon-
sável já foram entregues mais 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

Moradores acompanham as orientações sobre os 
títulos de propriedade na Secretaria de Habitação

Nova área de lazer contará com diversos ambientes de diversão e prática esportiva

 Obras do Parque Municipal do Parque
Santana estão avançadas

de mil títulos de forma totalmen-
te gratuita e nesse último even-
to foram mais de 80 títulos para 
os moradores dos bairros Jardim 
Plutão, Promorar, Vila Del Ré, 
Santa Clara, Quinhão 1 A-4, Jar-

presidente do Fundo Social de So-
lidariedade e do secretário de as-
sistência social.

Ao todo 168 mamães recebe-
ram os kits de enxovais que pos-
suem 18 itens, entre eles: saída ma-
ternidade, fraldas de pano, toalha de 
banho, kit mamadeira, macacões, 
banheira, além de um carrinho de 
bebê que também pode ser usado 
como berço.

No mesmo dia também foi 
realizada a entrega do kit Bebê 
Passo a Passo com fotos, calen-

dim Guilherme, Jardim Sabrina, 
Jardim Alagoas, Jardim Ceará, 
Jardim Amapá, Recanto Silvestre 
I, II, III, IV e V, Vila Garcia, Jardim 
Diva, Jardim Piauí, Jardim Cons-
telação e Vila Greco.

dário, caneca, camiseta e qua-
dro personalizado com as fotos 
dos bebês para as mamães que 
participaram do programa e du-
rante o primeiro ano de vida da 
criança fizeram todo o acompa-
nhamento médico, como con-
sultas e vacinas.

Para mais informações bas-
ta procurar a Secretaria de Assis-
tência Social ou o Fundo Social de 
Solidariedade, na Rua Santa Cruz, 
155, Centro ou entrar em contato 
pelo número 4622-7050.

5ª Edição do Vôlei Solidário arrecada
mais de 500 brinquedos

Prefeitura entrega títulos de propriedade 
para moradores de diversos bairros

N
esta semana o Ginásio 
Frediani recebeu da 5ª 
Edição do Vôlei Solidário, 
um evento que acontece 

anualmente e reúne representan-
tes de cidades da região em uma 
competição amistosa e benefi-
cente, que visa arrecadar brinque-
dos para alegrar as crianças ca-
rentes do município.

Este ano, o evento organizado 
pela prefeitura, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, con-
tou com a participação de cerca 
de 80 atletas das cidades de Jandi-

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

ra, Louveira, São Roque, Osasco e 
Santana de Parnaíba.

Ao todo, os participantes do-
aram mais 500 brinquedos, su-
perando em número o que foi ar-

recadado na edição passada. As 
doações serão destinados às crian-
ças do CCCA (Centro de Convivên-
cia da Criança e do Adolescente) 
Vila Esperança.

Atletas de São Roque e Louveira disputam partida de 
vôlei adaptado durante 5ª Edição do Vôlei Solidário

N
o mês em que se come-
mora o dia das crianças 
A prefeitura, por meio da 
Secretaria de Assistên-

cia Social, tem realizado uma 
série de conferências para fo-
mentar o debate, discussão e 
deliberação a respeito das políti-
cas públicas voltadas para a in-
fância e adolescência.

No Dia 28/09, por exemplo, 
aconteceu a Conferência Livre 
dos Direitos da Criança e do Ado-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ricardo Riberto

lescente, que foi realizado no Ci-
ne Teatro Coronel Raymundo, 
contou com a participação de 50 
pessoas e serviu como prepara-
ção para a II Conferência Lúdica 
e para a XI Conferência Municipal 
dos Direitos das Crianças e do 
Adolescente.

Já no dia 09 de outubro, na 
Fundação Eprocad, ocorreu a II 
Conferência Lúdica Municipal 
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, com o tema “Proteção 
Integral, Diversidade e Enfrenta-
mento às Violências”. O even-

to contou com a participação de 
mais de 100 crianças e adoles-
centes do município, que partici-
param de palestra, além das ati-
vidades esportivas e brincadeiras 
que os levaram a refletir e sugerir 
propostas para temas relaciona-
dos ao cotidiano infantil.

E no próximo dia 16, aconte-
ce, na Associação Cristã Corrente 
de Luz, das 08h às 17h, a XI Con-
ferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Para 
mais informações entrar em con-
tato no telefone (11) 4622-7050. 

Crianças e adolescentes do município participam 
de atividades lúdicas na Fundação Eprocad

ASSISTÊNCIA SOCIAL

C
omo continuidade do 
maior programa de ins-
talação de parques da 
história de Santana de 

Parnaíba, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Serviços Mu-
nicipais, segue a todo o vapor 
com as obras do Parque Muni-
cipal do Parque Santana.

Com mais de 70 mil m² o 
espaço contará com quadras 
de futebol, basquete, tênis e 
vôlei de areia, além de áreas 
para a prática de exercícios fí-
sicos, pistas de caminhada, 
playgrounds e estacionamento. 
Sem contar os quiosques, lago, 
concha acústica e as áreas ver-
des que farão parte do espaço.

Tudo isso trará muitos be-
nefícios para os moradores co-
mo, por exemplo, melhorias na 

No destaque imagem ilustrativa do Parque 
Municipal Parque Santana que terá mais de 70 mil 
m² e ao lado a obra que está em estágio avançado

qualidade de vida, bem estar, 
segurança, saúde e até mes-
mo a valorização dos imóveis 
da região. 

A obra, que pode ser acom-
panhada por meio do Plano de 
Metas, faz parte da política pú-
blica adotada pela prefeitura 
desde 2013 que visa a implan-
tação de um parque em cada 
macrorregião da cidade. 

Até agora três parques já 

Texto: Willian Rafael
Foto: Ilustrativa / Marcio Koch

Secretaria de Assistência Social realiza 
uma série de conferências sobre os direitos 

das crianças e adolescentes

‘‘Me sinto honrado em poder participar 
desse evento e, principalmente, poder 
ajudar as crianças carentes do município. 
Eu acho que eventos como esse deveriam 
ser uma obrigação de todas as prefeituras, 
por isso, eu gostaria de agradecer a 
prefeitura de Santana de Parnaíba por essa 
oportunidade de estar aqui!’’.

Mario Fioravente, atleta de São Roque

‘‘Eu sou morador de Santana de Parnaíba há 
quase 40 anos e antigamente não tinha isso. 
Eu acho que a prefeitura está de parabéns até 
porque isso valoriza os imóveis’’.

Adão Dias dos Santos, Morador
do bairro Promorar

foram construídos e entregues 
para a população: o Parque 
Colinas da Anhanguera, Par-
que Cidade São Pedro e Par-
que Jardim São Luís e a pre-
feitura já está trabalhando na 
construção de três outros par-
ques, o Parque 120/ Fazendi-
nha, o Parque Jaguari e o Par-
que do Parque Santana, além 
do Parque Alphaville que está 
em fase de projeto.
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ATOS OFICIAIS

RESOLUÇÃO N° 006/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
“Dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba e dá outras providências”.

Autoria: A MESA

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:                                   

 RESOLUÇÃO:

CONSIDERANDO a edição da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informações), que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no 
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que cabe ao Município definir, por meio de legislação própria, regras específicas para o cumprimento das determinações previstas no diploma federal aludido.
RESOLVE:
Art. 1º - O acesso a informações no âmbito do Poder Legislativo do Município de Santana de Parnaíba fica regulamentado por esta Resolução, observadas as normas gerais 
estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 2º - O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V - desenvolvimento dos mecanismos de participação popular nas atividades da administração pública.
Art. 3º - Para os efeitos desta Resolução, consideram-se as seguintes definições:
I - arquivos públicos: conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, entidades 
privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações sociais, no exercício de suas funções e atividades;
II - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a documentos, dados e informações;
IV - credencial de segurança: autorização por escrito concedida por autoridade competente, que habilita o agente público municipal no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou 
atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas;
V - criptografia: processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos, de forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer 
sua forma original;
VI - custódia: responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações;
VII - dado público: sequência de símbolos ou valores, representado em algum meio, produzido ou sob a guarda governamental, que não tenha seu acesso restrito por legislação 
específica;
VIII - desclassificação: supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas;
IX - documentos de arquivo: todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal, no exercício de suas funções e atividades;
X - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
XI - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
XII - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que 
assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos;
XIII - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
XIV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;
XV - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Município;
XVI - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
XVII - marcação: aposição de marca assinalando o grau de sigilo de documentos, dados ou informações, ou sua condição de acesso irrestrito, após sua desclassificação;
XVIII - metadados: são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo 
e referem-se a:
a) identificação e contexto documental (identificador único, instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, 
destinação, versão, documentos relacionados, idioma e indexação);
b) segurança (grau de sigilo, informações sobre criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais);
c) contexto tecnológico (formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências de hardware e software, tipos de mídias, algoritmos de compressão) e localização física do documento;
XIX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;
XX - reclassificação: alteração, pela autoridade competente, da classificação de sigilo de documentos, dados e informações;
XXI - rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais: relação anual, a ser publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades, de documentos, dados e 
informações classificadas, no período, como sigilosas ou pessoais, com identificação para referência futura;
XXII - serviço ou atendimento presencial: aquele prestado a presença física do cidadão, principal beneficiário ou interessado no serviço;
XXIII - serviço ou atendimento eletrônico: aquele prestado remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de comunicação.
Art. 4º - O acesso aos documentos, dados e informações compreende, entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido o documento, dado ou informação almejada;
II - dado ou informação contida em registros ou documentos, produzidos, acumulados ou recolhidos para arquivo na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba;
III - dado ou informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
IV - documento, dado ou informação sobre atividades exercidas pela Câmara Municipal, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
V - documento, dado ou informação pertinente à administração ou patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos.
Art. 5º - Fica instituído junto à Divisão de Protocolo e Gestão Documental, sob o monitoramento da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, o Serviço de 
Informações ao Cidadão (SIC), a quem compete:
I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
II - protocolizar os requerimentos de acesso a informações, encaminhando-os aos setores responsáveis;
III - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso nas suas respectivas unidades;
IV - controlar os prazos de resposta dos pedidos de acesso, informando aos setores responsáveis a proximidade do término do prazo;
V - receber as informações prestadas pelos setores responsáveis, encaminhando-as ao interessado;
VI - manter histórico dos pedidos recebidos.
Art. 6º- O pedido de informação deverá ser formulado junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), por meio da internet ou pessoalmente, devendo ser utilizado o formulário 
padrão disponibilizado no portal da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.
§ 1º Em cada formulário será permitido solicitar 1 (uma) informação.
§ 2º O pedido deve conter:
a) o nome e a identificação do requerente;
b) dados para contato, tais como telefone, endereço e e-mail;
c) indicação do órgão ou entidade pública ao qual o pedido de informação deverá ser encaminhado;
d) especificação da informação requerida.
§ 3º Não serão aceitos pedidos genéricos, cuja identificação do objeto ou intelecção da informação requerida se mostre incompreensíveis, bem como pedidos desarrazoados, que 
requeiram a produção ou processamento dos dados por parte do órgão demandado.
§ 4º O preenchimento do formulário padrão de que trata o «caput» deste artigo é condição essencial ao encaminhamento do pedido realizado pessoalmente e consequente obtenção 
da informação pleiteada.
Art. 7º - O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) deverá conceder o acesso imediato às informações quando disponíveis.
§ 1º Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o SIC tem prazo não superior a 20 (vinte) dias e deverá:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido;
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
§ 2º O prazo referido no § 1º deste artigo poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado.
§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) poderá oferecer meios para 
que o próprio interessado possa pesquisar a informação de que necessitar, através do Portal da Transparência localizado no sítio da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.
§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e 
condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, com anuência do interessado.
§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao interessado, 
por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará a Câmara Municipal da obrigação de seu 
fornecimento direto, salvo se o interessado declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
Art. 8º - O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor 
necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo pelo Presidente da Câmara.
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no “caput” deste artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio 
ou da família, declarada nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.
Art. 9º - Quando se tratar de acesso a informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 
certificação de que esta confere com o original.
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro 
meio que não ponha em risco a conservação do documento original.
Art. 10 - É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Art. 11 - No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações ou às razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o 
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dias) a contar de sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à apreciação da autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Art. 12 - Negado o acesso ao documento, dado e informação, o interessado poderá recorrer à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:
I - o acesso ao documento, dado ou informação não classificada como sigilosa for negado;
II - a decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou informação, total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente 
superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação;
III - os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, não tiverem sido observados;
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Mesa Diretora depois de submetido à apreciação do Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.
§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, Mesa Diretora determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto na 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e nesta Resolução.
Art. 13 - São consideradas passíveis de restrição de acesso, no âmbito da Câmara de Santana de Parnaíba, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - prejudicar ou colocar em risco a autonomia municipal;
II - colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
III - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações estratégicas para a municipalidade, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 
nacionais e internacionais;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do Município;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas da Guarda Municipal;
VI - colocar em risco a segurança de instituições ou de autoridades municipais e seus familiares, bem como autoridades nacionais e estrangeiras em trânsito no Município;
VII - violar os direitos inerentes à pessoa natural identificada ou identificável, notadamente os relativos à vida privada, intimidade, honra e imagem, bem como liberdades e garantias individuais.
Art. 14 - O disposto nesta Resolução não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta 
de atividade econômica pelo Poder Público ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o Município de Santana de Parnaíba e seus órgãos.
Art. 15 - Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
Parágrafo único. Os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.
Art. 16 - Para a classificação do documento, dado ou informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos 
restritivo possível, considerados:
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade como um todo e do Município;
II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.
Art. 17- Os prazos máximos de restrição de acesso aos documentos, dados e informações, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:
I - ultrassecreto: até 25 (vinte e cinco) anos;
II - secreto: até 15 (quinze) anos;
III - reservado: até 5 (cinco) anos.
Art. 18 - A decisão de classificação do sigilo de informações deverá ser fundamentada e será de competência das seguintes autoridades:
I - no grau de ultrassecreto:
a) Mesa Diretora;
II - no grau de secreto ou reservado, das autoridades referidas no inciso I deste artigo, bem como:
a) Presidente; 
Art. 19 - A autoridade que classificar documento, dado e informação como sigilosos deverá encaminhar a decisão Mesa Diretora da Câmara Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias 
a partir da edição da classificação.
Art. 20 - A Mesa Diretora fará publicar, anualmente, em sítio disponível na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas:
I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo;
III - relatório indicativo dos pedidos recebidos.
Art. 21 - O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades 
e garantias individuais.
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 
autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.
§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.
Art. 22 - Constituem condutas ilícitas do agente público do Poder Legislativo Municipal:
I - recusar-se a fornecer a informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente informação que se encontre sob sua guarda;
III - subtrair, alterar, destruir, ou de qualquer modo inutilizar documento inerente   informação a ser prestada; e
IV - divulgar ou permitir a divulgação indevida à informação sigilosa ou pessoal.
Parágrafo único. Garantido o devido processo legal, com ampla defesa e o contraditório, e sem prejuízo das sanções cíveis e criminais, as condutas referidas neste artigo serão 
penalizadas nos termos do previsto no Estatuto dos Servidores do Município de Santana de Parnaíba.
Art. 23 - A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba e deixar de 
observar o disposto nesta Resolução e na Lei Federal nº 12.527, de 2011, estará sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o Câmara Municipal;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, assegurando o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2º A multa prevista no inciso II do «caput» será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser inferior a 60 UFESP`s, nem superior a 3.000 UFESP`s.
§ 3º A reabilitação referida no inciso V do «caput» será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do «caput».
§ 4º A aplicação da sanção prevista no inciso V do «caput» é de competência exclusiva do Presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, facultada a defesa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.
Art. 24 - A Controladoria Interna fica responsável por monitorar a implementação do disposto neste Decreto, cabendo-lhe, neste mister, recomendar aos demais órgãos do Legislativo 
eventuais medidas de aperfeiçoamento.
Art. 25 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário.        
                          

                                  Plenário Antônio Branco, em 09 de outubro de 2018.

ANTÔNIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Presidente

Vereador PSDB
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ATOS OFICIAIS

LISTA COMPLEMENTAR

Anexo - LISTA COMPLEMENTAR - CRF 03/2018 - VERSÃO 2 - VILA DEL RÉ

 Lista complementar de ocupantes REURB S  do Loteamento Vila Del Ré, Processo Administrativo nº 268.472/2011, 
nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

------------------------------------------------------------------------
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.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

------------------------------------------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 11/2018

CHÁCARAS CRUZ - REURB E
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA , pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Praça 
Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
Processo Administrativo nº 356.773/2015, CERTIFICA que o desmembramento denominado CHÁCARAS CRUZ, con-
solidado e implantado à cidade anterior a 22 de dezembro de 2016, localizado no perímetro urbano, com acesso pela 
Estrada Ecoturística do Suru, região do Votuparim, em Zona Residencial de Baixa Densidade Tipo 3 - ZRBD 03, objeto 
das Transcrições nº 11.138 e 5.829 oriundas do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri destacadas da Transcrição 
nº 10.459 do 8º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, composto por 05 Lotes e uma única Quadra, com área de
22.053,48m², foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb E, 
aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 024 de 
06 de novembro de 2017; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e que não existem compensa-
ções urbanísticas ou outras obras e serviços a serem executados; CERTIFICA que o núcleo confronta com o córrego mu-
nicipal do Votuparim, e que as medidas de compensação e ou mitigação ambiental encontram-se devidamente descritas
no Termo de Compromisso Ambiental celebrado entre as partes, junto ao processo administrativo de Reurb E; CER-
TIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio objeto das Transcrições nº 11.138 e 5.829 
oriundas do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri e Transcrição nº 10.459 do 8º Oficial de Registro de Imóveis de 
São Paulo, confrontante objeto da Transcrição nº 14.595, e após o decurso do prazo legal não houve impugnação à 
presente Reurb E; dessa forma, apto ao registro e a titulação de seus ocupantes, com o registro dos direitos reais ou-
torgados aos legitimados, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem 
anexa; Por fim, CERTIFICO , que foram cumpridos integralmente os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018; Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 
31 dias do mês de agosto de 2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado , Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido 
é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 - LISTAGEM DOS OCUPANTES
Reurb E - desmembramento Chácaras Cruz, Processo Administrativo nº 356.773/2015 , nos termos da Lei Federal nº 
13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

Em Santana de Parnaíba, aos 31 dias do mês de agosto de 2018. Publique-se,
Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

------------------------------------------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 016/2018

JARDIM URANO - REURB S
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA , pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Praça 
Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o Pro-
cesso Administrativo nº 375.122/2016, CERTIFICA que o desmembramento denominado JARDIM URANO, ocupado 
predominantemente por população de baixa renda, consolidado e implantado desde 2008, nos lotes 13, 16, 17 e 18 
da Quadra 20 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, localiza-se no perímetro urbano, ao Norte do Município, 
com acesso pela Rua Urano, região do Jaboticabeiras, com área de 4.339,42 m² composto por 14 lotes , origem na 
Transcrição nº 6.159 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri , foi REGULARIZADO através 
de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S , em Zona Residencial de Média Densidade - 
Tipo 2 (ZRMD-2) , promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização 
Urbanístico e Ambiental nº 15 de julho de 2018; CERTIFICA que o desmembramento possui a infraestrutura essencial e 
não há compensações urbanísticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; CERTIFICA que esta Serventia 
procedeu a notificação aos titulares do domínio, proprietária e compromissária, Averbações 236, 239, 240 e 241 às 
margens da Inscrição o loteamento nº 24, livro 08, da Transcrição nº 6.159 e os responsáveis pela implantação do 
loteamento; bem como, de seus confrontantes , quais sejam: lote 11 da quadra 20 do loteamento Chácaras do Solar - 
Setor 02, objeto da averbação nº 234, a margem da inscrição do loteamento nº 24 do livros 08 da Transcrição nº 6.159; 
lote 12 da quadra 20 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02 objeto da Matrícula nº 31.604; lote 14 da quadra 20 
do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, Averbação 237, inscrição 24 da Transcrição nº 6.159, lote 15 da quadra 
20 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Matrícula nº 187.962; lote 19 da quadra 20 do loteamento 
Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Transcrição nº 6.159 e terceiros interessados nos termos do artigo 31 da Lei 
Federal nº 13.465/2017 . CERTIFICA , ainda, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente 
Reurb S ; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes ; bem como, a titu-
lação de seus beneficiários, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem 
anexa; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isenção de 
custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria 
do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; Por fim, CERTIFICO , 
que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 
c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018; Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 08 dias do mês de 
outubro de 2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado , Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou 
fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01
LISTAGEM DOS LEGITIMADOS BENEFICIÁRIOS
CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 016/2018 (versão 02)
REURB S - loteamento JARDIM URANO, Processo Administrativo nº 375.122/2016 , nos termos da Lei Federal nº 
13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

Em Santana de Parnaíba/SP, 08 de Outubro de 2.018. Publique-se,
Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

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

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 017/2018
JARDIM ASTERÓIDE - REURB S

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Praça 
Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
Processo Administrativo nº 350.368/2015, CERTIFICA que o desdobro denominado JARDIM ASTERÓIDE, ocupado 
predominantemente por população de baixa renda, consolidado e implantado anterior a 22 de dezembro de 2016, 
no lote 36 da Quadra 41 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, localiza-se no perímetro urbano, ao Norte do 
Município, com acesso pela Rua Asteróide, região do Jaboticabeiras, com área de 1.623,20 m² , composto por 05 
(cinco) lotes, objeto da Transcrição n° 6.159, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri , foi 
REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S , em Zona Residencial 
de Média Densidade - Tipo 2 (ZRMD-2) , promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do 
Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 21/2018 ; CERTIFICA que o desdobro possui a infraestrutura 
essencial e não há compensações urbanísticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; CERTIFICA que 
esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio, proprietária e compromissária, conforme averbação 
767, Inscrição 24 da Transcrição nº 6.159 e os responsáveis pela implantação do loteamento; bem como, de seus 
confrontantes , quais sejam: lote 35 da quadra 41 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02 objeto da Matrícula nº 
25.510; lote 40 da quadra 41 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Matrícula nº 185.849, lote 39 da 
quadra 41 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Transcrição nº 6.159 e sua respectiva averbação 
767, Inscrição 24; Lote 37 Unificado “A” da quadra 41 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Matrícula 
nº 205.539; Lote 37 Unificado “B” da quadra 41 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Matrícula nº 
205.540; e terceiros interessados nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017 . CERTIFICA , ainda, que 
após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S ; dessa forma, apto ao registro com a 
abertura das matrículas individualizadas dos lotes ; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme cadastro 
físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem devidamente publicada na C.R.F. nº 017/18 
versão 01, Edição 244, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto 
Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com 
a isenção de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em 
pasta própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos 
de Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. Por fim, CERTIFICO 
, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 
c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018; Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 05 dias do mês de 
outubro de 2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado , Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou 
fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01
LISTAGEM DOS LEGITIMADOS BENEFICIÁRIOS
CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 017/2018

REURB S - loteamento JARDIM ASTERÓIDE , Processo Administrativo nº350.368/2015, nos termos da Lei Federal nº 
13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

N
REURB E - loteamento JARDIM ASTERÓIDE , Processo Administrativo nº350.368/2015, nos termos da Lei Federal nº 
13.465/17 c/c c/c § 4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; os direitos reais outorgados através de Legitimação 
Fundiária de Interesse Específico, deverão ser acompanhados de Título individualizado a ser apresentado pelo ocupante 
ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no ato do seu registro.

Em Santana de Parnaíba/SP, 31 de Agosto de 2.018. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

------------------------------------------------------------------------
CRF nº 019/2018

Certidão De Regularização Fundiária Urbana -  REURB S
  JARDIM SANTA MARTA (lote 07 da Quadra 10 - Desdobro)

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Praça 
Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o Pro-
cesso Administrativo nº 394.650/2017, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o desdobro do lote 07 
da Quadra 10 do Jardim Santa Marta, encontra-se no perímetro urbano, ocupado predominantemente por população de 
baixa renda, para fins de moradia, devidamente consolidado e implantado à cidade, anterior a 22 de dezembro de 2016, 
com acesso pela Rua Belo Horizonte, ao Norte do Município, região da Fazendinha, com área de 588,30m², composto 
por 09 (nove) lotes, objeto da Matrícula n° 20.007, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, 
foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona de Uso 
Predominantemente Industrial - ZUPI, promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto 
de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 08 datado de 19 de junho de 2018; CERTIFICA que o desdobro possui 
infraestrutura essencial e não há compensações urbanísticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; 
CERTIFICA, ainda, que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio objeto da Matrícula nº 20.007 
e os responsáveis pela implantação do parcelamento; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: lote 08 da 
Quadra 10 do loteamento Jardim Santa Marta, objeto da Matrícula nº 90.204; Lote 05A da Quadra 10 do loteamento 
Jardim Santa Marta objeto da Matrícula nº 84.448; e terceiros interessados nos termos do artigo 31 da Lei Federal 
nº 13.465/2017. CERTIFICA, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa 
forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes; bem como, a titulação de seus 
beneficiários, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, que 
devem ser classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 
9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isenção de 
custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria 
do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de Reurb E, 
através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. Por fim, CERTIFICO, que foram 
cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto 
Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 05 dias do mês de outubro de 
2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado                           , Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e 
dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 
LISTAGEM DOS LEGITIMADOS BENEFICIÁRIOS
CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 019/2018
Processo Administrativo nº 394.650/2017

REURB S - Desdobro lote 07 da Quadra 10 do loteamento Jardim Santa Marta, Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto 
Federal nº 9.310/18.

REURB E - Desdobro lote 07 da Quadra 10 do loteamento Jardim Santa Marta, nos termos do § 4º do artigo 5º do 
Decreto Federal nº 9.310/18; os direitos reais outorgados através de Legitimação Fundiária de Interesse Específico, 
deverão ser acompanhados de Título individualizado a ser apresentado pelo ocupante ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente, no ato do seu registro.

Em Santana de Parnaíba/SP, 05 de Outubro de 2.018. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

------------------------------------------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 009/2018 - Versão 3

RECANTO DAS SAMAMBAIA - REURB S

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Praça 
Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
Processo Administrativo nº 268.692/2011, CERTIFICA que o loteamento denominado RECANTO DAS SAMAMBAIAS, 
ocupado predominantemente por população de baixa renda, consolidado e implantado na década de 1980, com acesso 
pela Rua das Samambaias na altura do número 200, região do Votuparim, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, 
com área de 10.315,70 m² composto por 32 lotes, uma única Quadra denominada “A”e sistema viário denominado 
Rua Milton Arruda de Oliveira, conforme Lei Municipal n° 2730, de 20 de junho de 2006, com origem na Transcrição n° 
21.728, oriunda do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, foi REGULARIZADO através de Projeto 
de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS (Lei Municipal 
nº 3.192/12), promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Urba-
nístico e Ambiental nº  06 de 04 de maio de 2018; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e que 
não existem compensações urbanísticas ou ambientais a serem executadas; CERTIFICA que esta Serventia procedeu 
a notificação aos titulares do domínio e os responsáveis pela implantação do loteamento, Transcrição nº 21.728 
Matrícula nº 174.629; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: Matrículas nº 82.393, 85.761, 587, Transcri-
ções nº 10.697; Transcrição nº 1.669; e terceiros interessados, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. 
CERTIFICA, ainda, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto 
ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a titulação de 
seus ocupantes, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, 
classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; 
devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isentos de custas, 
emolumentos, tributos e penalidades tributárias,; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria do 
Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de Reurb E, atra-
vés de apresentação de título individualizado pelo legitimado para registro. Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos 
integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal 
nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 10 dias do mês de Outubro de 2018. Eu, 
Anna Erica de Camargo Prado                           , Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. 
Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 
LISTA DOS OCUPANTES

REURB S - loteamento RECANTO DAS SAMAMBAIAS, Processo Administrativo nº  268.692/2011, nos termos da Lei 
Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

REURB E - loteamento RECANTO DAS SAMAMBAIAS, Processo Administrativo nº  268.692/2011, nos termos da Lei 
Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c § 4º do artigo 5º do 
Decreto Federal nº 9.310/18.

Santana de Parnaíba, aos 10 dias do mês de Outubro de 2018. Publique-se. Arquive-se. Registre-se

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Concorrência Pública N.º 017/2018 – Proc. Adm. Nº 836/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para a implantação do Projeto de Educação 
Tecnológica, denominado “SOLUÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL”, contemplando o 
atendimento no segmento de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e Ensino Médio do 1º ao 
3º ano, incluindo aquisição de recursos tecnológicos como: kits educacionais, materiais 
didáticos, plataforma digital integrada à solução pedagógica e prestação de serviços 
técnicos especializados para realização de capacitação técnica e pedagógica - SME
A Comissão Permanente de Licitações, faz saber que, em atendimento à solicitação da 
SME – Secretaria Municipal da Educação, a qual expõe a necessidade de correção nos 
valores publicados anteriormente, devolvem-se os prazos legais.
Do Edital: O edital completo retificado poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
10/10/18 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.
Data de Abertura: 26/11/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de outubro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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.
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame acima identificado a favor da empresa AMV 
COMERCIO PROMOCOES EVENTOS E ARBITRAGENS LTDA - ME.

Santana de Parnaíba, 04 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

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.
ADJUDICO e HOMOLOGO o certame acima identificado a favor da empresa HDPARTS 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP.

Santana de Parnaíba, 09 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 170/2018 – Proc. Adm. n.º 813/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços REMANEJAMENTO 
(RETIRADA E REINSTALAÇÃO) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, incluindo a 
parte elétrica, tubulação, suporte, recarga e toda a infraestrutura necessária para o perfeito 
funcionamento dos aparelhos, em atendimento às Secretarias deste Município.
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa CLIMAT COMÉRCIO DE 
AR CONDICIONADOS EIRELI - ME.

Santana de Parnaíba, 03 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 171/2018 – Proc. Adm. n.º 821/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA para integração e expansão da infraestrutura do Data Center, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação – SMTI, pelo período 
de 12 meses.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação aos catálogos 
apresentados para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de Tecnologia da 
Informação promoveu o seguinte julgamento: CATÁLOGOS APROVADOS PARA TODOS 
OS ITENS DOS LOTES. 
Na oportunidade, ADJUDICO E HOMOLOGO o certame supra a favor das empresas: 
NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA, para os LOTES 01 e 02; e BHC SISTEMAS DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, para o LOTE 03.

Santana de Parnaíba, 09 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  – E 

JULGAMENTO DE RECURSO  
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 em diversas secretarias deste Município, pelo período de 12 meses. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, comunica-se o julgamento de amostras 
exarado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo quanto ao certame supra: 
AMOSTRAS APROVADAS:
SUPER SUIÇA LTDA EPP para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10;
Desta forma, Adjudicam-se e Homologam-se os itens à empresa supracitada.
Ainda, no tocante ao recurso administrativo interposto pela empresa WILLIAM PEREIRA 
DA SILVA MEI, decido NEGAR PROVIMENTO. 

Santana de Parnaíba, 10 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO
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ATOS OFICIAIS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018

COMUNICADO Nº 05

RESULTADO GERAL DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA O
CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA AS MICROÁREAS DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba divulga o resultado geral do Curso Introdutório de For-
mação Inicial, para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde, em `Primeira Convocação, referente ao “Con-
curso Público – Edital nº 01/2018”, para as seguintes Microáreas: Sítio do Morro, Ingaí / Aldeia da Serra, 
Parque Santana, São Pedro e Cento e Vinte. 
Os candidatos classificados no Concurso Público e não convocados para o Curso de Formação Inicial, ficarão 
em Lista de Espera para futuras convocações para realização do curso, a critério da Administração Pública, se 
necessário, até o prazo de validade do Concurso.
Conforme estabelecido no Edital do Concurso Público, no item 10.14.2, do Capítulo X, não caberá recurso do 
resultado divulgado do Curso Introdutório de Formação Inicial.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado, contendo o resulta-
do geral do Curso de Formação Inicial, com a classificação atualizada, para as seguintes Microáreas: Sítio do 
Morro, Ingaí / Aldeia da Serra, Parque Santana, São Pedro e Cento e Vinte. 

Santana de Parnaíba, 2 de março de 2018.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018

RESULTADO GERAL DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA O
CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA AS MICROÁREAS DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018------------------------------------------------------------------------
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública N.º 016/2018 – Proc. Adm. Nº 744/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de publicidade institucional para atendimento às 
necessidades de comunicação da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, após tomar conhecimento da Representação interposta pelo Sr. Murilo Ronchesel, 
junto ao TCE-SP, resultando no processo nº eTC-20600.989.18-0, que por determinação daquela corte de contas, fica SUSPENSA sine 
die a presente licitação.

Santana de Parnaíba, 03 de Outubro de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Eletrônico n.º 011/18 – Proc. Adm. n.º 880/18
Objeto: Aquisição de AGENDA SEMANAL, para composição de kit personalizado aos professores da rede municipal de ensino, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 05/10/18, 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: 18/10/18, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 04 de outubro de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO
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ATOS OFICIAIS

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua Fernão 
Dias Falcão, n.º100, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2016 Farmacêutico: 025- Adriano Costa Ancelmo-RG/SP-30.117.265-1. Médico 
com Especialização em Oftalmologia: 006- Ana Claudia Viana Wanzeler-RG/SP-5475128. Concurso Público 
002/2016 Engenheiro (Civil): 019- Walter Garanhani Mathias-RG/SP-17.081.477; 020- Marco Aurelio Greco 
Nordhausen Domingues-RG/SP-24.537.949-6. Concurso Público 001/2017 Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil: 209- Sonia Maria de Melo Sulzbach Aquino-RG/SP-12.589.701-7. Oficial Administrativo: 053- 
Jesiany da Silva Sousa-RG/SP-50.343.531-4; 054- Patricia Ferreira-RG/SP-47.687.218-2. Concurso Público 
002/2018 Médico com Especialização em Psiquiatria Infantil: 002- Luciana Burim Scomparini-RG/SP-
24.413.271-9. Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 002-Marina Simões Formighieri-
RG/SP-79.838.519.   Concurso Público 004/2018 Técnico Tributário: 001- Stefani Aparecida Alves-RG/
SP-37.898.301-5; 002- Claudete Neris Silva-RG/SP-33.054.586-3; 003- Alexandre Augusto Poli-RG/SP-
44.264.175-8; 004- Everson Mendes dos Santos-RG/SP-40.597.937-X; 005- Renata de Oliveira Gomes-RG/
SP-32.784.071-7.

Santana de Parnaíba, 12 de outubro de 2018.
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL SUSTENTÁVEL

11ª Reunião Ordinária
Data: 17/10/2018
Horário: 10h
Local: Centro de Educação para Sustentabilidade - CES
Rua Michelangelo, nº12
Alphaville – Santana de Parnaíba - SP

Pauta 

- Leitura e aprovação da Ata anterior (Reunião Ordinária de 19/09/2018).

- Recurso do Processo O.S nº 2544/18-4 - Infrator: Urban Comercio de Móveis e Artigos em Madeiras Ltda 
EPP – Infração: Funcionamento irregular de empresa (Falta de Licenciamento Ambiental) - Enquadramento: 
Artigos 22 e 101 da Lei Municipal 2.823/07, Artigo 84 do Decreto Estadual 8.468/76 – Valor da Multa: R$ 
2.004,60 (Dois mil e quatro reais e sessenta centavos). (intempestivo)

- Comunicado de participação de eventos: “Saneamento para Cidades Inteligentes”, “Qualidade de Vida e 
Sustentabilidade”, “Encontro das Unidades de Conservação Paulistas” e “Redução de risco em linhas de 
Transmissão da CTEEP.

- Orçamento e aprovação das máquinas fotográficas de captura.

- Diversos.

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

EXTRATO DE CONTRATO  
 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato para aquisição de materiais de limpeza e consumo.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba.
CONTRATADA: EMA- ELIZABETE MONTEIRO ALVES-ME.
CONTRATO: Nº 002/2018
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – Início da vigência: 13/08/2018.
VALOR GLOBAL: R$4.725,20 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Santana de Parnaíba, 14 de agosto de 2018.

Maria de Fátima Pereira
Diretora Presidente
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