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E
m breve a Prefeitura de San-
tana de Parnaíba irá inaugu-
rar mais um parque munici-
pal. A diferença é que, desta 

vez, os ambientes da nova área de 
lazer, serão construídos de acordo 
com a opinião dos moradores do 
bairro.  Pág. 03

Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Influenza A acontece nas Unidades de Saúde

Ações de vacinação tem o objetivo de erradicar casos da doença no município. Campanha vai até o dia 26/05

N
a última segunda-feira, 17, 
começou em todo o país 
a Campanha Nacional de 
Vacinação contra o vírus 

da gripe H1N1, também conheci-
do como Influenza A. E com o ob-
jetivo de proteger a população, a 
Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Saúde, já começou a realizar os 
trabalhos de imunização. Pág. 04

Novo parque da cidade será construído 
com a opinião de alunos e pais

Depois do Parque do Colinas, Parque São Pedro e Jardim São Luís, agora no Parque Santana será construído
um Parque com 70 mil m² conforme a opinião dos alunos e pais da região
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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

799 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Auxiliar de Enfermagem Região 20 Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Linha de Produção Região 100 X Ens. Médio

Cobrador de Transportes Coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Corretor de Imóveis Região 250 Ens. Médio

Costureira de Máquina Overloque Fazendinha 3 Fundamental

Costureira de Máquina Reta Fazendinha 3 Fundamental

Mecânico Eletricista de Automóveis Cajamar 2 Fundamental

Operador de Telemarketing Ativo Alphaville 200 Ens. Méd/Incomp.

Operador de Telemarketing Receptivo Jaguaré 80 Ens. Médio

Operador de Telemarketing Receptivo Região 100 X Ens. Médio

Químico Fazendinha 1 Superior

Técnico de Enfermagem Região 20 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”

PrefeituraSantanadeParnaiba

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 Suzana Dias, 447 - Centro. O aten-
dimento 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

A 2ª melhor cidade em Gestão Pública do Brasil!

Ações de gestão ambiental 
são realizadas no município

Texto: Roberta Godoi
Foto: Acervo Secom

Inspeção veicular e levantamento de áreas de risco são algumas
das ações promovidas para colaborar com o meio ambiente

C
om o intuito de apoiar, 
cada vez mais, as ques-
tões ambientais, a Prefei-
tura de Santana de Par-

naíba participa anualmente do 
Programa Município Verde Azul, 
que tem como propósito medir 
e colaborar com a eficiência da 
gestão ambiental no município. 

Em parceria com a ECO-
TRANS, foi realizado no último 
dia 28 a Primeira Avaliação Vei-
cular, que aconteceu no Campo 
Municipal e que contou com a 

participação e colaboração das 
secretarias que utilizam veículos 
movidos a Diesel em suas frotas.  
Na ocasião, o corpo técnico do 
Departamento de Meio Ambiente, 
da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento Urbano e Meio Am-
biente, foi responsável pelas ava-
liações e a emissão do selo de 
aprovação. Dos 22 veículos ava-
liados, 21 obtiveram o selo de 
aprovação e o veículo reprova-
do recebeu as orientações para a 
manutenção necessária. 

A inspeção veicular é muito 
importante e necessária para que 

seja feita a medição de poluentes 
e a verificação de fumaça preta. 

Além disso, foi realizada no 
último dia 31, no CES Alphavil-
le, a Oficina Carta Geotécnica de 
Aptidão à Urbanização que, em 
parceria com a Universidade Fe-
deral do ABC, promoveram uma 
capacitação para os técnicos do 
município, auxiliando no levan-
tamento de áreas instáveis para 
a realização de ações de mitiga-
ção, de acordo com os municí-
pios incluídos no cadastro nacio-
nal de risco e com ocorrências de 
áreas com risco de deslizamento. 

Ações ambientais no município promovem a conscientização e colaboram com o ecossistema
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Texto: Renato Menezes
Fotos: Fabiano Martins

E
m breve a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba irá 
inaugurar mais um parque 
municipal. A diferença é 

que, desta vez, os ambientes da 
nova área de lazer, serão cons-
truídos de acordo com a opinião 
dos moradores do bairro.

A ação atende pelo nome de 
“Parque Participativo” e envolve 
as Secretarias de Comunicação 
Social, Obras, Esportes & Lazer e 
Educação. O projeto realizou, nas 
últimas semanas, pesquisas com 
os alunos dos colégios da região 
do Parque Santana e Jardim Isau-
ra, que opinaram sobre o que gos-
tariam que tivesse no novo parque.

Ao todo, cerca de 5 mil alu-
nos dos colégios Holmes Villar, 
Maria Aparecida de Miranda (Sí-
tio do Rosário), Daisy Moraes 
(Germano), Mario Covas, Celina 
Silva, Montanha Encantada, Pin-
go de Gente (Parque Santana), 
Tancredo Neves, Adriano Teixeira 
e Álvaro Ribeiro (Jardim Isaura), 
e seus familiares, participaram 
do levantamento, que está sen-
do analisado pessoalmente pelo 
prefeito e por um grupo multidis-
ciplinar das secretarias envolvi-
das. Os ambientes que obtiverem 
maioria serão passados ao setor 
responsável para a construção e 
implantação dos equipamentos 
do novo parque municipal.

Com esta ação pioneira na re-
gião a prefeitura pretende esten-
der este projeto participativo para 
outros bairros que ainda não pos-
suem parques municipais, aten-
dendo assim aos anseios da po-
pulação parnaibana na questão 
de lazer e qualidade de vida. 

A ideia do projeto participati-
vo será ampliado para outras áre-
as de atuação da prefeitura como 
saúde, educação e segurança.

Além do Parque Santana, a 
prefeitura vai implantar mais 04 
parques nos bairros Cento e Vin-
te e Fazendinha, Jaguarí, Refú-
gio dos Bandeirantes e Alphaville, 
sendo a cidade com o maior nú-
mero de parques da região metro-
politana do Estado de São Paulo. Alunos do colégio Álvaro Ribeiro participam de pesquisa sobre a construção do Parque Municipal do Parque Santana

Texto: Cintia Almeida
Fotos: Sandro Almeida

Obras de pavimentação avançam em todo o munícipio
Para atender a população as obras de recapeamento e pavimentação estão sendo realizadas em diversos bairros

D
ando continuidade aos 
mais de 100 km de vias 
pavimentadas, a Prefei-
tura, por meio da Secre-

taria de Serviços Municipais, vem 
realizando um trabalho intenso 
com o programa de pavimenta-
ção em diversos bairros. 

Os moradores da Estrada da 
União, no Ingaí, e os da Estrada 
do Pingo d’água, no Sítio do Ro-
sário, acabam de receber melho-
rias em suas vias.

Desde 2013, a gestão mu-
nicipal já realizou mais de 100 
km de pavimentação, sendo to-
das essas obras realizadas com 
recursos próprios do munícipio. 
Cristal Park, Cidade São Pedro, 
Colinas da Anhanguera, Curu-
ruquara, Jardim Isaura, Parque 
Santana, Fazendinha e Alphaville 
são alguns dos bairros que foram 
contemplados com a realização 
dos trabalhos de recapeamento 
e pavimentação, proporcionan-
do mais comodidade e seguran-
ça para centenas de moradores.

Funcionários realizam a 
pavimentação na Estrada da 
União, no bairro Ingaí 

Dentro de 40 dias será inaugurado o Parque do Jardim São Luís com mais de 5 mil m² e esse será o terceiro parque da cidade. Em breve será
entregue também um parque no bairro do Parque Santana, conforme a opinião dos alunos e pais da região

Novo parque da cidade será construído 
com a opinião de alunos e pais
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Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Texto: Renato Menezes
Foto: Ilustrativa

Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Influenza A acontece nas Unidades de Saúde

Ações de vacinação tem o objetivo de erradicar casos da doença no município. Campanha vai até o dia 26/05

N
a última segunda-fei-
ra, 17, começou em to-
do o país a Campanha 
Nacional de Vacinação 

contra o vírus da gripe H1N1, 
também conhecido como In-
fluenza A. E com o objetivo de 
proteger a população, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria de 
Saúde, já começou a realizar os 
trabalhos de imunização. 
 Nesta semana os profissio-
nais que atuam nas unidades de 
saúde dos serviços públicos e 
privados, e pessoas a partir dos 
60 anos, começaram a ser imu-
nizados. Na próxima segunda, 
24/04, será a vez das gestantes, 
puérperas (mulheres que se en-
contram no período de pós-par-
to até os dois primeiros meses 
de vida do bebê) e crianças com 
idade entre 06 meses até meno-
res de cinco anos. No dia 02/05 
a vacinação será estendida pa-
ra pessoas com comorbidades 
(doenças respiratórias crônicas, 
como bronquite e asma) e, a 
partir do dia 08/05, serão adicio-
nados a este grupo os professo-
res que atuam na rede pública e 
privada de ensino.
 De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, a meta da cam-

O vírus da gripe, assim como 
o sarampo, meningite, rubéola, 
entre outras, são transmitidos 
pelas vias respiratórias (boca 
e nariz), por meio de tosse ou 
espirro. Em alguns casos, as 
pessoas também podem con-
trair o vírus entrando em conta-
to com objetos contaminados, 
apresentando sintomas como 
febre, dores de cabeça no cor-
po ou de garganta, falta de ar, 
cansaço. 

Sobre a Influenza A H1N1

panha, assim como no ano 
passado, é imunizar 100% dos 
pacientes que fazem parte do 
grupo de risco. Em 2016 foram 
vacinados (10.376 Crianças, 
2.701 gestantes, 2.015 puér-

peras e 9.407 idosos).
Dia D

No dia 13 de maio (sábado), no 
horário das 08h às 17h, todas as 
UBS´s (Unidade Básica de Saú-
de), USA´s (Unidade de Saúde 

Avançada), além das USF (Uni-
dade de Saúde da Família) dos 
bairros Jaguarí e Cururuqua-
ra, estarão realizando a vacina-
ção contra a Influenza  A para as 
pessoas que fazem parte do pú-

blico-alvo. Neste dia, um posto 
volante será colocado no bairro 
Aldeia da Serra, no salão social 
do Condomínio Morada dos Pi-
nheiros, situado na Praça da Al-
deia, 240.

O objetivo da Secretaria de Saúde é igualar a meta de 2016 onde foram imunizados 100% dos pacientes do grupo de risco

Profissionais da saúde participam de curso 
de aprimoramento no Instituto Sírio Libanês

Curso visa aperfeiçoar a capacidade de atendimento dos profissionais que atuam em áreas relacionadas ao Sistema Único de Saúde - SUS

C
om o objetivo de propor-
cionar um atendimento 
cada vez melhor para a 
população parnaibana, a 

Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, foi contem-
plada pela parceria entre o Ins-
tituto Sírio Libanês de Ensino e 
Pesquisa(Hospital Sírio Libanês), 
o Ministério da Saúde, ANVISA 
e demais conselhos nacionais e 
instituições de ensino superior, 
para participar dos cursos de es-
pecialização na área da saúde.

Ao todo 15 profissionais 
que fazem parte da rede muni-
cipal, divididos por tipo de es-
pecialização (Gestão de Clínica, 
Regulação de Saúde, Qualidade 
e Segurança no Cuidado ao Pa-
ciente e Preceptoria no SUS), 
participam dos cursos que te-
rão duração de 09 meses (mar-
ço a novembro). O intuito é 
promover a formação de traba-
lhadores que atuam no Sistema 
Único de Saúde. 

A indicação dos profissio-
nais ocorreu por conta da indica-
ção do IEP – Instituto de Ensino e 
Pesquisa do Hospital Sírio Liba-
nês, junto com a Comissão Ges-
tora dos municípios que fazem 
parte da região.Profissionais que atuam na rede municipal de saúde participam de curso de especialização do Instituto Sírio Libanês durante os próximos nove meses

• Profissionais da saúde
• Idosos a partir dos 60 anos
• Gestantes e puérperas 
(mulheres que se encontram 
no período de pós-parto até 
os dois primeiros meses de 
vida do bebê)
• crianças com idade entre 
06 meses até menores de cin-
co anos
• pessoas com comorbida-
des (doenças respiratórias crô-
nicas, como bronquite e asma)
• professores da rede pública 
e privada de ensino

Quem faz parte do
público alvo? 
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Texto: Cintia Almeida
Foto: Fabiano Martins

“Drama da Paixão” atrai milhares de 
turistas e fiéis nos três dias de espetáculo

A apresentação emocionou a plateia com a história sobre a vida, morte e ressurreição  de Jesus Cristo

C
onsiderada a segunda 
maior encenação do Bra-
sil, sobre a vida, morte 
e ressurreição de Jesus 

Cristo, o espetáculo “Drama da 
Paixão” de Santana de Parnaí-
ba, atraiu milhares de pessoas na 
edição que aconteceu nas noites 
das últimas quinta e sexta-feira e 
sábado (13,14 e 15/04) na Bar-
ragem Edgard de Souza.

Produzida pela prefeitura, 
por meio da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo, e dirigida por Edi-
milson Andrade, a montagem 
teve diversos momentos que 
emocionaram o público. 

Encenada por um elenco 
composto por 100 atores e cer-
ca de 500 figurantes, entre eles 
homens do Exército Brasileiro 
representando a Guarda Roma-
na, o espetáculo foi apresentado 
em um espaço cenográfico de 
mais de 15mil m².

O cenário foi totalmente re-
novado, produzido com uma 
técnica inédita de realismo pa-
ra deixar o publico mais pró-
ximo da sensação de estar na 
época de Jesus. 

Mudanças no roteiro tam-
bém fizeram parte das inova-
ções desse ano, que apresentou 
a história de Jesus encenada 
por três atores diferentes para 
mostrar a infância, adolescên-
cia e idade adulta. 

Como nos anos anteriores, a 
peça foi dividida em duas partes. 
Na primeira, foi encenada a histó-
ria do Rei Salomão, que em uma 
conversa com Deus recebe a Sa-

bedoria para governar. Ele tem 
a missão de unir as 12 tribos e 
derrotar seu irmão Adonias. Na 
segunda, mais clássica e mui-
to marcante, apresentou a vida, 
morte e ressurreição de Jesus. 
Com momentos especiais, co-
mo o Sermão da Montanha, on-
de o ator Synnaider Barcelos, 
que interpreta Jesus Cristo, apa-
rece na arquibancada, aproxi-
mando o público do espetáculo. 
Além de toda emoção do julga-
mento até a crucificação e res-
sureição de Cristo.

Para deixar o espetáculo 
ainda mais bonito, ao final de 
cada apresentação, o público, 
conferiu um show pirotécnico 
que iluminou o céu durante al-
guns minutos.

Ação Solidária
Muitos espectadores colabo-

raram de forma voluntária com o 
Fundo Social de Santana de Par-
naíba, doando alimentos não pe-
recíveis. Ao todo, nos três dias 
de evento, foram arrecadados 
cerca de 3,5 toneladas de ali-
mentos, que serão distribuídos 
às famílias carentes do muníci-
pio, cadastradas pela Secretaria 
de Assistência Social.Uma das cenas mais emocionantes do espetáculo, quando Jesus Cristo é crucificado

“Esse já meu segundo ano no Drama da Paixão 
e esse ano recebi um grande presente em 
fazer o personagem Salomão, um verdadeiro 
sábio. Fazer o Drama da Paixão é maravilhoso, 
principalmente pela energia que que recebemos 
do público e de todos que trabalham para esse 
espetáculo” .

Isaque Patricio - Intérprete de Salomão Fernando Aquino Silva – Morador de São Paulo

‘‘Essa já é a terceira vez que venho assistir a 
apresentação e gostei muito, pois passa uma 

linda mensagem. Hoje estou com a minha família 
e vi que o espetáculo está cada vez melhor, com 
uma ótima estrutura, principalmente na parte de 

segurança, quero parabenizar a todos os atores e 
principalmente aos organizadores desse evento’’. 

Oficina itinerante oferece um entendimento básico 
sobre fotografia para os alunos da rede municipal

O projeto Photo Truck tem como principal objetivo despertar nos alunos um olhar crítico e reflexivo sobre o tema abordado

Texto: Roberta Godoi
Foto: Sandro Almeida

A 
fim de promover uma ati-
vidade diferente aos alu-
nos da rede municipal 
de ensino, a Secretaria 

de Educação, em parceria com 
a empresa ImagemMágica, reali-
zou no dia 17/04, no colégio Tom 
Jobim, o Photo Truck, um cami-
nhão itinerante que oferece um 
entendimento básico da fotogra-
fia para os alunos. 

Na ocasião, turmas do 5º e 6º 
ano puderam participar do proje-
to com o tema o “Meu Brasil”, 
onde assistiram a um vídeo con-
tando um pouco da história da fo-
tografia e depois puderam conhe-
cer o interior do caminhão, que 
abrigava uma câmera escura, 
onde os participantes aprende-
ram na prática como as imagens 
são formadas e, ainda, puderam Alunos aprendem um pouco sobre a história da fotografia antes de colocar em prática

produzir seus próprios retratos 
na cabine fotográfica, acoplada 
no caminhão, e colocar legendas 
nestas fotos, estimulando a ima-
ginação e a reflexão sobre o tema 
sugerido. 

“É muito bom fazer esse pro-
jeto com os jovens para que eles 
tenham uma percepção maior 
de visão e de mundo”, comenta 
Paula Blandy, uma das organiza-
doras da oficina. 

O projeto já passou por 
mais de 43 cidades pelo Brasil, 
alcançando uma média de 7500 
alunos contemplados, onde to-
das as imagens produzidas são 
impressas e os alunos e edu-
cadores tem a oportunidade de 
trabalhar com esse projeto, a 
fim de incentivá-los, realizando 
uma exposição na própria es-
cola, mostrando o potencial de 
cada participante. 

Diversos projetos de sustentabilidade 
acontecem em Santana de Parnaíba

Texto: Roberta Godoi
Foto Ilustrativa

Casas sustentáveis são algumas das ações que recebem aprovação da prefeitura

C
om o intuito de valorizar ca-
da vez mais as ações em 
prol do meio ambiente, a 
prefeitura, por meio da Se-

cretaria de Habitação, vem apoian-
do diversos projetos que visam o 
desenvolvimento sustentável. 

É o caso do projeto “CasaA-

qua”, que está sendo desenvol-
vido inicialmente no Residencial 
Itahyê pela incorporadora Cipa-
sa e, alinhado com o poder pú-
blico, foi apresentado no último 
dia 28 e tem como objetivo pro-
por um desafio aos estudantes 
de arquitetura e profissionais da 
área na criação de um projeto de 
casa sustentável, desenvolvendo 

uma edificação com arquitetu-
ra diferenciada para a aproveitar 
as características do local, vi-
sando a minimização do consu-
mo de água e energia, pensando 
sempre na redução dos impactos 
ambientais em sua construção. 
Após a entrega dos projetos, os 
mesmos serão avaliados, consi-
derando os critérios de arquitetu-

ra bioclimática, sistema de cons-
trução, materiais utilizados e a 
gestão de água e energia.

A inclusão de práticas sus-
tentáveis em residências e lote-
amentos em fase de lançamento 
são importantes para propagar o 
uso racional dos recursos natu-
rais, resultando em eficiência e 
economia. 
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CITAÇÃO
JOSE ROSSINI DE FARIA LINO

Fica Vossa Senhoria CITADO, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa pu-
blicação, 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 007/2017, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 0.872 de 03 de abril de 
2017, por ter obtido conceito insatisfatório em sua segunda avaliação.
 

CRISTINA C. S. CORRÊA
Comissão de Avaliação de Desempenho

LEI   N°   3.616,  DE  7  DE  ABRIL   DE   2017 
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Pastor Ebenezé de Paula”.
(Institui a Semana Cultural Evangélica no Município de Santana de Parnaíba 
e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana 
de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Munici-
pal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promul-
ga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica  instituído no Município à Semana Cultural Evangélica, a ser co-
memorada anualmente na terceira semana do mês de Setembro.

Art.  2º.  A Semana Cultural evangélica passará a fazer parte do calendário 
oficial de Eventos do Município de Santana de Parnaíba.

Art. 3º. Na Semana Cultural evangélica serão  realizadas atividades de in-
tegração entre os ministérios evangélicos interessados, com finalidade de propagar o 
meio evangélico.

Art. 4º. Durante a Semana Cultural Evangélica serão realizados programas 
e atividades, tais como: 

I  –  Peças teatrais; 

II – Exposições de Literaturas;

III – Simpósios;

IV – Cruzadas Evangelísticas;

V  –  Ações Sociais;

VI – Gincanas Bíblicas;

VII - Cultos com louvores e adoração ao Senhor Deus;

VIII – Dia da Marcha para Jesus;

IX  –  Dia do Evangélico;

X   –  Dia do Cristão. 

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 dias 
após sua publicação.

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.984, de 12 de dezembro de 
1996, Lei nº 2.954, de 22 de maio de 2009 e a Lei nº 3.526, de 14 de dezembro de 2015. 

Santana de Parnaíba, 7 de abril de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------
LEI   Nº   3.617,   DE   12  DE  ABRIL   DE   2017
(Altera a redação do artigo 1º, da Lei Municipal nº1.954, de 11 de dezem-
bro de 1995, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3.033, de 06 de 
abril de 2010, do artigo 18 da Lei Municipal nº1.815, de 02 de dezembro 
de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº2.936, de 
17 de dezembro de 2008, do artigo 23, da Lei Municipal nº 1.826, de 20 
de dezembro de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal 
nº 2.936, de 17 de dezembro de 2008, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 
2.600, de 16 de dezembro de 2004, com as alterações introduzidas pe-
la Lei Municipal nº 3.020, de 23 de dezembro de 2009 e dá outras pro-
vidências).

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

Art. 1º. O artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.954, de 11 de dezembro de 
1995, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 3.033, de 06 de abril de 2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Os créditos fiscais pendentes, do IPTU - Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano e do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Taxas, Emo-
lumentos e demais imposições, obrigações e apenações de ordem fiscal, inclusive os 
ajuizados e inscritos em dívida Ativa, poderão ser recolhidos parceladamente, na seguin-
te conformidade:

I - em até 10 (dez) parcelas mensais quando o valor juntamente com os 
acréscimos legais seja igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais);

II - em até 15 (quinze) parcelas mensais, quando o valor juntamente com 
os acréscimos legais seja superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais);

III - em até 25 (vinte e cinco) parcelas mensais, quando o valor juntamente 
com os acréscimos legais seja igual ou superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

§ 1º. O número máximo de parcelas da dívida tributária, objeto de requeri-
mento subscrito pelo munícipe, e sob análise do Prefeito Municipal, poderá ser ampliado, 
em até 60 (sessenta) vezes, levando-se sempre em conta as condições sociais, econô-
micas e financeiras do contribuinte, documentalmente comprovadas, que demonstrem 
sua incapacidade de pagamento, na forma prevista nos incisos I a III, do “caput”, deste 
artigo.

§ 2º. Todas as parcelas deverão ser corrigidas na forma da Lei Comple-
mentar Municipal nº 021, de 1º de março de 2001.

§ 3º. Na hipótese de estar o crédito fiscal, definido no “caput” do artigo 
1º, em cobrança executiva judicial ou não, as custas, honorários e despesas processuais 
serão devidas e cobradas junto com as parcelas do benefício fiscal do parcelamento e do 
reparcelamento previsto no §5º e §6º do presente artigo, conforme o caso.

§ 4º. A falta de pagamento de 03 (três) parcelas, consecutivas ou não, nas 
datas dos vencimentos, configurará o inadimplemento, rescindindo-se o termo de acor-

do e confissão de dívida, antecipando-se, em consequência, o vencimento das parcelas 
vincendas, e tornando exigível, de imediato, o saldo da dívida, acrescido de juros legais 
a base de 1% ao mês e correção monetária na forma da Lei Complementar Municipal nº 
021, de 1º de março de 2001, seja pelo ajuizamento, seja pelo prosseguimento da exe-
cução fiscal, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, amigá-
vel ou judicial.

§ 5º. No caso de inadimplemento do acordo e sua rescisão, se o contri-
buinte devedor ficar impossibilitado de quitar seu débito de uma só vez, poderá, a reque-
rimento, solicitar o reparcelamento do débito ao Prefeito Municipal.

§ 6º. O reparcelamento de que trata o parágrafo anterior, poderá ser con-
cedido desde que tenha havido comprovada diminuição na situação econômico-finan-
ceira do devedor, nos termos do procedimento e requisitos a serem regulamentados por 
meio de Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.”

Art. 2º. O artigo 18, da Lei Municipal nº1.815, de 02 de dezembro de 1993, 
com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº2.936, de 17 de dezembro de 2008, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. O não pagamento do tributo, no prazo do seu vencimento, acar-
retará nas seguintes sanções:

I - multa de 10% (dez por cento);
II - juros à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês 

imediato ao do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração deste;
III - correção monetária, sem prejuízo das custas, honorários e despe-

sas processuais, utilizando-se como base a variação do IGP-M, na forma prevista na 
Lei Complementar Municipal n° 021, de 1° de março de 2001, até a data do efetivo pa-
gamento.

§ 1°. Na atualização monetária não incidirão juros moratórios, os quais se-
rão sempre incidentes sobre o débito fiscal não corrigido.

§ 2°. Aos tributos não quitados, inscritos em dívida ativa do Município, 
para serem cobrados judicialmente ou não, além dos acréscimos referidos nos incisos 
deste artigo, ainda serão acrescidos juros de mora de 10% (dez por cento), honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento) e demais cominações legais.”

Art. 3°. O artigo 23, da Lei Municipal 1.826, de 20 de dezembro de 1993, 
com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 2.936, de 17 de dezembro de 2008, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23. O não pagamento do tributo, no prazo do seu vencimento, acar-
retará nas seguintes sanções:

I - multa de 10% (dez por cento);
II - juros à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês 

imediato ao do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração deste;
III - correção monetária, sem prejuízo das custas, honorários e despe-

sas processuais, utilizando-se como base a variação do IGP-M, na forma prevista na 
Lei Complementar Municipal n° 021, de 1° de março de 2001, até a data do efetivo pa-
gamento.

§ 1°. Na atualização monetária não incidirão juros moratórios, os quais se-
rão sempre incidentes sobre o débito fiscal não corrigido.

§ 2°. Aos tributos não quitados, inscritos em dívida ativa do Município, 
para serem cobrados judicialmente ou não, além dos acréscimos referidos nos incisos 
deste artigo, ainda serão acrescidos juros de mora de 10% (dez por cento), honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento) e demais cominações legais.”

Art. 4°. O parágrafo único, do artigo 2º da Lei Municipal nº2.600, de 16 de 
dezembro de 2004, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 3.020, de 23 de 
dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2°...
Parágrafo único - Não havendo arbitramento judicial, será devida verba de 

sucumbência fixada em 10% (dez por cento), incidente sobre o crédito percebido pela Fa-
zenda Municipal nos acordos celebrados nos respectivos processos.”

Art. 5°. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------
LEI   N°   3.618,  DE  17  DE  ABRIL   DE  2017 
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Xerife”.
(Dispõe sobre a regularização do nome de Rua sem denominação no Bair-
ro Jardim Isaura, Santana de Parnaíba-SP).

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 Santa-
na de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A Rua sem denominação, localizada ao lado da Rua Maria Fernanda, altura do N° 
408, passa a ter a seguinte denominação, Rua José de Souza Moura.
Art. 2º. Compete  ao  Poder  Executivo,  oficializar  junto  aos órgãos do Município, Es-
tado e Federação. 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------
LEI   N°   3.619,  DE  17  DE  ABRIL   DE  2017 
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Pastor Ebenezé de Paula”.
(Dispõe sobre oficialização de logradouro público localizado na região 
da Chácara do Solar Setor 2, no Município de Santana de Parnaíba).

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

Art. 1º. Fica oficializado e denominado como Rua JOSE ROSA DE 
OLIVEIRA, o logradouro localizado na região da Chácara do Solar Setor 2, no município 
de Santana de Parnaíba, conforme indicação do croqui anexo.

Art. 2º. O referido logradouro passa a ter sua extensão regulamentada, 
de acordo com coordenadas geográficas padrão UTM, georreferenciadas pelo Sistema 
de Referência Geocêntrico para as Américas – SIRGAS2000, adotadas pela Prefeitura do 
Município de Santana de Parnaíba, na seguinte conformidade:

Início: Rua Meteoro - coordenadas X: 307966,4272 e Y: 
7408467,2033; 

Término: Rua Universo - coordenadas X: 308069,9425  e Y: 
7408520,7650.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------
DECRETO  Nº  3.967, DE  7  DE  ABRIL  DE  2017
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaí-
ba, 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
0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.52-2781200231020- Equipamentos e Material Permanente 
 Equipamentos e Material Permanente -
 Secret. Munic. Ativ. Física, Esp. e Lazer
 (Código Contábil 757) R$ 200.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371038- Obras e Instalações 
 Restauração de Vias Públicas, 
 inclusive  Drenagem  e  Afins
 (Código Contábil 758) R$ 486.322,64
 SOMA R$ 686.322,64

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, 
será coberto com excesso de arrecadação, previsto no inciso II, do  parágrafo 1º, c.c pa-
rágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a seguir expostos:

Especificação da Re-
ceita

Valor Orçado 
Exercício 2017

Valor Projetado 
Exercício 2017

Superávit Estima-
do Exercício 2017

2000.00.00.00 –
Receitas de Capital

   

2400.00.00.00 – 
Transferência de

Capital

  

2470.00.00.00 – 
Transferências
de Convênios

  

2471.00.00.00 – 
Transferências de 

Convênios da União

   

2471.99.03.00 – 
Emenda Parlamentar 
– Equipamentos Per-

manentes

0,00 0,00 200.000,00

2471.05.01.00 – 
Emenda Parlamentar 
– Obras - Infraestru-
tura – Recapeamento 

Asfáltico

0,00 0,00 245.850,00

2471.05.02.00 – 
Emenda Parlamentar – 
Obras - Infraestrutura

0,00 0,00 240.472,64

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Santana de Parnaíba, 7 de abril 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  Nº  3.968,  DE  7  DE  ABRIL   DE   2017
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

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 detalha-
dos conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-3.3.90.36-0412200042008- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
 Despesas  de  Custeio – Gabinete do Prefeito
 (Código Contábil 21) R$ 9.000,00

0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-3.3.90.39.0412200152026- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de
 Tecnologia  da  Informação
 (Código Contábil 108) R$ 120.000,00

0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.52-2781200231020- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente - 
 Secretaria   Municipal   de  Atividade 
 Física,  Esportes  e  Lazer
 (Código Contábil 757) R$ 24.420,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030100771091- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente
 Atenção Básica – FMS
 (Código Contábil 346) R$ 216.000,00

0216-3.3.90.32-1030500822137- Material, Bem ou Serviço p/ Distrib. Gratuita
 Despesas   de   Custeio  –  Proteção  à  Saúde
 e   Vigilância   Epidemiológica   –   FMS
 (Código Contábil 475) R$ 60.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371041- Obras e Instalações
 Canalização    de    Córregos, 
 inclusive Desapropriação e Afins
 Secretaria   Municipal   de  Obras
 (Código Contábil 535) R$ 800.000,00

0222-4.4.90.51-1545100371038- Obras  e  Instalações 
 Restauração  de Vias Públicas, 
 inclusive   Drenagem  e  Afins
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 Secretaria Municipal de Obras
 (Código Contábil 758) R$ 51.945,09
 SOMA R$ 1.281.365,09

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
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-3.3.90.30-0412200042008- Material de Consumo 
 Despesas  de  Custeio – Gabinete do Prefeito
 (Código Contábil 20) R$ 9.000,00

0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-3.3.90.93-0412300112017- Indenizações   e   Restituições
 Despesas de Custeio - Secretaria 
 Municipal   de   Finanças
 (Código Contábil 66) R$ 120.000,00

0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-3.3.90.32-2781200232041- Material, Bem ou Serviço p/ Distrib. Gratuita
 Despesas  de  Custeio – Secretaria Municipal
 de  Atividade  Física, Esportes  e  Lazer
 (Código Contábil 193) R$ 24.420,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.30-1030100772128- Material de Consumo
 Despesas de Custeio -  
 Atenção Básica - FMS
 (Código Contábil 359) R$ 216.000,00

0216-3.3.90.32-1030200792131- Material, Bem ou Serviço p/ Distrib. Gratuita
 Despesas de Custeio – Atenção Especializada – FMS
 (Código Contábil 391) R$ 60.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371036- Obras e Instalações
 Pavimentação,  Drenagem,  Guias,   Sarjetas,
 Galerias  de  Águas  Pluviais, Construção  de
 Rotatórias, Pontes, inclusive  Desapropriação
 e  Afins  -  Secretaria  Municipal  de  Obras
 (Código Contábil 527) R$ 400.000,00

0222-4.4.90.51-1545100371038- Obras e Instalações
 Restauração  de Vias Públicas,
 inclusive   Drenagem  e  Afins
 Secretaria Municipal de Obras
 (Código Contábil 531) R$ 451.945,09
 SOMA R$ 1.281.365,09

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

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

Santana de Parnaíba, 7 de abril 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°  3.969, DE 10  DE  ABRIL  DE  2017 
(Dá nova redação a alínea “a”, do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº 3.722, 
de 30 de abril de 2015).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Par-
naíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, 

DECRETA:
Art. 1º. A alínea “a”, do inciso II, do artigo 1º, do Decreto nº 3.722, de 30 

de abril de 2015, com alterações introduzidas pelos decretos nºs. 3.811/16, 3.819/16, 
3.823/16, 3.852/16, 3.884/16, 3.903/16 e 3.959/17, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 1º. ...
DO PODER PÚBLICO
...
II - Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Titular: Marissia Mendonça da Silva
 RG-29.342.618-1 - 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, 10 de abril 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

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apre-
sentarem-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 do-
cumentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Enfermeiro:099-Rafael Lelis Andrade-RG/SP-41.997.349-
7. Concurso Público 003/2013 Agente de Organização Escolar:131-Cleide Barbosa da 
Silva-RG/SP-42.408.178-7;132-Francineide Gomes da Silva-RG/SP-50.499.824-9;133-
-Maria da Penha Moreira dos Santos-RG/SP-57.167.238-3. Concurso Público 
001/2014 PEB I (Educação Infantil):087-Suberlândia Saturnino de Oliveira-RG/SP-
-37.252.870-3;088-Maria Aparecida Luz da Silva Borges-RG/SP-24.406.601-2. PEB 
II (Inglês):015-Vanessa Carla Vicente-RG/SP-41.986.808-2;016-Solange Carva-
lho de Freitas-RG/SP-32.814.376-5. Concurso Público 001/2015 Agente de Servi-
ços Gerais:033-Fabiana Patricia de Castro Schiemann-RG/SP-40.341.111-7. Auxiliar 
em Saúde Bucal:007-Zeni Almeida de Souza Marques-RG/SP-39.623.548-7. Médi-
co com Especialização em Psiquiatria Infantil:001-Erika Vick Fernandes Gomes-RG/
SP-25.181.537-7.Médico Plantonista:095-Ricardo Rocha Vieira de Brito-RG/SP-
66.028.965-2.Oficial Administrativo:053-Mirian Aparecida dos Santos Dutra-RG/SP-
-42.457.300-3;054-Rosana de Carvalho Soares-RG/SP-35.119.008-9;055-Milena Gar-
cia de Araújo-RG/SP-28.930.153-1;056-Jozivan Pereira da Silva-RG/SP-40.476.604-3.
Oficial de Manutenção (Pedreiro): 008-Antonio Carlos Oliveira Nunes-RG/SP-
14.160.064-0.Professor Adjunto:098-Angelita Caroline Machado-RG/SP-20.837.998-8. 
Concurso Público 002/2015 Agente Comunitário de Saúde (USA São Pedro - Microá-
rea VI):024-Paulo Castesiano de Oliveira-RG/SP-34.492.460-9;025-Creusa Hessel-RG/
SP-22.694.206-5;026-Maria de Fatima Mariano Leme Tartarelli-RG/SP-17.117.139-1.
Concurso Público 001/2016 Auxiliar de Farmácia:014-Gislene de Carvalho Sousa-
-RG/SP-37.328.914-5.Farmacêutico:011-Diego Dinis Bou-RG/SP-44.528.706-8;012-

-Alexsandro Alves da Silva-RG/SP-28.451.436-6;013-Mariana Gouveia Ferreira-RG/
SP-33.444.714-8;014-Grace Kelly Oliveira de Faria-RG/SP-43.831.696-4.Técnico de 
Enfermagem:011-Gilbete do Socorro Araujo-RG/SP-27.573.804-8;012-Julianna Ma-
riana Domingos-RG/SP-25.740.808-3;013-Gisele Cristine Moreira-RG/SP-48.753.722-
1.Psicólogo:002-Cristiane Paes Estevão-RG/SP-40.474.647-0. Concurso Público 
002/2016 Agente de Serviços de Alimentação:008-Manoel Rigueto de Carvalho-RG/
SP-18.630.581-3.Intérprete de Libras:002-Silvia Regina Bispo dos Santos-RG/SP-
16.281.925.Médico Plantonista com Especialização em Cirurgia Geral:005-Enar-
co Grigolli Filho-RG/SP-34.680.365-2.Médico Plantonista com Especialização em 
Pediatria:008-Erik Anderson Carvalho de Farias-RG/SP-62.274.046-5.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresen-
tarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secreta-
ria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos 
enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico com Especialização em Pediatria:002-Valeria Ba-
tista dos Santos Pastori-RG/SP-9.510.773-3.Médico Plantonista com Especialização 
em Pediatria:004-Fernanda Maria Dias Paredes-RG/SP-20.066.076-9. PEB I (Educa-
ção Infantil):007-Itelvina Lourdes Tome Rodrigues-RG/SP-20.393.227-4. PEB II (Bio-
logia): 002-Ivan Pereira Dias-RG/SP-21.652.168. PEB II (Ciências):001-Eduardo Bar-
bosa de Morais-RG/SP-7.678.002.PEB II (História):001-Adriano Alves Amorim-RG/
SP-52.769.566-X.PEB II (Química):004-Gisiele Schenemann-RG/SP-10.456.042-3.

Santana de Parnaíba, 21 de abril de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

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

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2016

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA,
EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO ATUAL

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, DIVULGA o 
resultado, em ordem de classificação atual, dos candidatos considerados APTOS na Ava-
liação Psicológica realizada para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, referente 
ao “Concurso Público – Edital nº 02/2016”.
O nome dos candidatos que não constarem do resultado são referentes aos candidatos 
“ausentes” ou dos candidatos considerados “inaptos”.
Caberá recurso do resultado divulgado, desde que devidamente fundamentado, no pra-
zo de 3 (três) dias uteis, contados da data de sua divulgação, ou seja, dias 24, 25 e 
26/04/2017.
O candidato, se assim desejar, poderá solicitar também a Entrevista Devolutiva, no seu 
pedido de recurso, facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da 
Avaliação Psicológica, para obter acesso às informações concernentes aos testes a que 
se submeteu.
A Entrevista Devolutiva será realizada SOMENTE aos candidatos que a solicitarem em seu 
recurso, a qual será realizada por um Psicólogo, na data prevista de 07/05/17, no CM 
TEN GAL GASPAR DE GODOI COLAÇO, situado na Rua Coronel Raimundo, 32 – Centro, 
Santana de Parnaíba – SP, das 10h00 às 12h00. O atendimento ao candidato será reali-
zado por ordem de chegada.
O recurso deverá ser entregue PESSOALMENTE, das 9h00 às 16h30min, no seguinte 
local:

LOCAL DE ENTREGA DOS RECURSOS

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba - Setor de RECURSOS HUMANOS, si-
tuado à Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 - Centro - Santana de Parnaíba – SP.

O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado e conter o nome do con-
curso, nome e assinatura do candidato, número de inscrição, cargo, código do cargo e 
o seu questionamento.
Não serão aceitos recursos fora dos prazos estabelecidos neste resultado.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos dos recursos contidos no 
capítulo XIV, do Edital nº 02/2016 do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente resultado.

Santana de Parnaíba, 21 de abril de 2017.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA,
EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO ATUAL

CARGO: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
INSCRIÇÃO NOME  IDENTIDADE P. OBJETIVA AVAL.PSIC CLASSIFIC SITUAÇÃO
0204005021 VANESSA MIRANDA LIMA

  PEREIRA 293740136 67,50 APTO 1 HABILITADO

0204003846 NOELMA MIRANDA VILA NOVA 296312423 65,00 APTO 2 HABILITADO

0204002245 JACQUELINE BARBOSA ALVES 412423923 65,00 APTO 3 HABILITADO

0204001180 DAYANE MOREIRA CUNHA 366801181 65,00 APTO 4 HABILITADO

0204004906 THAYANE DE ALMEIDA

  BARRILLI 273131333 62,50 APTO 5 HABILITADO

0204003450 MARIA STELA  LIMA SILVA  349004948 62,50 APTO 6 HABILITADO

0204003923 PATRICIA ELAINE PLENS DE

  QUEVEDO 24334966x 60,00 APTO 7 HABILITADO

0204001120 DANIELE DE MELO SILVA 480757331 60,00 APTO 8 HABILITADO

0204003639 MICHELE APARECIDA

  LAURINDO 326052525 57,50 APTO 9 HABILITADO

0204004879 THAÍS DE LIMA GOMES 503960226 57,50 APTO 10 HABILITADO

0204005130 VITORIA STEFANY OLIVEIRA

  DOS SANTOS 379177900 57,50 APTO 11 HABILITADO

0204002555 JUCIMEIRE SILVA DOS SANTOS 271661872 57,50 APTO 12 HABILITADO

0204000252 ALINE TATIANE PASSOS DE

  SOUZA 42769775x 57,50 APTO 13 HABILITADO

0204003728 MYDIÃ CAVALCANTI DA SILVA 426566178 57,50 APTO 14 HABILITADO

0204004093 RAIMUNDA FEITOSA MÁXIMO 579174074 55,00 APTO 15 HABILITADO

0204004012 PRISCILA BATISTA

  CONSTANTINO 494246790 55,00 APTO 16 HABILITADO

0204002027 GRACIELI PATRICIA DE

  OLIVEIRA GONÇALVES 336524031 55,00 APTO 17 HABILITADO

0204002291 JANE GOMES DOS SANTOS 285995029 52,50 APTO 18 HABILITADO

0204001995 GISLAINE VIANA 432453830 52,50 APTO 19 HABILITADO

0204002222 IVANY DE OLIVEIRA SOUZA

  BARBOSA 09030122-7 52,50 APTO 20 HABILITADO

0204000496 ANDRIELLE CRISTINA DE

  AGUIAR 47.485.467-x 52,50 APTO 21 HABILITADO

0204003532 MARISA MAGALHÃES COSTA 308184385 52,50 APTO 22 HABILITADO

0204003289 MARIA CAROLINA ALMEIDA

  CARLOS 448294527 52,50 APTO 23 HABILITADO

0204001585 ERIKA DA SILVA FERREIRA 7022883 52,50 APTO 24 HABILITADO

0204002921 LUANA SOUZA BOMFIM 381807253 52,50 APTO 25 HABILITADO

0204002322 JEANE NASCIMENTO SILVA 591058236 52,50 APTO 26 HABILITADO

0204003654 MICHELLE CHILANO CARDOSO 437975447 52,50 APTO 27 HABILITADO

0204000943 CLAUDILENE DA MOTA NEVES 36656393-2 52,50 APTO 28 HABILITADO

0204001765 FERNANDA CAMARGO

  RODRIGUES DE SOUZA 326384716 52,50 APTO 29 HABILITADO

0204000653 BIANCA APARECIDA D ANGELO 247203683 52,50 APTO 30 HABILITADO

0204002877 LILIANE ALVES QUINTILHANO

  DE PAULA 421802522 50,00 APTO 31 HABILITADO

0204002948 LÚCIA PEIXOTO DO

  NASCIMENTO 34792455-4 50,00 APTO 32 HABILITADO

0204004859 TATIANE VIEIRA ARRUDA

  RABELO 483001296 50,00 APTO 33 HABILITADO

0204002421 JOELMA MENDES ZANETONI 418234103 50,00 APTO 34 HABILITADO

0204000041 ADRIANA DA SILVA SOUSA

  RAMOS 320111805 50,00 APTO 35 HABILITADO

0204001395 ELAINE APARECIDA BORGES 307768661 50,00 APTO 36 HABILITADO

0204004267 RIVKA HERZL SENA DE

  OLIVEIRA 493281113 50,00 APTO 37 HABILITADO

0204002852 LIANE RIGO QUIRINO DE MELO 20470073-5 50,00 APTO 38 HABILITADO

0204001655 FABIANA ADRIANO DEDES 305837710 50,00 APTO 39 HABILITADO

0204005142 VIVIANE DA SILVA MELO DE

  SOUZA 44183503X 50,00 APTO 40 HABILITADO

0204003488 MARIANE CIPRIANO DE LIMA 461243933 50,00 APTO 41 HABILITADO

0204003866 OLÍVIA GONÇALVES DOS

  SANTOS 571911559 50,00 APTO 42 HABILITADO

CARGO: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
INSCRIÇÃO NOME  IDENTIDADE P. OBJETIVA AVAL.PSIC CLASSIFIC SITUAÇÃO
0204005158 VIVIANE SILVA MOISEIS DOS

  SANTOS 43055588X 50,00 APTO 43 HABILITADO

0204005080 VICENTE DE PAULA DO

  CARMO SANTOS 333382237 50,00 APTO 44 HABILITADO

0204000734 CAMILA FERREIRA GOES 490665810 50,00 APTO 45 HABILITADO

0204002225 IVONETE ELISEU SILVA LOPES 29.150.521-1 50,00 APTO 46 HABILITADO

0204004664 SIMONE ROSA DA SILVA 497918018 50,00 APTO 47 HABILITADO

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PARCIAL)

Pregão Presencial N.º 017/17 – Proc. Adm. Nº 032/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO 
DE PISCINAS, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Atividade Física, Esportes 
e Lazer. 
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas no procedimento supra, a 

Secretaria Municipal de Atividade Física, Esportes e Lazer promoveu o seguinte julgamento: 

Empresa EMPÓRIO MHR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME – LOTE 01 – AMOSTRAS 
APROVADAS.
Em tempo, comunica-se o fracasso dos itens do LOTE 02, devido a não apresentação de propostas.

Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO PARCIALMENTE o certame supra em favor da seguinte empresa:

Empresa EMPÓRIO MHR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME para todos os itens do LOTE 01

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
---------------------

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
     Pregão Presencial n.º 030/17 – Proc. Adm. n.º 231/17

Objeto: Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA com agência localizada no município de Santana de Parnaíba, pe-

lo período de 60 (sessenta) meses e em caráter exclusivo, para operar o processamento e gerenciamento de créditos 

proveniente da Folha de Pagamento dos servidores ativos da Prefeitura de Santana de Parnaíba.

ADJUDICO e HOMOLOGO o procedimento supra a favor da empresa BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
---------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 049/17 – Proc. Adm. nº 340/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES ESCOLARES, em atendimento à Rede Muni-

cipal de Ensino (Edital elaborado conforme determinação TCESP - Acordão TC nº 000603.989.17-9).
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 17/04/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro 

– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

Data de Abertura: 28/04/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
---------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 050/17 – Proc. Adm. nº 124/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PÃO FRANCÊS E DE BANHA, em atendimento às Secre-

tarias de Assistência Social, Saúde e Educação.

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/04/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro 

– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

Data de Abertura: 03/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de abril de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
---------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 051/17 – Proc. Adm. nº 289/17
Objeto Registro de Preços para aquisição de PROTETORES SOLARES COM REPELENTE, em atendimento aos alunos 

da Rede Municipal de Ensino.

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/04/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro 

– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

Data de Abertura: 04/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de abril de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
---------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 015/17 – Proc. Adm. Nº 094/17
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CARRINHO BERÇO PARA BEBÊ, de forma parcelada, em 
atendimento ao Programa Mãe Parnaibana - Secretaria Municipal de Assistência Social
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 050/2017 – Empresa: Mendes & 
Marques Distribuidora de Materiais Educacionais Ltda - ME para o item 01 – R$ 232,26/Und.

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO
---------------------
REGISTRO DE PREÇOS

PP N.º 018/17 – Proc. Adm. Nº 018/17
Registro de Preços para fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS, pelo período de 12 meses, em atendimento 
à Secretaria Municipal de Saúde
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 033/2017 – Empresa: An-
bioton Importadora Ltda para os itens 30 – R$ 0,1430/ML, 32 – R$ 0,7200 /COMP, 71 - R$ 1,3800/F-AMP, 84 – 

R$ 0,7200/COMP, 102 – R$ 8,4000/CART e 268 – R$ 0,0700/COMP. 

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2017.

ORDENADOR DE PREGÃO

CITAÇÃO

RODRIGO FONSECA DE MOURA:
Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processan-
te da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, 
Centro, Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 004/2017, 
instaurado contra vossa senhoria por INASSIDUIDADE HABITUAL.

Roselaine Vieira Pinto 
Presidente da Comissão Permanente Processante

---------------------
CITAÇÃO

BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA:
Fica Vossa Senhoria CITADO PELA TERCEIRA VEZ a comparecer perante a Comissão 
Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Ave-
nida Botafogo, n.º 80, Centro, Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Processo Admi-
nistrativo n.º 013/2017, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Roselaine Vieira Pinto 
Presidente da Comissão Permanente Processante

---------------------
Ofício n.º 081/2017 – C.P.P. – SMNJ

Prezado Senhor Caio Souza Alves:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apre-
sentação de Alegações Finais no Processo Administrativo n.º 009/2017, que será de 05 
(cinco) dias úteis a contar da publicação deste. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

---------------------
Ofício n.º 082/2017 – C.P.P. – SMNJ

Prezado Senhor Valdir de Andrade Dias:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apre-
sentação de Alegações Finais no Processo Administrativo n.º 043/2016, que será de 05 
(cinco) dias úteis a contar da publicação deste. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante
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