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Prefeitura e Secretaria de Cultura iniciam
obras de revitalização no Centro Histórico
A ação prioriza orientar, ouvir os munícipes e realizar intervenções pontuais no Centro Histórico
Fotos: Fabiano Martins

N

a manhã da segunda-feira
16/01, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
realizou uma ação de revitalização em todo o Centro Histórico. Pag. 04

PAM Santa Ana recebe reforma e
manutenção para melhor atendimento

716 Vagas

Novas salas como Endoscopia, Internação e Procedimentos Cirúrgicos receberam pintura e alguns reparos
Fotos: Fabiano Martins

N

o dia 02/01, a administração Regional Fazendinha
iniciou a revitalização do
PAM Santa Ana.
O objetivo das restaurações é
oferecer melhor atendimento para
os usuários do hospital, proporcionando assim, maior comodidade. Pag. 04
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A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba já definiu a programação para
esse fim de semana, exposições, bandas musicais e muito mais, confira o que acontece na cidade.
Por: Sidnei Rodrigues - Fotos: Fabiano Martins

Domingo: 22/01

Pontos de Visitação

Música na Praça

Complexo Cultural Monsenhor Paulo Florêncio de Camargo
O espaço que é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) e pelo Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de
São Paulo (CONDEPHAAT), contém
ambientes audiovisuais, que mostram as comidas típicas e as festas
tradicionais da cidade, uma sala
de projeção, onde o visitante pode
conhecer a história de Santana de
Parnaíba desde sua fundação. Os
visitantes também poderão conferir
dados relacionados às manifestações culturais parnaibanas: do carnaval às manifestações religiosas,
bem como a importância do Samba

O Projeto “Música na Praça” traz a apresentação de
MPB que promete embalar
o evento com um repertório de músicas nacionais,
o evento acontece neste
domingo (22), a partir das
15h, no Coreto Maestro Bilo, localizado na Praça 14
de Novembro, no Centro
Histórico.

Agenda da Semana

Sexta na Praça - 27/01

de Bumbo, estudado pelo modernista Mário de Andrade, além de
objetos do cotidiano da vila (roca,
ralador de mandioca, tábua de
lavar); colunas de madeira; ferragens; cabeções; muxarabi (ou

muxarabiê), e obras do beneditino Agostinho de Jesus. Localizado na Praça da Matriz no Centro
da cidade, o Complexo Cultural
funciona de terça a domingo, das
08h00 as 17h00.

Centro de Apoio ao Artesão

O projeto apresenta todas
as sextas-feiras, a partir
das 18h no coreto Maestro Bilo, um repertório
musical diferente, ou seja,
cada semana um gênero
musical embala as noites
de sextas na cidade. O espaço está localizado na
Praça 14 de novembro –
Centro Histórico. Para a
próxima sexta 27, o gênero musical escolhido
é o Rock.

Espaço destinado à exposição
de trabalhos produzidos pelos
artesãos de Santana de Parnaíba, além de realizar cursos e
oficinas de artesanato aos interessados em desenvolver trabalhos manuais. Algumas das
peças expostas são comercializadas e podem ser adquiridas
pelos turistas.
Está localizado no Largo da
Matriz, nº 86 no Centro Histórico da cidade e funciona diariamente, inclusive aos domingos
e feriados, das 08 às 17h.

Alistamento Militar agora é pela internet
Jovens que completam 18 anos em 2017 poderão fazer o alistamento para o Exército Brasileiro pela internet
A 105ª Junta de Serviço Militar de Santana de Parnaíba informa que cidadãos residentes no município, nascidos no ano de
1999, deverão realizar seu alistamento militar no site www.alistamento.eb.mil.br no período de 1 de janeiro a 30 de junho de
2017. Para se alistar o munícipe deverá informar o CPF, endereço residencial, e-mail e número de celular para contato.
Moradores nascidos nos anos anteriores e que ainda não fizeram a inscrição devem procurar a junta militar para fazer o alistamento, que está localizada na Rua Anhembi, 99, próximo ao gabinete do Prefeito. O atendimento é de segunda a sexta-feira,
das 08h às 17h. Para mais informações entrar em contato no telefone (11) 4154-1337.
Texto: Renato Menezes MTB 54.101

PrefeituraSantanadeParnaiba

716 vagas

18/01

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625
Ocupação

Local de Trabalho

Quantidade de Vagas

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

Escolaridade

Armazenista

Jaguara-SP

75

Ens. Médio

Assistente de Vendas

Fazendinha

1

Ens. Médio

Operador de Telemarketing Receptivo

Cajamar

10

Ens. Médio

Auxiliar Administrativo

Barueri

10

Auxiliar de Cozinha

M.Grande

1

Auxiliar de Depósito

Barueri

10

Auxiliar de Enfermagem

Região

10

Auxiliar de Limpeza

Fazendinha

10

X

Ens. Médio

Cobrador de Transportes Coletivos

Fazendinha

10

X

Fundamental

Conferente de Carga e Descarga

Cajamar

10

X

Ens. Médio

X

Ens. Médio
Fundamental

X

Ens. Méd/Incomp.
Ens. Médio

Corretor de Imóveis

Região

250

Ens. Médio

Empregada Doméstica

Pq.Sinai

1

Fundamental

Empregada Doméstica

Alphaville

1

Fundamental

Oficial na Manutenção de Edificações

Polvilho

1

Ens. Médio

Operador de Teleatendimento Híbrido

Alphaville

100

Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo

Alphaville

200

Ens. Méd/Incomp.

Químico

Fazendinha

1

Superior

Representante Comercial Autônomo

Fazendinha

1

Ens. Médio

Técnico de Enfermagem

Região

10

Técnico

Técnico em Segurança do Trabalho

Fazendinha

1

Técnico

Vendedor Interno

Fazendinha

2

Ens. Médio

Vendedor Pracista

Fazendinha

1

Ens. Médio

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”

EXPEDIENTE:

A Imprensa Oficial de Santana de Parnaíba (Lei nº 3244/2013) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, produzida pela
Secretaria de Comunicação Social.
Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem
retirados no Paço Municipal.

Prefeito: Elvis Leonardo Cezar

Secretaria de Comunicação Social
Produção de Noticiário: Dep. de Jornalismo da Secretaria de Comunicação Social
Avenida Brasil, 132 - Jardim São Luís - CEP 06502-210 - Santana de Parnaíba/SP
Fone: (11) 4622-7950
E-mail: secom.imprensa@santanadeparnaiba.sp.gov.br
Site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Secretário de Comunicação Social: Max Santana
Diretor: Mario Justo
Editor e revisor: Renato Menezes - MTB 54.101
Jornalismo: Cintia Almeida / Sidnei Rodrigues / Roberta Godoi / Willian da Silva
Diagramação: Ricardo Branco / Vera Yukimoto
Circulação: Órgãos Públicos
Periodicidade: Semanal
Tiragem Desta Edição: 3.000 exemplares

Ano V - Edição 161

De 2 0 a 2 6 d e ja n e iro d e 2 0 1 7

3

SAÚDE

Pre feit ur a M unic ipa l d e Sa n ta n a d e P a rn a íb a

w w w. sant anadepar naiba. sp. gov. br

/ Pr ef eit ur aSant anadePar naiba

Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado
realiza mais de 600 exames de mamografia
O exame de imagem é fundamental pois tem como objetivo detectar precocemente possíveis tumores de mama
Texto: Cíntia Almeida
Fotos: Fabiano Martins

Carreta da Mamogradfia

A

prevenção ao câncer
de mama em Santana
de Parnaíba teve uma
grande aliada, de 13
de dezembro a 11 de janeiro,
a população parnaibana contou com a carreta do programa “Mulheres de Peito” da Secretaria de Saúde do Governo
do Estado, que estacionada em
frente a USA Fazendinha, na
Av. Tenente Marques, realizou
exames gratuitos.
Durante o período de permanência da carreta na cidade,
foram realizadas 621 mamografias. Mulheres com idade a
partir de 35 anos com exames
agendados em qualquer unidade, foram atendidas apresentando o pedido médico, já a
partir de 50 anos era só comparecer a carreta. O diagnóstico
por Imagem tem por objetivo a
prevenção do câncer de mama.
Edineide Santos, que reali-

A unidade móvel ficou estacionada no bairro da Fazendinha para atender as munícipes
zou o exame na carreta, falou
sobre a iniciativa da Prefeitura:

“Acho ótima a ideia da carreta, pois facilita muito a vida das

mulheres da cidade. Fui muito
bem atendida, os funcionários

são bem prestativos, educados
e o atendimento é rápido. Estou

há alguns anos no munícipio e
sempre sou bem atendida”.

Santana de Parnaíba inova e lança projeto
Cuidador Voluntário no Parque Cidade São Pedro
As inscrições devem ser realizadas diretamente na administração do parque de terça a domingo, das 8h às 21h
Texto: Roberta Godoi
Fotos: Sinnayder Barcelos

O

projeto Cuidador Voluntário, idealizado pela Prefeitura de Santana
de Parnaíba juntamente com a administração do Parque Cidade São Pedro, consiste
na colaboração dos munícipes e
frequentadores do local em sua
fiscalização, para que não haja
depredações ou ações que possam comprometer a integridade
estrutural do parque.
A iniciativa do projeto tem como principal objetivo conscientizar sobre a preservação do espaço público, além de fazer com
que os usuários do parque possam colaborar voluntariamente
com boas atitudes.
Aos interessados, as inscrições serão feitas diretamente na
administração do Parque Cidade
São Pedro, localizado na Av. Jaguarí, 1357 – Cidade São Pedro.

Secretaria da Saúde por meio do Bem Estar
Animal realiza 2.400 castrações em um ano
A Prefeitura oferece aos munícipes todo mês mutirões de castração gratuito

O
A castração é gratuita e os animais devem ter mais de seis meses de vida

Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Linda Marinho

departamento do Bem
Estar animal fechou
2016 totalizando 2.400
castrações nos mutirões
que ocorreram durante o ano, esta ação tem como objetivo controlar o número de animais existentes no município, impedindo o
aumento de cães e gatos abandonados na cidade.
A castração é gratuita e são
castrados somente os animais a
partir dos seis meses de vida. Durante o ano passado por mês fo-

ram realizadas cerca de 200 castrações, o número é considerado
expressivo para a saúde pública.
Foi realizado durante à tarde
da quinta-feira, 19/01, no bairro 120 o cadastro dos animais
para o primeiro mutirão do ano.
Vale lembrar que as vagas são
limitadas e no ato da inscrição
o munícipe recebe um protocolo com data e horário da castração. No dia os responsáveis
devem levar o RG e CPF para
assinar o termo de Responsabilidade de Castração.
Dúvidas ou mais informações

podem ser obtidas no Departamento do Bem estar Animal,
que está localizado na Rua Angelina Negri Gilli, 40 – Jardim
Bandeirantes ou pelo telefone
(11) 4622-1427.
ATENÇÃO:
Abandono e maus tratos
a animais é crime. “È considerado crime praticar ato de
abuso, maus-tratos, ferir ou
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos. Pena Detenção de 03 (três) meses
a 01 (um) ano e multa.”
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Prefeitura e Secretaria de Cultura iniciam
obras de revitalização no Centro Histórico
A ação prioriza orientar, ouvir os munícipes e realizar intervenções pontuais no Centro Histórico
Texto: Sidnei Rodrigues
Fotos: Fabiano Martins

N

a manhã da segunda-feira 16/01, a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo realizou uma
ação de revitalização em todo o
Centro Histórico.
A ação teve como objetivo
orientar, ouvir os moradores e realizar algumas intervenções pontuais
em todo o Centro histórico. Além
do reparo de áreas degradadas.
Os serviços prestados foram:
Conservação de pavimento, reforma de sarjetas, muretas e guias,
reforma de acessibilidade, conservação de jardins e canteiros,
troca e/ou limpeza de lixeiras, limpeza de monumentos, lavagem
das calçadas, varrição, retirada de
entulhos e pintura dos bancos da
Praça XIV de Novembro.
A operação ocorreu durante
todo o dia, esse trabalho irá proporcionar melhorias na valorização do espaço público.

Funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo, serviços municipais e trânsito realizam revitalização em todo o Centro Histórico

PAM Santa Ana recebe reforma e
manutenção para melhor atendimento
Novas salas como Endoscopia, Internação e Procedimentos Cirúrgicos receberam pintura e alguns reparos
Texto: Roberta Godoi
Fotos: Fabiano Martins

N

o dia 02/01, a administração Regional Fazendinha
iniciou a revitalização do
PAM Santa Ana.
O objetivo das restaurações é
oferecer melhor atendimento para os usuários do hospital, proporcionando assim, maior comodidade e infraestrutura.
Dentre as reformas, estão sendo reparadas: salas de exames e
diagnósticos, implantação de salas
para exames de endoscopia, novos equipamentos e acomodações
para as salas de internação e de
procedimentos cirúrgicos, pintura
em todo o prédio além da troca do
piso e restauração dos banheiros.
Os serviços prestados irão
melhorar, ainda mais, a área da
saúde para que toda a população seja beneficiada.

Os reparos irão favorecer melhorias no atendimento do PAM Santa Ana
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CITAÇÃO
MANOEL PARDAL PRADO JUNIOR
Fica Vossa Senhoria CITADA, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa publicação, perante a Comissão de Avaliação de Desempenho, sito à Rua Anhembi, nº 430
- Jardim Benoá - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento Administrativo
nº 001/2017, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 0.048 de 02 de janeiro de
2017, por insuficiência no desempenho durante o estágio probatório.
CRISTINA C.S. CORRÊA
Comissão de Avaliação de Desempenho

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 032/16 – Proc. Adm. n.º 1366/16
Objeto: Aquisição de APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA.
Adjudico e Homologo o certame acima identificado a favor da empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda, mediante aprovação do catálogo por parte da Secretaria Municipal
de Saúde.
Santana de Parnaíba, 16 de janeiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO/RETIFICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 006/17 – Proc. Adm. nº 015/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES ESCOLARES.
Considerando a solicitação de esclarecimento da empresa Recifesilk Comercio e Serviços LTDA, informa-se que no título do LOTE 3, página 32, onde se lê “10.000 Kits...” leia-se “15.000 Kits...”.
Em tempo, comunica-se que, embora tenha ocorrido o erro de digitação acima sanado,
não há qualquer interferência na elaboração da Proposta Comercial, já que as quantidades
que compõem cada Lote estão corretas, e o Registro dos Preços é feito por item, bem
como pode ser sua aquisição. Portanto, fica mantida a data de abertura para 25/01/2017.
Santana de Parnaíba, 17 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMUNICADO E CONVOCAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE LANCES
Pregão Presencial n.º 127/16 – Proc. Adm. n.º 1353/16
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de ÁCIDO PERACÉTICO.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação à convocação para entrega de amostra da empresa LIFEMED IND DE EQUIP E ART MEDICOS HOSPITALARES
SA, terceira classificada no certame supra, comunicada em 04/01/2017, informa-se que
o prazo transcorreu sem a apresentação ou comunicação do envio das mesmas.
Posto isso, convoca-se as licitantes participantes deste certame, em especial as 4ª e 5ª
colocadas, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP e COMERCIAL 3 ALBE LTDA,
para nova sessão pública de LANCES e abertura de envelope de habilitação.
Visando dar celeridade ao processo, solicita-se que as duas empresas remanescentes
apresentem, na próxima sessão, as amostra e documentação exigida em edital, que serão
enviadas para análise por parte da SMS, em caso de sua habilitação.
A sessão será realizada no mesmo local que consta em edital, no dia 24/01/2016 às
15h00min.
Santana de Parnaíba, 18 de janeiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público n.º 005/16 – Proc. Adm. nº 1677/16
Objeto: Credenciamento de credenciamento de clínicas (pessoas jurídicas) especializadas em longa permanência para idosos de ambos os sexos (ILPI), capacitadas a
oferecer as modalidades assistenciais do tipo I, II e III (INCLUSIVE DA MODALIDADE
III - Grau de dependência III).
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 02/01/17
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Prazo de credenciamento: das 17h00min da data de disponibilização do edital até às
17h00min do dia 23/01/17.
Santana de Parnaíba, 28 de Dezembro de 2016.
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE PENSÃO POR MORTE
Portaria n.º 007/17 de 09/01/17 – Extinguir a partir de 02 de Janeiro de 2017, a pensão
por morte ao Sr. BENEDITO PEREIRA, portador do RG n.º 14.436.671-X SSP-SP, em razão de ter contraído novo matrimônio de acordo com o art. 19, Inciso I da Lei Municipal
2.370 de 01 de Julho de 2002.
Santana de Parnaíba, 13 de Janeiro de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
(OBJETIVAS, DISSERTATIVA E/OU DE TÍTULOS)
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público – Edital nº 02/2016 para prestarem as Provas (Objetiva, Dissertativa e/ ou de Títulos), a serem realizadas de acordo com
as informações divulgadas neste edital.
As provas serão realizadas na cidade de SANTANA DE PARNAÍBA, na data e período estabelecidos na tabela a seguir:
DATA PREVISTA DA
PROVA / PERÍODO

CARGOS

29/01/2017 - Manhã

uAuxiliar de Desenvolvimento Infantil uEngenheiro (Especialização em Engenharia Civil) uEngenheiro (Especialização em Engenharia Elétrica) uFiscal de Obras
uIntérprete de Libras uMédico (todas especialidades/Área de atuação) uPsicopedagogo uTurismólogo
uTécnico em Agrimensura uTécnico em Contabilidade uTécnico de Enfermagem uTécnico em Próteses
Odontológicas

29/01/2017 - Tarde

uAgente de Serviços de Alimentação uCoveiro u Motorista uMédico Plantonista (todas especialidades/Área
de atuação) uOficial Administrativo uOficial de Marcenaria uProfessor Adjunto

A relação dos candidatos inscritos, em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, cargo que se inscreveu, o local, a sala, a data e horário, para a realização das
provas, estará disponível nos sites: www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaíba.
sp.gov.br, a partir de 20 de janeiro de 2017.
Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá
entrar em contato com o Instituto Mais através do telefone (0xx11) 2659-5746 para verificar o ocorrido, nos dias úteis, no horário das 09h00 às 17h00, até o dia 27 de janeiro de 2017.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para as
respectivas provas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e
local determinado neste edital de convocação.
Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário
ou fora do local designado.
Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data
de nascimento, entre outros, exceto do cargo, deverão ser corrigidos no dia da respectiva
prova, através de formulário específico para correção de dados incorretos.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de:

5

ATOS OFICIAIS
w w w. sant anadepar naiba. sp. gov. br

a) Comprovante de inscrição, o qual não terá validade como documento de identidade;
b) ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade;
Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho
e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de
identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia
na forma da Lei n.º 9.503/97); e
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
Não será aceito como comprovação de pagamento recibo de “AGENDAMENTO DE PAGAMENTO”.
O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência
do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
Visando a transparência e lisura do certame, o Instituto Mais poderá fazer o uso de detectores de metais durante a realização das provas.
Para o cargo de Professor Adjunto, terá conjuntamente com a Prova Objetiva, a Prova
Dissertativa. A referida prova deverá ser redigida com caneta de tinta azul ou preta, ser
escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida a interferência e ou a participação de
outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim, devendo o candidato observar as instruções estabelecidas no Capítulo VIII,
do edital do concurso.
Para os cargos de Médico, Médico Plantonista e Professor Adjunto, os documentos da
Prova de Títulos deverão ser entregues exclusivamente no dia de realização das provas,
devendo o candidato apresentar os documentos conforme as instruções estabelecidas no
Capítulo IX, do edital do concurso, observando os itens abaixo:
1. O candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Entrega de Títulos, conforme ANEXO III, disponível no edital do concurso, e disponível também na Internet no endereço eletrônico www.institutomais.org.br;
b) relacionar os documentos entregues; e
c) numerar sequencialmente e rubricar, cada documento apresentado.
2. Os documentos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, contendo na
sua parte externa o nome do candidato, o número de inscrição, o cargo para o qual está
concorrendo, o número do documento de identidade e o formulário de entrega de títulos.
3. Os referidos documentos deverão ser apresentados em CÓPIAS REPROGRÁFICAS AUTENTICADAS POR CARTÓRIO COMPETENTE.
4. É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos para a Prova de Títulos, não sendo aceitas entregas ou substituições posteriormente a data de realização da prova.
A totalidade das Provas terá a duração de 3h30min (três horas e trinta minutos) para o
cargo de Professor Adjunto e 3h00 (três horas), para os demais cargos.
Por razão de segurança, somente após decorrido o tempo mínimo de 1 (uma) hora de início das provas o candidato poderá deixar a sala de aplicação das provas, levando consigo
o Caderno de Questões da Prova Objetiva.
O candidato que insistir em sair antes do tempo estabelecido, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo Coordenador de Aplicação, passando à condição de candidato eliminado.
O candidato após entregar todo o material correspondente à prova realizada para o Fiscal
de sala, deverá, imediatamente, retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo realizada
esta fase, bem como não poderá utilizar os banheiros. O candidato que desejar utilizar o
banheiro antes de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um Fiscal antes
de entregar o material correspondente a sua prova.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
No dia de realização das provas não será permitido ao candidato:
a) entrar e/ou permanecer no local de realização das provas com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, gravador, notebook, tablet, receptores, relógios com banco
de dados, telefone celular, fones de ouvidos, etc.) ou semelhantes;
b) o descumprimento das informações estabelecidas na alínea “a” implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;
c) entrar e permanecer no local da avaliação sem camisa, usando óculos escuros, vestindo chapéus, bonés, boinas ou similares; e
d) nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá, obrigatoriamente,
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares,
calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que
será distribuído pelo Instituto Mais.
O Instituto Mais e a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
Visando a transparência e lisura do certame, o Instituto Mais poderá fazer o uso de detectores de metais durante a realização das provas.
Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) não apresentar um dos documentos exigidos no item 6.6, alínea “b” do edital do concurso;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo
mínimo de permanência estabelecido no edital;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo
realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras;
f) for surpreendido utilizando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, notebook e/
ou equipamento similar;
g) tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas;
h) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
i) não devolver o material cedido para realização das provas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
k) fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
l) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
m) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e na folha de
respostas; e
n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou
de terceiros.
Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada
e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
No dia da realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas no edital do
concurso ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês
a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
O gabarito oficial da Prova Objetiva estará disponível nos sites www.institutomais.org.br
e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, no primeiro dia útil após a data de sua realização e
caberá recurso em conformidade com o Capítulo XIV, do edital do concurso.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das provas
contidos no Edital nº 02/2016 do Concurso Público.
A seguir consta a distribuição dos cargos, por data, período e local de realização das provas, contendo o intervalo alfabético dos candidatos inscritos.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação para realização das Provas (Objetiva, Dissertativa e/ ou de Títulos).

Santana de Parnaíba, 20 de janeiro de 2017.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
CONTENDO O INTERVALO ALFABÉTICO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
ATENÇÃO: A relação dos candidatos inscritos no concurso, em ordem alfabética geral,
contendo o nome do candidato, cargo que se inscreveu, o local, a sala, a data e horário, para a realização das provas, estará disponível nos sites: www.institutomais.org.br e
www.santanadeparnaíba.sp.gov.br, a partir de 20 de janeiro de 2017.
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CARGOS DO PERÍODO DA MANHÃ
Horário de Apresentação: 08h00 / Horário de Fechamento dos Portões: 08h30min
CARGO E INTERVALO ALFABÉTICO

COLÉGIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
De: ABENAI ALVES DE OLIVEIRA
Até: IVANY DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA

CM TEN GAL GASPAR DE
GODOI COLAÇO
Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro
Santana de Parnaíba - SP

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
De: IVONETE ANA BORGES DE JESUS
Até: RAIMUNDA FEITOSA MÁXIMO

CM PROFª RUTH DE AZEVEDO SILVA
RODRIGUES
Rua México, 71 – Jardim São Luiz
Santana de Parnaíba - SP

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
De: RAISSA MORAIS DIAS DA SILVA
Até: ZENAIDE RODRIGUES FERREIRA
DA SILVA
Técnico em Contabilidade
De: ALXANDRE ALBERTO DOS SANTOS
Até: VITOR DE ABREU PINTO TRALLI
Turismólogo
De: ADALBERTO CRUZ LEÃO SANCHES
Até: WESCLEY FARIAS BOMFIM
Psicopedagogo
De: ADELANE BARROS BRAZ LUZ
Até: WESLEY FRANKLIN GOMES DE
CARVALHO
Engenheiro - Engenharia Elétrica
De: ADRIANO DA SILVA
Até: WILSON HIROMITSU YAMASHITA
Técnico em Agrimensura
De: ANTONIO ZUCCATI
Até: WILLIAM PEREIRA DE GODOI
Técnico em Próteses Odontológicas
De: ANDERSON DA CUNHA CONEJO.
Até: THIAGO FERNANDES VIEIRA
Todos Candidatos(as) inscritos
nos Cargos de:
Médico - Clinico Geral
Médico – Alergia
Médico - Cirurgia Geral
Médico - Colposcopia
Médico - Dermatologista
Médico - Geriatria
Médico - Ginecologista e Obstetrícia
Médico - Hematologia
Médico – Oftalmologista
Médico - Pneumologia
Médico - Urologia

CM PROFª ALBA DE MELLO BONILHA
Rua Nelson Piccinini Miguel, 10
Jd. Frediani
Santana de Parnaíba - SP

CM PROF. ALDÔNIO RAMOS TEIXEIRA
Rua Gêmeos, 50 – Parque Santana I
Santana de Parnaíba - SP

CM GOVERNADOR MARIO
COVAS JUNIOR
Rua das Bananeiras, 1445 /
Pq.Santana II
Santana de Parnaíba - SP

CARGOS DO PERÍODO DA MANHÃ
Horário de Apresentação: 08h00 / Horário de Fechamento dos Portões: 08h30min
CARGO E INTERVALO ALFABÉTICO
Fiscal de Obras
De: ALESSANDRA APARECIDA ALVES
Até: VIVIAN REBECA ALVES BISPO
Intérprete de Libras
De: ADILSON JOAQUIM DA SILVA
Até: WILIAN DA SILVA GONCALVES
Engenheiro - Engenharia Civil
De: ABNER LUCAS JACOB SILVA
Até: YURI ANDRADE GOMES
Técnico de Enfermagem
De: ADENILSON CARLOS COSTA
Até: ZENILDA CASTORINA BARBOSA

COLÉGIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA
CM PROF CARLOS ALBERTO
DE SIQUEIRA
Rua Sorocaba, nº 2 – Cento e Vinte/
Vila Maria Nazaré
Santana de Parnaíba - SP

ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA
Rua Danilo Trevisan Padilha s/n x Av. Tenente Marques - Jd.do Luar – Fazendinha

CARGOS DO PERÍODO DA TARDE
Horário de Apresentação: 13h30min / Horário de Fechamento dos Portões: 14h00
CARGO E INTERVALO ALFABÉTICO

COLÉGIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA

Agente de Serviços de Alimentação
De: ACSA MARIA CARNEIRO WIERMANN DA SILVA
Até: MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE
SOUZA

CM TEN GAL GASPAR DE
GODOI COLAÇO
Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro
Santana de Parnaíba - SP

Agente de Serviços de Alimentação
De: MARIA CRISTINA DE PAIVA
Até: ZORAIDE MARIA RODRIGUES DA
SILVA
Motorista
De: ADAUTO MARIO CAVALINI
Até: ZAQUEU RIBEIRO DE FRANÇA

CM PROFª RUTH DE AZEVEDO SILVA
RODRIGUES
Rua México, 71 – Jardim São Luiz
Santana de Parnaíba - SP

Professor Adjunto
De: ADELSIVA FEITOSA DE SOUSA
Até: LAYLLA RODRIGUES FERNANDES

CM PROFª ALBA DE MELLO BONILHA
Rua Nelson Piccinini Miguel, 10 –
Jd. Frediani
Santana de Parnaíba - SP

Professor Adjunto
De: LEANDRO DE MELO
DUARTE FRANCO
Até: ZAINE ALMEIDA BATISTA

CM PROF. ALDÔNIO RAMOS TEIXEIRA
Rua Gêmeos, 50 – Parque Santana I
Santana de Parnaíba - SP

Oficial de Marcenaria
De: ADALBERTO MACEDO
Até: WILSON CORREIA MEDEIROS
Todos Candidatos(as) inscritos
nos Cargos de:
Médico Plantonista - Cirurgia Geral
Médico Plantonista - Pediatria
Médico Plantonista - Ginecologia e
Obstetrícia

CM GOVERNADOR MARIO
COVAS JUNIOR
Rua das Bananeiras, 1445 /
Pq.Santana II
Santana de Parnaíba - SP

CARGOS DO PERÍODO DA TARDE
Horário de Apresentação: 13h30min / Horário de Fechamento dos Portões: 14h00
CARGO E INTERVALO ALFABÉTICO

COLÉGIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA

Coveiro
De: ADRIANO NERY DA CONCEIÇÃO
Até: VILMA MARIA DE LIMA SANTOS
Oficial Administrativo
De: ABEL RIBEIRO DE LIMA
Até: JAILMA LOPES LIMA

CM PROF CARLOS ALBERTO
DE SIQUEIRA
Rua Sorocaba, nº 2 – Cento e Vinte/
Vila Maria Nazaré
Santana de Parnaíba - SP

Oficial Administrativo
De: JAMILE ANGELA SOUSA
Até: YURI SILVA LEITE

ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA
Rua Danilo Trevisan Padilha s/n x Av. Tenente Marques - Jd.do Luar – Fazendinha

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 São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Enfermeiro: 089- Elaine Cristina dos Santos-RG/SP27.204.638-3. Concurso Público 001/2014 PEB I (Educação Básica): 043- Aparecida do
Carmo Fernandes Cheroti-RG/SP-34.860.257-1; 044- Naira Santana Santos Lima-RG/SP42.456.933-4; 045- Merieni Carvalho Santana Alexandre-RG/SP-58.007.951-X; 046- Ana
Paula Barbosa dos Santos Oliveira-RG/SP-40.601.627-6. Analista Tributário: 009- Heide Luciana dos Santos Lôbo-RG/SP-40.613.934-9. Concurso Público 001/2015 Agente
de Serviços Públicos: 006- Diego Norberto dos Santos-RG/SP-41.242.195-1. Oficial de
Manutenção (Encanador): 001- Mamedes Ezildo Ribas da Silva-RG/SP-14.131.005. Auxiliar em Saúde Bucal: 005- Ana Paula de Azevedo Correia Ferreira-RG/SP-30.803.4855. Oficial Administrativo: 038- Lucas Rosa dos Santos-RG/SP-46.643.172-7; 039- Aline
Galvão-RG/SP-33.338.206-7; 040- Dirce Maria Bento da Silva Brasil-RG/SP-44.118.876-X. PEB II (Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado): 011- Elaine
Cristina Maldonado Zambon-RG/SP-19.133.055-3. Concurso Público 001/2016 Agente
de Combate às Endemias: 003- Elaine Venancio Balensuera-RG/SP-30.803.359-0. Monitor Assistencial: 005- Priscila Freitas Gomes-RG/SP-52.956.663-1.
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para
apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na
Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2015 PEB II (Matemática): 008- Erick Pereira Santos-RG/SP49.101.751-0. Processo Seletivo 005/2015 Agente de Organização Escolar: 006- Renan da Silva Livino-RG/SP-40.464.337-1. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 017Erika Paula da Silva Roque-RG/SP-41.823.405-X.

ATOS OFICIAIS
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dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. ...
Parágrafo único. Excepcionalmente no mês de janeiro/2017, o vencimento da primeira parcela será alterado para o dia 30/01/2017.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado para
apresentar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na
Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 002/2016 Médico com Especialização em Pediatria:
003- Ygor Borges Silva-RG/SP-13.835.068-1.
CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico com Especialização em Ultrassonografia: 001Paulo de Tarso Martins Ribeiro-RG/SP-2764596.

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra.
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
DECRETO Nº 3.936, DE 10 DE JANEIRO DE 2017
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).
DECRETO N° 3.933, DE 5 DE JANEIRO DE 2017
(Delega competência para assinatura de cheques).
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município
de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, e,
Considerando, o que permite o Artigo 54, da Lei
Orgânica do Município de Santana de Parnaíba;
Considerando, a necessidade de racionalizar a
metodologia de expedição de atos próprios da
atividade administrativa,

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:

DECRETA:
Art. 1º. Fica delegada, aos Senhores VAUMIL ANTONIO PONTES portador da cédula de identidade com RG
nº 19.432.047-SP/SSP e inscrito no CPF/MF sob nº
083.978.848-74 e RICARDO MARTINS SANTOS portador da cédula de identidade com RG nº 27.074.028-4SP/SSP e inscrito no CPF/MF sob nº 163.683.448-57, a
competência para assinar cheques emitidos pela Prefeitura, e todos os demais documentos relativos à movimentação financeira da Prefeitura Municipal.

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Reciclagem de Entulhos da
Construção Civil e Demolição, que visa incentivar a utilização de materiais reciclados
oriundos do processo de construção civil e demolição, com o intuito de estimular a implantação da construção sustentável no município de Santana de Parnaíba.
Art. 2º. Para a efetivação da política de que trata essa lei, o Poder

Art. 2º. A emissão dos documentos elencados no Artigo 1º deverá conter uma das assinaturas ali indicadas e,
obrigatoriamente, a assinatura do Sr. Prefeito.

Executivo poderá:
I - oferecer incentivos para a implantação de centros de armazenagem e de distribuição de materiais recicláveis em todo o Município;

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

II - estimular a criação de cooperativas populares e indústrias que
possam processar a reciclagem de materiais provenientes de entulhos da construção civil;

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 3.466, de 8 de janeiro de 2013.

III – fomentar o desenvolvimento de projetos de reutilização de materiais recicláveis, observando-se as recomendações técnicas e a legislação pertinente.

Santana de Parnaíba, 5 de janeiro de 2017.

Art. 3º. Para o fiel cumprimento do disposto nessa lei, fica o Poder
Executivo autorizado a adotar as seguintes medidas:

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

I - conceder benefício de isenção, a título de incentivo fiscal, na forma da desoneração da incidência de tributos;

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

II - ceder área pública para instalação de cooperativas populares
e indústrias que visem processar a reciclagem de materiais provenientes de entulhos da
construção civil;

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

I - priorizar o aproveitamento da mão de obra local, atendendo a
primazia do interesse social na geração de trabalho e renda;
II - desenvolver suas atividades de matéria articulada com as políticas públicas ambientais;
III - apresentar previamente projeto ao órgão de Meio Ambiente
competente, acompanhado de parecer técnico de profissionais ou instituições credenciadas, comprovando que as propriedades dos resíduos ou materiais secundários a serem
reciclados e reaproveitados na construção civil, em substituição parcial ou total da matéria-prima utilizada como insumo convencional, não apresentam riscos de contaminação
ambiental durante o ciclo de vida do material e após sua destinação final.

DECRETO N° 3.934, DE 5 DE JANEIRO DE 2017
(Dispõe sobre nomeação dos responsáveis pela movimentação das contas bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social).
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, e considerando as disposições fixadas pela Lei nº 2.001, de 14
de abril de 1997,

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de
Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.590, de 12 de dezembro de 2016, decreta:
Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática),
estão detalhados conforme segue:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.1.90.11-1030500822136- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Despesas com Pessoal/Encargos
Proteção à Saúde e Vigilância Epidemiológica - FMS
(Código Contábil 754)
R$ 100.000,00
0221- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0221-3.3.50.39-0824300362059- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente
(Código Contábil 753) R$ 180.000,00
SOMA R$ 280.000,00
Art. 2º. O valor do crédito adicional suplementar referido no artigo
1º, deste decreto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da
Lei Federal nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta:
02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.1.90.11-1030500822136- Vencimentos e Vantagens Fixas –
Pessoal Civil
Despesas com Pessoal/Encargos – Proteção à
Saúde e Vigilância Epidemiológica - FMS
(Código Contábil 468) R$ 100.000,00
0221- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0221-4.4.90.52-0824300361034- Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente – Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
(Código Contábil 519) R$ 9.000,00
0221-3.3.90.30-0824300362059- Material de Consumo
Despesas de Custeio – Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente
(Código Contábil 520) R$ 29.000,00
0221-3.3.90.36-0824300362059- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Despesas de Custeio – Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente
Código Contábil 521) R$ 29.000,00
0221-3.3.90.39-0824300362059- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesas de Custeio – Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente
Código Contábil 522) R$ 69.000,00

DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados, os Senhores FÁBIO MENDONÇA, portador da
cédula de identidade com RG nº 27.786.113-SP/SSP e inscrito no CPF/
MF sob nº 311.605.388-08 e VAUMIL ANTONIO PONTES portador da
cédula de identidade com RG nº 19.432.047-SP/SSP e inscrito no CPF/
MF sob nº 083.978.848-74, como responsáveis pela movimentação das
contas bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social de Santana
de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob nº 15.383.502/0001-16.

0221-3.3.50.43-0824300852182- Subvenções Sociais
FMDCA - Subvenção ao PROFAZ Projeto Fazendinha
(Código Contábil 525) R$ 44.000,00
SOMA... R$ 280.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2º. Os documentos para movimentação das contas a que se refere
o artigo 1º deverão conter, obrigatoriamente, as assinaturas de ambos
os nomeados.

Santana de Parnaíba, 10 de janeiro de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.677, de 1º de dezembro de 2014.

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra.
Santana de Parnaíba, 5 de janeiro de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias, a contar de sua publicação.
Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra.
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Santana de Parnaíba, 5 de janeiro de 2017.

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

(Institui o Programa de Reciclagem de Entulhos da Construção Civil e Demolição no Município de Santana de Parnaíba, e dá outras
providências).

Art. 4º. Os empreendimentos incentivados a que se referem os incisos I e II do art. 2º, para fins de usufruto da isenção fiscal, deverão:

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.762, de 25 de agosto de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Zé Cardoso”.

V - regular e disciplinar a implantação de um sistema de coleta eficiente de entulhos e outros detritos da construção civil e demolição, minimizando o problema da deposição clandestina, estabelecendo os locais de deposição regular desses
materiais destinados à reciclagem por empreendimentos autorizados nos termos desta
lei.

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

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
LEI N° 3.607, DE 3 DE JANEIRO DE 2017

IV - firmar convênios com empresas de transporte de resíduos estabelecidas no município, devidamente regularizadas em conformidade com o disposto
nas normas gerais vigentes, bem como com entidades representativas do setor de construção civil no município;

o artigo 1º deverão conter, pelo menos, 02 (duas) assinaturas dos responsáveis ali indicados e, obrigatoriamente, a assinatura do Senhor JOSÉ CARLOS MISORELLI, Secretário Municipal de Saúde do Município.

Santana de Parnaíba, 4 de janeiro de 2017.

Santana de Parnaíba, 20 de janeiro de 2017.

III - celebrar convênios de colaboração com órgãos ou entidades
das administrações federal, estadual e municipal que estejam desenvolvendo ou implementando programas na área ambiental e de reciclagem na construção sustentável,
propiciando o aporte de conhecimentos e subsídios ao planejamento e implantação do
Programa de Reciclagem de Entulhos da Construção Civil e Demolição no Município de
Santana de Parnaíba;

/ Pr ef eit ur aSant anadePar naiba

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3.937, DE 16 DE JANEIRO DE 2017
(Dispõe sobre reajuste do valor da tarifa de ônibus).
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Santana de Parnaíba, 3 de janeiro de 2017.
ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3.935, DE 5 DE JANEIRO DE 2017
(Dispõe sobre nomeação dos responsáveis pela movimentação das
contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde).
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,

Registrada em livro próprio e afixada no local de costume na data supra.
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETA:
Art. 1º. Fica reajustado para R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos),
o valor da tarifa por passageiro transportado, nas linhas de ônibus
municipais.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir das 00:00 horas do dia
21 de janeiro de 2017.

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

DECRETO N° 3.932, DE 4 DE JANEIRO DE 2017
(Dá nova redação ao Parágrafo único, do artigo 1º, do Decreto nº
3.927, de 14 de dezembro de 2016).
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. O Parágrafo único, do artigo 1º, do Decreto nº 3.927, de 14 de

Art. 1º. Ficam nomeados, os Senhores JOSÉ CARLOS MISORELLI portador da cédula de identidade com RG nº 5.472.701-SP/SSP e inscrito
no CPF/MF sob nº 858.612.278-53, VAUMIL ANTONIO PONTES portador da cédula de identidade com RG nº 19.432.047-SP/SSP e inscrito no CPF/MF sob nº 083.978.848-74 e RICARDO MARTINS SANTOS portador da cédula de identidade com RG nº 27.074.028-4-SP/
SSP e inscrito no CPF/MF sob nº 163.683.448-57, como responsáveis
pela movimentação das contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde
de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob nº 15.383.468/0001-80.
Art. 2º. Os documentos para movimentação das contas a que se refere

Santana de Parnaíba, 16 de janeiro de 2017.

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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