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Santana de Parnaíba ganha mais uma Faculdade
Aberta as inscrições para processo seletivo da 1ª turma da Faculdade Santana de Parnaíba - FASP
Fotos: Linda Marinho

P

ara continuar investindo na educação e formação continuada da população parnaibana, a Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação, firmou uma parceria com
a FASP – FACULDADE DE SANTANA DE
PARNAÍBA – que resultou na implantação
de mais uma instituição de ensino superior para a cidade. Pag. 03

Santana de Parnaíba se consolida mais uma
vez como a cidade mais segura da região
O município teve o menor índice entre os anos de 2015 e 2016
Foto: Linda Marinho

S

antana de Parnaíba se manteve
pelo 3º ano consecutivo como
a cidade mais segura da região
metropolitana, apresentando
os menores índices em relação à
segurança, segundo os últimos
dados divulgados pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São
Paulo. 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

Agenda da Semana - Exposições

Pontos de Visitação

Complexo Cultural Monsenhor Paulo Florêncio de Camargo

Centro de Memória e Integração Cultural – CEMIC

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, além de uma
sala de projeção onde o visitante pode conhecer a história de
Santana de Parnaíba desde a sua
fundação. Os visitantes também
poderão conferir dados relacionados às manifestações culturais
parnaibanas: do carnaval às manifestações religiosas, bem como a importância do Samba de
Bumbo, estudado pelo moder-

No local o público encontra a
exposição “Produção de Energia Elétrica no Estado de São
Paulo”, que é mais um ponto
imperdível de visitação na cidade. A exposição fica aberta até
o dia 15/02.
O CEMIC está localizado no
Largo da Matriz, 49 – Centro
Histórico. O horário de funcionamento é de segunda a sexta
das 08h às 17h e aos sábados
e domingos das 11h às 17h.
Mais informações: 4154-6251

Galeria do Artista

nista 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
sexta-feira, das 08h às 17h e sábados, domingos e feriados, das
11h às 17h. Mais informações:
4154-6723.

CINTUR - Centro de Informações Turísticas
Localizado na Praça 14 de Novembro o CINTUR faz o atendimento ao turista e a comunidade, além da distribuição de
folhetos e informativos sobre os
pontos turísticos e históricos da
cidade, serviços oferecidos e
calendários de eventos. O CINTUR também oferece monitorias, pré-agendadas, aos grupos
que visitam a cidade durante a
semana e aos finais de semana.
Funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e sábados, domingos e feriados, das
11h às 17h. Mais informações:
4154-1874

No espaço o público pode
conferir a exposição “Ponto e
Vírgula”, que reúne artistas renomados no Brasil e no mundo.
Todas as obras estão expostas
de terça a sábado das 08h às
17h e aos domingos das 11h
às 17h. Vale lembrar que esta
exposição permanece no local
situado na Rua Suzana Dias,
338 – Centro Histórico, até o
dia 17 de fevereiro.
Mais informações:
4622-8700

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
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891 vagas

08/02

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

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

Ocupação

Local de Trabalho

Quantidade de Vagas

Exclusivas p/deficientes

Escolaridade

Armazenista

Jaguara-SP

150

Auxiliar Administrativo

Barueri

10

X

Ens. Médio

X

Ens. Méd/Incomp.

Ens. Médio

Auxiliar de Depósito

Barueri

10

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Centro

1

Ens. Médio

Auxiliar de Enfermagem

Região

11

Ens. Médio

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

Corretor de Imóveis

Região

250

Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque

Polvilho

1

Fundamental

Empregada Doméstica

Alphaville

2

Fundamental

Empregada Doméstica

Barueri

1

Fundamental

Jardineiro

Alphaville

2

Fundamental

Motofretista

Centro

1

Ens. Médio

Operador de Teleatendimento Híbrido

Alphaville

100

Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo

Alphaville

300

Ens. Méd/Incomp.

Pintor Industrial

Cajamar

2

Ens. Médio

Químico

Fazendinha

1

Superior

Representante Comercial

Fazendinha

1

Ens. Médio

Representante Comercial

Fazendinha

1

Superior

Serralheiro

Polvilho

1

Fundamental

Técnico de Enfermagem

Região

10

Ens. Médio

Técnico Eletrônico

Fazendinha

4

Ens. Médio

Vendedor Pracista

Fazendinha

2

Ens. Mèdio

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”
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A 9ª melhor cidade para se investir do país
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Santana de Parnaíba ganha mais uma Faculdade
Aberta as inscrições para processo seletivo da 1ª turma da Faculdade Santana de Parnaíba - FASP

Cursos de Administração, Marketing e Pedagogia já estarão disponíveis para os alunos
Texto: Sidnei Rodrigues

P

ara continuar investindo
na educação e formação
continuada da população parnaibana, a Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, firmou
uma parceria com a FASP –

FACULDADE DE SANTANA DE
PARNAÍBA – que resultou na
implantação de mais uma instituição de ensino superior para
a cidade.
A chegada da FASP marca o
inicio de uma nova era na educação, pois o município passa a
contar com mais uma opção de
graduação superior, o que fa-

cilitará o acesso da população
nesse segmento.
Os cursos oferecidos pela
faculdade são: Administração,
Marketing e Pedagogia, serão
presenciais e ministrados no
Colégio Alba de Mello Bonilha,
localizado na Rua Nelson Piccinini Miguel nº 10, bairro Jardim
Frediani, no período noturno,

das 19h às 21h50. O processo
seletivo e as inscrições são gratuitas e para ingressar na instituição os interessados devem
participar do processo seletivo,
disponibilizado no site www.estudenafasp.com.br, no período
de 08 a 15 de fevereiro 2017.
Os funcionários da Prefeitura de Santana de Parnaíba, que

tiverem interesse em participar,
terão desconto, isenção da taxa
de matrícula, além de realizar o
pagamento da primeira parcela
somente em março (o valor da
mensalidade para os funcionários será debitado diretamente
na folha de pagamento), conforme convênio firmado entre a
FASP e a Prefeitura.

O início das aulas está
programado para o dia 13 de
março de 2017. Mais informações podem ser obtidas na
Secretaria Municipal de Educação, que está localizada
na rua Profº Edgar de Moraes
150, que funciona de segunda
a sexta das 08h às 17h ou no
telefone 4622-8600.

Novo colégio no bairro Cidade São Pedro vai
atender cerca de 420 crianças por período
Obras do novo colégio do bairro Cidade São Pedro estão em estágio avançado

V

Texto: Renato Menezes
Fotos: Fabiano Martins

isando atender a demanda da região mais populosa do município, em
breve, o bairro Cidade
São Pedro será beneficiado com
mais uma unidade educacional.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, intensifica os trabalhos de construção do colégio, que
agora entra em sua fase principal,
na qual os funcionários estão fazendo a instalação de forros e demais
acabamentos na parte interna e externa da nova escola do bairro.
A escola terá cerca de 3000
m² de área construída, divididas
em dois pavimentos, que contarão
com salas de coordenação pedagógica, diretoria e assistente de direção, sala dos professores, cozinha,
dispensa, departamento de materiais de limpeza, lavanderia, duas
salas de uso geral, treze salas de
aula, biblioteca e almoxarifado, além
de um amplo pátio. Para atender as
normas de acessibilidade, a unidade também vai contar com banheiros destinados a PcD – pessoa com
deficiência - e um elevador.
De acordo com levantamento
realizado pela Secretaria de Educação no ano passado, a região
possui aproximadamente 5300
alunos divididos entre os ensinos
infantil, fundamental I, II e médio,
matriculados em uma das 10 escolas do bairro. Este será o 11ª
colégio da região que funcionará
nos períodos matutino e vespertino (manhã e tarde).

Imagens do andamento das obras do novo colégio do bairro Cidade São Pedro que está previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2017
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Construção de 9 Praças de Esportes

Santana de Parnaíba se consolida mais uma
vez como a cidade mais segura da região
O município teve o menor índice entre os anos de 2015 e 2016

S

Texto: Cintia Almeida
Fotos: Linda Marinho

antana de Parnaíba se manteve pelo 3º ano consecutivo como a cidade mais
segura da região metropolitana, apresentando os menores
índices em relação à segurança,
segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo.
O ranking de incidência criminal, que é medido a cada 100
mil habitantes, mostra que a cidade se manteve a frente de municípios como Cotia, Barueri e da
Região Metropolitana do Estado
(vide gráfico ao lado).
O fato do município se consolidar como o mais seguro há 3
anos mostra o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal Comunitária (GMC), com ações planejadas de patrulhamento, que
são feitas de acordo com cada
bairro, interação da GMC com a
comunidade e investimentos pa-

ra evitar a criminalidade.
A Guarda está sob um novo comando, desde 01 de agosto de 2016, o Inspetor Antônio
Zinczynszyn, que já fazia parte da
corporação há mais de 17 anos, assumiu o posto, já que o ex-comandante da Guarda, Rinaldo Albuquerque, assumiu como Secretário de
Segurança Pública da cidade.
Para continuar atingindo bons
índices, o Comandante Antônio
falou sobre algumas ações que
serão realizadas durante o ano:
“Além de continuar contando
com o empenho e dedicação da
nossa tropa, vamos aplicar estratégias adequadas, privilegiando a
estatística criminal. Também estamos monitorando as incidências, a fim e descobrir o máximo
de locais de demanda, além das
nossas ações incisivas, como
operações com bloqueios, Blitz,
e outras estratégias que se fizerem necessárias, para garantir a
segurança da população”.

O gráfico acima mostra que Santana de Parnaíba possui o menor índice da região metropolitana em comparação com as demais cidades

Guardas Municipais recebem treinamento para
atuação Tática em eventos de grande público
Os 26 homens do Canil participaram do curso oferecido pela empresa Nicrom em parceria com a Prefeitura de Santana de Parnaíba
Texto: Cintia Almeida
Fotos: Sandro Almeida / Fabiano Martins

N

o último final de semana, 04 e 05 de fevereiro,
guardas e cães do Canil da Guarda Municipal
participaram do treinamento de
Intervenções Táticas e Controle de Distúrbios Civis, realizado
por meio de uma parceria entre
a Prefeitura e a empresa Nicrom.
O curso contou com a participação das equipes da GMC dos
municípios de Cajamar, Franco
da Rocha e Itapevi, além de Policiais Militares do 26º Batalhão.
Ministrado pelo instrutor
Clayton Martinez, a capacitação
teve como objetivo ensinar técnicas aos guardas para trabalhar em
eventos com ambientes fechados,
como finais de campeonatos municipais nos ginásios Frediani e
Cento e Vinte, e locais abertos
com um grande número de pessoas, como o Drama da Paixão,
além de aprimorar o condicionamento dos homens e cães, visando promover um atendimento cada vez melhor à população.

Treinamentos fazem parte do plano de aprimoramento
da Guarda Municipal

“Esse curso é muito importante para a preparação
dos agentes de segurança pública, pois capacita cada
vez mais a equipe e os cães para as ocorrências que
podemos encontrar diariamente, pois assim, vamos
atender a população da melhor forma.”
SUB INSPETOR PITTNER
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Mais de 100km de vias pavimentadas e recapeadas
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Secretaria de Esportes e Comujuv unem-se
em prol da juventude parnaibana
Além de otimizar recursos, esta ação amplia o número de atividades e eventos para a juventude

C

Texto: Renato Menezes
Fotos: Marcio Koch

om o objetivo de que o jovem parnaibano continue
tendo seu espaço garantido junto a gestão municipal, a partir deste ano a Comujuv
– Coordenadoria da Juventude,
passou a fazer parte da Smafel Secretaria Municipal de Atividades
Físicas, Esportes e Lazer.
Esta junção entre secretaria
e coordenadoria servirá para que
mais ações e atividades ligando as
duas pastas sejam desenvolvidas
para o público jovem, garantindo todos os benefícios conquistados por
eles durante os últimos quatro anos.
A Comujuv foi responsável pela realização de diversos
eventos, cujo o foco é entreter,
informar e inserir os jovens no
processo de transformação da
cidade. Eventos culturais, como
a Semana da Juventude, caminhada contra as drogas, grafites
em espaços públicos, Pistas de
Skate do Viário da Ponte e da Fazendinha, foram algumas das atividades e conquistas dos jovens.
Inaugurado em 2016, o Galpão da Juventude foi outra grande
conquista. Localizado na região
da Fazendinha, é o principal ponto
administrativo e de encontro dos
jovens, além de ser utilizado para
realização de diversas atividades
esportivas e culturais, mostrando que administração pública tem
espaço para a juventude parnaibana. Além de otimizar recursos, esta ação amplia o número de atividades e eventos para a juventude.

Aula de zumba no Galpão da juventude contou com cerca de cem pessoas e é uma das atividades promovidas pela junção da COMUJUV a SMAFEL unindo juventude e
atividades esportivas

Smafel promove Congresso Técnico de Futebol
com dirigentes dos times de futebol do município
Reunião no Cine Teatro Coronel Raymundo contou com a presença de cerca de 60 Diretores das equipes que participarão
dos torneios municipais na temporada 2017

Diretores da Smafel e dirigentes das equipes de futebol do município conheceram nesta quinta-feira, 09/02, em reunião no Cine Teatro, as regras dos torneios municipais de futebol em 2017

N

Texto: Renato Menezes
Fotos: Fabiano Martins

a última quinta-feira, 10/02,
a prefeitura, por meio da
Smafel – Secretaria Municipal de Atividades Físicas,
Esporte e Lazer, promoveu, no Cine Teatro Coronel Raymundo, uma
reunião com os responsáveis das
equipes para falar sobre a temporada esportiva de 2017.
Com início previsto para o mês
de abril, os dirigentes das equipes classificadas no rebolo (sele-

tiva em que as equipes mais bem
colocadas classificam-se para
os torneios municipais de 2017),
foram convidados para este encontro, onde conheceram as novas regras dos seis torneios que
serão disputados: veterano, veteraníssimo, 1ª divisão, 2ª divisão,
Torneio Sub17 e Copa Santana
de Parnaíba.
De acordo com o departamento de futebol da Smafel, responsável pela organização dos
torneios municipais, foram abor-

dados assuntos referente ao regulamento dos campeonatos,
fichas de inscrições, critérios
técnicos específicos para cada
categoria, cadastro dos diretores, dos atletas acima de 18 anos
e jogadores menores de idade.
Também foi informada qual será a forma de disputa e como
as equipes se classificarão para
a disputa da III Copa Santana de
Parnaíba de Futebol 2017.
A Smafel também informa que
estão abertas as inscrições dos

atletas nas equipes que disputarão os torneios de futebol (vide
tabela abaixo). Na próxima sexta-feira, 17/02, a partir das 19h, haverá o Congresso Técnico de Futsal das Categorias Menores e às

20h será o Congresso Técnico de
Futsal da 1ª Divisão e 2ª Divisão.
As reuniões serão no Cine Teatro
Coronel Raimundo, localizado na
rua Suzana Dias nº 300, no Centro de Santana de Parnaíba. Para

mais informações os interessados
devem procurar a Secretaria Municipal de Atividade Física, Esportes e Lazer, na Rua Suzana Dias,
209 ou entrar em contato no telefone 4622 8650.

Categoria

Data de Início

Data de Término

Veteraníssimo

09 de fevereiro

07 de março

Veterano

09 de fevereiro

08 de março

2ª Divisão

09 de fevereiro

09 de março

1ª Divisão

09 de fevereiro

10 de março
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Prefeitura promove feira de
adoção de animais resgatados
Para adotar basta comparecer no local levando os
documentos necessários

Animais resgatados estarão disponíveis para adoção responsável, na próxima sexta-feira, 17/02, no
bolsão de Estacionamento localizado no Centro da Cidade.
Texto: Roberta Godoi

N

o próximo dia 17, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente,
realizará uma feira de adoção de

cães e gatos que acontecerá no
bolsão de estacionamento, local
onde acontece a feira noturna, no
Centro da cidade.
Os interessados em fazer
uma adoção responsável deverão comparecer no local, das

17h às 20h, levando consigo cópia do RG, CPF e comprovante
de endereço para assinar o termo de responsabilidade.
Diversos animais resgatados,
filhotes e adultos, estarão à espera de uma nova família. Participe!

6
Construção de colégio no bairro Sítio do Morro

7
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2017.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 003/17 – Proc. Adm. nº 003/17
Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, com instalação, configuração e garantia, com suporte técnico de solução STORAGE, e Servidor composta
por solução de Armazenamento de dados Switchs San e solução de segurança.
Adjudico e Homologo o certame acima identificado à favor da empresa: NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA.
Santana de Parnaíba, 07 de FEVEREIRO de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa nº 007/17 – Proc. Adm. nº 084/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situada a Estrada Municipal da Bela Vista, nº 1001 – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a empresa Embrassu – Eventos e American Bar Ltda, representada por seus sócios Pedro Lacialamella e Rosângela
Rodrigues Lacialamella, para sediar eventos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
no valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por evento, em 14 datas a serem definidas
até a data limite de 31/12/2017, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.
Santana de Parnaíba, 08 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PP Nº 004/17 – Proc. Adm. Nº 009/17
Registro de Preços para fornecimento parcelado de Herbicida Liquido Sistêmico com Princípio Ativo.
Adjudico e Homologo o certame acima identificado a favor da empresa: SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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, mediante aprovação da amostra através de análise
efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra, a favor da
empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Fica desde já, aberto o prazo para eventual interposição de recurso quanto ao julgamento da amostra.
Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Pregão Presencial n.º 010/17 – Proc. Adm. nº 040/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de coifas para fogões de 04 e 06 bocas,
para atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino.
Fica adiada “sine-die” a data de abertura do certame acima identificado, por solicitação da Secretaria
Municipal de Educação, para retificações no instrumento convocatório. O edital será republicado em
momento oportuno.
Santana de Parnaíba, 07 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
--------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 012/17 – Proc. Adm. nº 008/17
Objeto: Registro de preços para aquisição de EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL E CORRELATOS, em atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/02/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 21/02/17, às 10h00min.
Santana de Parnaíba, 07 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
--------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 013/17 – Proc. Adm. nº 074/17
Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/02/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 22/02/17, às 10h00min.
Santana de Parnaíba, 08 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
--------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 014/17 – Proc. Adm. nº 032/17
Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/02/17 à Rua
Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br.
Data de Abertura: 24/02/17, às 10h00min.
Santana de Parnaíba, 08 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
--------------------------------------------------------------------------------------------------RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 118/16 – Proc. Adm. nº 1.236/16
Objeto: Registro de Preços para o Fornecimento de Itens de Enxoval de Bebê, parcelada pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Retifica-se a publicação do dia 02 de fevereiro de dois mil e dezessete, onde, considerando a decisão do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tornou-se necessária a retificação de todo
o instrumento convocatório do certame em epígrafe. Desta forma, faz-se necessário a anulação de
todo o procedimento a partir da ata de sessão de abertura inicial, datada de 07 de outubro de dois mil
e dezesseis. Assim, republica-se o edital, contendo as alterações exigidas pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, conforme processo eletrônico TC n° 15706.989.16-7.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 03/02/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 15/02/17, às 10h00min.
Santana de Parnaíba, 02 de Fevereiro de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO
--------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 136/16 – Proc. Adm. Nº 1437/16
Registro de preços para locação de equipamentos de som, para apoio à infraestrutura de eventos geridos por todas as Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 006/2017
– Empresa: Welliton Donizete Ferri Alves da Silva - ME para o itens 02 – R$ 8.900,00/Sv, 04 – R$
2.508,00/Sv, 08 – R$ 841,00/Sv, 09 – R$ 792,00/Sv, 11 – R$ 1.180,00 /Sv, 12 – R$ 830,00/Sv, 14 –
R$ 1.230,00/Sv, 15 – R$ 1.504,00/Sv, 19 – R$ 1.450,00/Sv, 22 – R$ 1.400,00/Sv, 28 – R$ 1.440,00/
Sv, 30 – R$ 750,00/Sv, 31 – R$ 2.965,00/Sv, 35 – R$ 2.420,00/Sv, 37 – R$ 2.130,00/Sv, 39 – R$
2.300,00/Sv, 40 – R$ 2.865,00/Sv, 50 – R$ 2.610,00/Sv e 54 – R$ 2.615,00/Sv.
Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
--------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 142/16 – Proc. Adm. Nº 1662/16
Registro de preços para fornecimento de materiais elétricos, para atendimento a demandas de
eventos geridos exclusivamente pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por um período
de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA
005/2017 – Empresa: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP para o Lote 05 – itens 5.1 –
R$ 83,16/Unid e 5.2 – R$ 88,50.
Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CITAÇÃO
RONALDO DE PAULA MATOS
Fica Vossa Senhoria CITADO, 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 004/2017, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 0.463 de 06 de fevereiro de 2017, por ter obtido conceito insatisfatório
em sua primeira avaliação.
NORIVAL MILAN
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

Santana de Parnaíba, 08 de fevereiro de 2017.
CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Registrado em livro próprio e afixado em local de costume e data supra.

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 001/2013 Assistente Técnico Jurídico: 017- Guilherme Melro Camargo Ribeiro-RG/SP-45.020.692-0; 018- André Shafferman-RG/SP-2.900.389-1; 019- Jaime Bruna de Barros
Bindão-RG/SP-23.410.547-1. Concurso Público 002/2013 Enfermeiro: 092- Andressa Albuquerque
Lopes-RG/SP-46.533.456-8. Concurso Público 001/2014 PEB I (Educação Básica): 052- Hermes
Estevam Barros-RG/SP-29.106.387-1. Concurso Público 001/2015 Oficial de Manutenção (Encanador): 002- Edilson de Almeida Silva-RG/SP-60.075.524-1. Médico: 019 - Cesar Augustus Guttilla-RG/SP-13.598.261-3.
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): 010 - Maria Aparecida Cheffer Prado-RG/SP12.979.953-1. PEB II (Geografia): 017 - Josenilda Roque Caetano-RG/SP-22.024.562-9. Processo
Seletivo 005/2015 Agente de Organização Escolar: 007- Luiza Maia Pereira-RG/SP-42.883.166-7.
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 026- Silmara Amorim de Azevedo-RG/SP-40.175.179-X; 027Thifany dos Anjos Marcolongo-RG/SP-37.266.356-4; 028 - Dione Maria Ferreira-RG/SP-27.426.5540; 029 - Camila Ferreira da Silva-RG/SP-42.457.584-X.
CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado 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.
Processo Seletivo Simplificado 003/2016 Agente de Serviços de Alimentação: 022- Juliana Aparecida Silva Souza-RG/SP-41.584.948-2; 023- Ana Amelia Maria da Conceição-RG/SP-28.287.917-1.
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.º 90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 PEB II (Educação Física): 005 - Rosberg de Souza Gomes-RG/SP40.476.293-1.
Santana de Parnaíba, 10 de fevereiro de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

RESOLVE:
Art. 1° Ficam encerradas as atividades do Colégio Municipal Curumim II – CIE 208048, situado a
Rua Professor Eugênio Teani, nº 40, Bairro Jardim Professor Benoá, Santana de Parnaíba – São Paulo - CEP 06502-025.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação providenciará o remanejamento de todos os alunos para
outras unidades escolares.

Art. 1º. As alíneas “a” e “b”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.869, de 20 de junho
de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. ...
DO PODER PÚBLICO:

a) Titular:
		

Mariana de Oliveira Marques Silva
RG: 35.888.978-9 - SSP/SP

b) Suplente:
		

Tiago Luis Freitas Santos
RG:46.683.465-2 - SSP/SP”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Santana de Parnaíba, 6 de fevereiro 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N° 3.941, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017
(Dá nova redação a alínea “c” do iniciso II, do artigo 1º, do Decreto nº 3.840, de 5 de
abril 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. A alínea “c” do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº 3.840, de 5 de abril de
2016, com alteração introduzida pelo Decreto nº 3.870/16, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. ...
...
DA SOCIEDADE CIVIL:
II - Seis mulheres representantes da comunidade, moradoras de Santana de Parnaíba, eleitas, que contribuam de forma significativa em prol dos direitos da mulher:
...
c) Titular:
Irene Benvindo da Silva
RG-21.563.429-9 – SSP/SP”

DECRETO N° 3.938, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017
(Dá nova redação as alíneas “a” e “f”, do iniciso I, do artigo 1º,
do Decreto nº 3.832, de 11 de março de 2016).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Santana de Parnaíba, 6 de fevereiro de 2017.

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

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

DECRETA:
Art. 1º. As alíneas “a” e “f”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.832, de 11 de março
de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. ...
I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
a) Representante do Prefeito:
Emilio Carlos Fonseca Soares
RG-4.721.972-5
...
f) Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
Cristina Tera Akamine Tobara
		
R.G. 28.726.423-3”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Santana de Parnaíba, 6 de fevereiro 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N° 3.939, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017
(Nomeia os Membros do Conselho Diretor do Fundo Especial de Preservação Ambiental
e Fomento de Desenvolvimento - FUNESPA).
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
nos artigos 7º e 8°, da Lei Municipal n° 2.822 de 18 de setembro de 2007,

Registrado em livro próprio e afixado no local de costume na data supra.
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
--------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 3.942, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017
(Dá nova redação a alínea “a”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.501, de 13 de
maio de 2013).
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º. A alínea “a”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.501, de 13 de maio de
2013, com alterações introduzidas pelos Decretos nºs 3.521/13, 3.539/13, 3.540/13,
3.607/13, 3.618/13, 3.630/14, 3.767/15, 3.808/15, 3.834/16, 3.841/16, 3.851/16,
3.860/16, 3.904/16 e 3.930/16, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. ...
I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
a) Representantes da Secretaria de Assistência Social:
Titular:
		

Aparecida de Fátima Pagamisse do Nascimento
RG: 8.165.407-8 - SSP/SP

Suplente:
		

Elisabete Jabardo
RG: 9.650.881-4 - SSP/SP

Titular:
		

Mariana de Oliveira Marques Silva
RG: 35.888.978-9 - SSP/SP

Suplente:
		

Tiago Luiz Freitas Santos
RG: 46.683.465-2 - SSP/SP”

DECRETA:

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

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Diretor do Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento - FUNESPA, conforme composição
abaixo:

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

I - Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente:
Emílio Carlos Fonseca Soares
RG-4.721.972-5
II - Representante do Departamento do Meio Ambiente:
Vanessa Cristina Duarte Apolinário
RG-41.864.492-5
III - Representante da Secretaria Municipal de Finanças:
Ricardo Martins Santos
RG-27.074.028-4
IV - Representante do Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável
– CONDEMAS:
Laércio Braga
RG-15.601.724-6
V - Representante do Legislativo Municipal:
Eva Terezinha Martins
RG-19.432.515-5
Art. 2º. O Conselho Diretor do Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de
Desenvolvimento – FUNESPA será presidido pelo Secretário Municipal de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente.
Art. 3º. O mandato dos membros do Conselho Diretor do Fundo Especial de Preservação
Ambiental e Fomento de Desenvolvimento - FUNESPA será de 02 (dois) anos, podendo
ser reconduzido uma vez.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS, Secretário Municipal de Educação, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

I - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 01, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017.
(Dispõe sobre encerramento das atividades de colégio municipal).

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

Santana de Parnaíba, 6 de fevereiro 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N° 3.940, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017
(Dá nova redação as alíneas “a” e “b”, do iniciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.869, de
20 de junho de 2016).

Santana de Parnaíba, 6 de fevereiro 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N° 3.943, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2017
(Dispõe sobre ponto facultativo nos dias de carnaval).
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 que a passagem do carnaval enseja festejos já tradicionais no Município de Santana de Parnaíba,
DECRETA:
Art. 1º. O ponto nas repartições públicas municipais de Santana de Parnaíba, será facultativo nos dias 27 e 28 de fevereiro e no dia 1º de março de 2017.
Art. 2º. As repartições públicas que realizam serviços essenciais à população funcionarão em regime de plantão nas datas relacionadas no artigo 1° deste Decreto.
Parágrafo único. Na organização de plantão médico deverá ser observado o eventual aumento da população flutuante, em face dos festejos de carnaval.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Santana de Parnaíba, 6 de fevereiro 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------RETIFICAÇÃO
Na publicação veiculada de 15 a 22 de dezembro de 2016, edição 158, pagina 6:
Lei nº 3.601, de 14 de dezembro de 2016 – na Ementa - onde se lê: Institui a Semana Municipal de
Conscientização sobre Poluição Sonora a ser realizada anualmente na última semana de Abril. – leia-se: Institui a Semana de Prevenção e Controle do Colesterol, e dá outras providências.

Ano V - Edição 164
De 1 0 a 1 6 d e f e v e re iro d e 2 0 1 7
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

/PrefeituraSantanadeParnaiba

8

