
De 12 a 18 de maio de 2017  |   Edição 177  |   Ano Vwww.santanadeparnaiba.sp.gov.br

Página 2

664
Vagas

Página 5

Construção do novo 
Colégio Bernardino 

no Bairro Cidade São 
Pedro chega em sua 

reta final

Página 2

Santana de Parnaíba 
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O 
investimento que a prefeitura 
vem fazendo na área de saú-
de tem o objetivo de propor-
cionar aos moradores um 

atendimento cada vez melhor. Por 
isso, já foi dado início ao processo 
licitatório para construção do novo 
CEP – Centro de Especialidades Par-
naibano – que irá melhorar conside-
ravelmente o atendimento a popula-
ção.   Pág. 03

Avanços na Saúde com a Construção
do novo Centro de Especialidades

Unidade será construída na mesma área do Pronto Socorro Infantil, contará com 30 especialidades e terá capacidade para dobrar o número de atendimentos
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Novos Ultrassons já estão em funcionamento 
e zera a fila de atendimento nas unidades

Unidades de Saúde receberam os novos equipamentos e começam a beneficiar pacientes com ganho
de qualidade e tempo de atendimento

A 
prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Saúde, realizou 
neste ano a aquisição de 4 
novos aparelhos de ultras-

son para serem utilizados nas unida-
des de saúde da rede municipal, um 
investimento importante para os usu-
ários porque reduz o tempo de espe-
ra dos pacientes em procedimentos, 
oferece excelente qualidade e rapidez 
nos diagnósticos. Pág. 03
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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
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

664 vagas

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

Analista de Logística de Transporte Fazendinha 1 Superior

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Centro 1 Ens. Médio

Auxiliar de Enfermagem Região 10 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 Maquina Overloque Fazendinha 4 Fundamental

Costureira de Maquina Reta Fazendinha 4 Fundamental

Desossador Fazendinha 3 Fundamental

Eletricista de Manutenção Industrial C.L.Paulista 1 Ens. Médio

Ferramenteiro Fazendinha 1 Ens. Médio

Mecânico Eletricista de Automóveis Cajamar 2 Fundamental

Montador de Estruturas de Aço Centro 3 Fundamental

Operador de Máquina de Dobrar Chapas Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de Telemarketing Ativo Alphaville 150 Ens.Méd/incomp.

Operador de Telemarketing Receptivo Alphaville 100 X Ens. Médio

Pintor Industrial Centro 2 Fundamental

Químico Fazendinha 1 Superior

Técnico de Enfermagem Região 5 Ens. Médio

Vendedor Interno S.do Ipê 2 Ens. Médio

Vendedor Interno Fazendinha 3 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”

A 2ª melhor cidade em Gestão Pública do Brasil!

Texto: Renato Menezes
Foto Ilustrativa

Cristina Rabelo – Munícipe

Estão abertas as inscrições para 
as Oficinas de Empreendedorismo

Qualificação profissional, técnicas de planejamento e vendas são 
disponibilizados gratuitamente aos Micro Empreendedores Individuais 

de Santana de Parnaíba

A 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Emprego, 
Desenvolvimento, Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-

ção (Semedes) em parceria com 
a Sebrae-SP irá promover na pró-
xima quarta-feira (17/05) as Ofici-
nas “SEI Vender” e “SEI Planejar” 
voltadas aos Micro Empreendedo-
res Individuais (MEI) da cidade.

As oficinas são gratuitas e 
as vagas limitadas. Para partici-
par o interessado deverá enca-
minhar um e-mail para pae.san-
tanadeparnaiba@gmail.com ou 
sebraeaquisparnaiba.m@hot-

mail.com contendo nome com-
pleto, CPF, data de nascimento e 
telefones para contato. As ativi-
dades serão realizadas na Seme-
des, que está localizada na Ave-
nida Tenente Marques, 5.720 na 
Fazendinha. A oficina “SEI Ven-
der” será realizada no horário 
das 13h30 às 17h30, enquanto 
que a oficina “SEI Planejar” será 
das 18h às 22h. Para obter mais 
informações os interessados de-
vem entrar em contato nos tele-
fones: (11) 4622-8253 ou (11) 
4153-9235 de segunda a sexta-
-feira, das 08h às 17h.

Sobre os cursos: SEI VEN-
DER – Capacita o empreende-

dor individual para analisar o 
seu negócio, se adaptar às ne-
cessidades do mercado, pre-
parar seus produtos e serviços 
para conquistar novos clientes 
e ampliar suas possibilidades 
de crescimento e expansão.

SEI PLANEJAR – Destinada 
ao empreendedor individual que 
deseja aprender a organizar o 
seu negócio para se adaptar às 
necessidades do mercado, dis-
por de produtos e serviços com 
qualidade e ampliar as possibi-
lidades de expansão do seu ne-
gócio de maneira sustentável, 
fortalecendo seu empreendi-
mento e resultados.

Parceria SEBRAE-SP e Semedes visa melhorar o desempenho do Micro Empreendedor Individual (MEI)

Santana de Parnaíba faz parceria 
com Universidade Banco do Brasil
Parceria promete trazer ao município capacitação profissional inovadora

A 
Prefeitura, por inter-
médio da Secretaria de 
Educação, realizou uma 
parceria com a Univer-

sidade Corporativa Banco do 
Brasil (UniBB) e disponibilizou 
43 vagas em cursos on-line 
voltado para gestores munici-
pais do setor público.
Os contemplados terão acesso a 
cursos de formação profissional 

e também sobre temas específi-
cos da gestão municipal, elabo-
rados em parceria com órgãos 
públicos especialistas nos te-
mas, como o Tribunal de Contas 
da União, o Ministério do Meio 
Ambiente e o Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão. 

A UniBB destaca-se pela 
inovação em soluções educa-
cionais e pela atratividade e efi-
cácia dessas soluções, o Portal 
busca contribuir na capacita-

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Fabiano Martins

ção dos gestores municipais, 
ampliar os canais de relacio-
namento com o Setor Público e 
possibilitar a realização de ne-
gócios rentáveis com geração 
de valor socioeconômico.

Ao todo são mais de 40 cur-
sos de formação profissional 
oferecidos pela instituição, os 
contemplados terão um prazo de 
90 dias para concluir pelo me-
nos três módulos oferecidos pe-
la plataforma.

Contemplados reúnem-se com representantes da UniBB para apresentação da plataforma de cursos 
on-line
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Texto: Renato Menezes
Foto Ilustrativa

Foto: Fabiano Martins

Avanços na Saúde com a Construção do
novo Centro de Especialidades

Unidade será construída na mesma área do Pronto Socorro Infantil, contará com 30 especialidades e terá capacidade para dobrar o número de atendimentos

O 
investimento que a prefeitura 
vem fazendo na área de saú-
de tem o objetivo de propor-
cionar aos moradores um 

atendimento cada vez melhor. Por is-
so, já foi dado início ao processo lici-
tatório para construção do novo CEP 
– Centro de Especialidades Parnaiba-
no – que irá melhorar consideravel-
mente o atendimento a população.

A nova unidade terá mais de mil 
metros quadrados, um aumento de 
200 m² e contará com 22 consultó-
rios de atendimento, sendo 2 desti-
nados ao atendimento oftalmológico, 
além de novos e modernos equipa-
mentos. Serão 30 o número de espe-
cialidades e exames, realizados por 
89 profissionais da área médica, au-
xiliados por técnicos de enfermagem 
e enfermeiros que darão todo o su-
porte e assistência necessárias. De 
acordo com a secretaria de saúde, a 
previsão é que sejam atendidos cer-
ca de 6 mil pacientes por mês (média 
de 200 por dia).

A melhoria também será sen-
tida na questão econômica, pois o 
novo CEP será construído no ter-
reno de propriedade da prefeitu-
ra, sem a necessidade de se pagar 
aluguel do imóvel, gerando uma 
economia significativa para os co-
fres públicos.

ESPECIALIDADES

Alergista (Adulto e infantil)

Endocrinologista (Adulto e infantil)

Urologista

Cardiologista (Adulto e infantil)

Dermatologista (Adulto e infantil)

Geriatria

Ginecologista de alto risco

Hematologista

Infectologista

Nefrologista

Neurologista (Adulto e infantil)

Otorrinolaringologista

Pediatria de alto risco

Pneumologista

Nutricionista

Oftalmologista (Adulto e infantil)

Ortopedia

Fonoaudiologista

Gastroenterologista

Consulta de Pequena Cirurgia

EXAMES

Audiometria

Eletrocardiograma

Teste Alérgico de Contato

Espirometria

Teste da orelhinha em recém 
nascido

EletrocardiogramaPrefeitura irá construir um novo CEP que realizará mais de 6 mil atendimentos por mês

Novos Ultrassons já estão em funcionamento e
zera a fila de atendimento nas unidades

Unidades de Saúde receberam os novos equipamentos e começam a beneficiar pacientes com ganho de qualidade e tempo de atendimento

Imagens dos novos ultrassons que se encontram instalados nas unidades USA Parque Santana,  UPA Fazendinha e PAM Santa Ana

‘‘Eu achei muito bom o atendimento e a rapidez 
do exame. Em apenas três dias passei no médico, 
passei no atendimento e semana que vem já pego 
o resultado e marco o retorno. Parabéns a todos 
por tratar bem a população’’.

Josefa Santos - Moradora do bairro Pq. dos Eucaliptos

‘‘Quero deixar aqui meu agradecimento aos 
médicos da UPA Fazendinha pelo atendimento 
dado ao minha esposa. No exame podemos 
verificar como anda a sua gestação e o 
atendimento foi nota 10!’’.

Daniel Oliveira - Morador do bairro Vila Poupança

A 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, re-
alizou neste ano a aquisi-
ção de 4 novos aparelhos 

de ultrassom para serem utiliza-
dos nas unidades de saúde da 
rede municipal, um investimento 
importante para os usuários por-
que reduz o tempo de espera dos 
pacientes em procedimentos, ofe-
rece excelente qualidade e rapidez 
nos diagnósticos.

Os novos equipamentos, já 
encontram-se instalados nas uni-
dades de saúde dos bairros Par-
que Santana (USA), na Fazendinha 
(UPA) e no PAM Santa Ana (Jar-
dim São Luis). Os novos ultras-
sons contam com sonda e ima-
gens com qualidade 3D e 4D, o 
que proporciona mais nitidez na vi-
sualização, como por exemplo, no 
caso da gestante ao ver uma ima-
gem mais realista do bebê.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde, com a chegada dos novos 
ultrassons, a rede municipal passa 
a contar com 06 ultrassons, redu-
zindo significativamente o tempo 
de espera pela realização do pro-
cedimento nas unidades de saúde.
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Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

Santana de Parnaíba é a primeira cidade da 
região a aderir ao Programa Brasil Transparente

Iniciativa pioneira na região coloca a cidade mais uma vez em destaque por aderir ao Programa de Transparência na Gestão Pública

D
epois da cidade conquistar 
a 2ª posição entre as me-
lhores cidades do Brasil em 
Gestão Pública, mais uma 

importante conquista foi alcança-
da para garantir ao cidadão o direito 
amplo a qualquer documento ou in-
formação produzidos ou custodiados 
pelo Estado, que não tenham caráter 
pessoal e não estejam protegidos por 
sigilo, a Controladoria Geral da União 
(CGU) instituiu, por meio da Portaria 
nº 277 de 07/02/2013 o Programa 
Brasil Transparente, o qual, na última 
terça-feira, 09/05, Santana de Parna-
íba passou a aderir ao programa em 
âmbito estadual.

A assinatura do termo de adesão 
foi realizada no Gabinete do Prefeito 
e, além do chefe do executivo muni-
cipal, contou com a presença do re-
presentante da CGU Marcio Sobral, 
além dos secretários municipais de 
controle interno, comunicação so-
cial e de tecnologia da informação. 

Na ocasião o Prefeito fez ques-

tão de destacar que a cidade está 
dando mais um importante passo na 
política de excelência em relação a 
transparência, proporcionando aos 
colaboradores municipais platafor-
mas para a capacitação e a integra-
ção de bases que garantem a imple-
mentação de uma cultura de acesso 
a informação, o rápido atendimento 
para a população parnaibana, con-
dutas e princípios éticos da adminis-
tração dos recursos públicos.

Sobre o Programa
Brasil Transparente

Com base na LAI – Lei de Aces-
so a Informação nº 12.527/11 que 
é de cumprimento obrigatório para 
todas as entidades governamentais, 
e que produz grandes impactos na 
gestão pública, por meio de medidas 
auxiliadas pela CGU. O programa 
tem o objetivo de apoiar a adoção de 
medidas para conscientizar e capa-
citar os servidores públicos na im-
plementação de uma ação de aces-
so a informação, com a participação 
social, fazendo da administração pú-
blica, uma gestão transparente.Prefeitura de Santana de Parnaíba é o primeiro município da região que adere ao Programa Brasil Transparente.

Programa mãe parnaibana entrega mais
de 230 kits de enxoval para bebês

O kit é entregue as gestantes do município que fazem o pré-natal na rede pública de saúde

A 
Prefeitura, por meio da se-
cretaria municipal de Assis-
tência Social, realizou na úl-
tima segunda-feira, 08/05, 

a entrega de 231 kits de enxoval do 
Programa Mãe Parnaibana nos bair-
ros, Centro, Colinas da Anhanguera, 
Fazendinha, Itapuã,  Jd. Isaura e Cida-
de São Pedro.

O programa entra no 4º ano conse-
cutivo e passou a fazer parte do maior 
programa de combate à mortalidade in-
fantil do Estado, intitulado ‘‘Bebê Passo 
a Passo”, lançado recentemente pela 
prefeitura de Santana de Parnaíba.

Os kits entregues possuem va-
riação de cor, azul para os meni-
nos e rosa para as meninas, e são 
compostos de: conjunto de toalhas 
de banho e fralda; bolsa maternida-
de; pacote com três unidades de bo-
dy de manga curta; pacote com três 
unidades de body de manga compri-
da; dois pacotes de fralda de algo-
dão; um pacote com três unidades 
de calça tipo mijão com pé; um pa-
cote com três unidades de calça tipo 
mijão sem pé, chupeta; um kit de pa-

pinha; lenço umedecido; macacões 
longo; meias; uma saída maternida-
de; kit de pente e escova de cabelo; 
cobertor infantil; banheira de plás-
tico e um moderno carrinho berço 
para que a mamãe possa transpor-
tar o bebê com mais facilidade. A 
entrega foi realizada pelo Secretá-
rio da pasta Fábio Mendonça e pela 
presidente do Fundo Social de Soli-
dariedade Selma Cezar.

“Esse enxoval está maravilhoso e 
nos ajuda demais, porque nem todo 
mundo tem condições de comprar to-
das essas coisas que são oferecidas, é 
muito bom poder contar com esse au-
xilio da prefeitura” disse Camila Rosa, 
moradora do bairro Cidade São Pedro 

Para receber o Kit as mamães 
devem participar do programa de 
pré-natal, oferecido pela rede mu-
nicipal de saúde. Durante o período 
de gravidez, as gestantes são acom-
panhadas por um médico ginecolo-
gista obstetra e contam com o apoio 
para a realização de exames, pa-
lestras, orientações e um cartão de 
transporte para utilizarem gratuita-
mente o transporte público para rea-
lização de consultas e exames. Gestantes recebem kits Maternidade do Programa Mãe Parnaibana

Índices Criminais consolidam Santana de Parnaíba como 
a cidade mais segura da região pelo 3º ano consecutivo

O município teve o menor índice no comparativo entre os meses de dezembro de 2015/2016

Santana de Parnaíba man-
tém tolerância zero e, por con-
ta das ações promovidas pela 
Guarda Municipal Comunitária 
(GMC), o município há três anos 
se mantem como a cidade mais 
segura da região metropolitana, 
de acordo com os últimos da-
dos divulgados pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado 

de São Paulo.
O ranking que faz o levanta-

mento dos índices criminais dos 
municípios que possuem aci-
ma de 100 mil habitantes, mos-
tra que no 1º trimestre de 2017 a 
cidade lidera o ranking, deixando 
para trás municípios como Ba-
rueri (4º lugar), Itapevi (6º lugar) 
e Osasco (9º Lugar).

O levantamento aponta que 
nos meses de janeiro a março 
de 2017 não ocorreram delitos 
de latrocínio (roubo seguido de 
morte) e ocorreram 28 roubos 
em três meses, média de nove 
por mês, enquanto que na região 
metropolitana, ocorreram cerca 
de 20 mil e em municípios co-
mo Jandira, este número chega a 
quase 200 ocorrências.

Estes índices positivos, de-
monstram o resultado dos inves-

timentos feitos pela prefeitura na 
área de segurança, em especial 
na Guarda Municipal com aqui-
sição de novos equipamentos, 
renovação da frota de viaturas, 
além da instalação de Câmeras 
de monitoramento colocadas em 
pontos estratégicos da cidade. 

O Inspetor Antônio Zin-
czynszyn que está a frente da 
GMC há oito meses comentou 
sobre as ações realizadas pelos 
guardas para manter a seguran-
ça da população parnaibana : “A 
aplicação de estratégias adequa-
das como o monitoramento das 
incidências, ações incisivas co-
mo operações com bloqueios, 
blitz, e outras estratégias que fi-
zerem necessárias, são resultado 
do empenho e dedicação da nos-
sa tropa, que trabalha para garan-
tir a segurança da população”. 

Texto: Renato menezes

Dados da Secretaria de 
Segurança mostrando 
que Santana de Parnaíba 
continua sendo a cidade 
mais segura da região 
metropolitana do Estado
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Construção do novo Colégio Bernardino no Bairro 
Cidade São Pedro chega em sua reta final

O novo colégio será referencia na região e irá atender mais de 800 alunos

Texto: Cintia Almeida
Foto: Marcio Koch

C
om o objetivo de 
atender a deman-
da do município e 
dando continuida-

de aos constantes inves-
timentos na educação, a 
Prefeitura está realizando 
a construção de  mais um 
moderno colégio, na rua 
Gavião, localizado no Bair-
ro Cidade São Pedro.

Os moradores irão re-
ceber mais uma unidade 
educacional com padrões 
modernos de infraestrutu-
ra. Além de ser mais es-
paçosa, a Unidade que irá 
substituir o colégio Ber-
nardino Marques da Silva 
vai oferecer mais vagas. 
O local será destinado aos 
ensinos fundamentais I e 
II, com cerca de 420 vagas 
por período, para atender 
a região que é a mais po-

pulosa do munícipio.
O novo Colégio irá man-

ter o mesmo nome da unida-
de que será desativada e te-
rá cerca de 3000m² de área 
construída e divididos em dois 
pavimentos: o piso térreo se-
rá destinado a parte adminis-
trativa, com salas de coorde-
nação pedagógica, diretoria e 
assistente de direção, sala de 
professores, cozinha, dispen-
sa, lavanderia e duas salas de 
uso geral, além do pátio. Já o 
piso superior terá 12 salas de 
aula, biblioteca e almoxarifa-
do. Para atender as normas 
de acessibilidade, o colégio 
irá contar com banheiros e 
elevador para atender os alu-
nos com deficiência.  

Esse é mais um impor-
tante investimento da Pre-
feitura que vai proporcio-
nar ensino de qualidade 
para os alunos de Santana 
de Parnaíba. Imagens do novo colégio Bernardino cujo o andamento das obras está na reta final
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CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

Portaria n.º 026/17 de 03/05/17 – Extinguir a partir de 03 de Maio de 2017, a pensão por morte a EMANUELLA ROSA 
DE CASTRO ALVES, portadora do RG n.º 38.688.376-2 SSP-SP, em virtude de sua maioridade nos termos do artigo 
06 Inciso I da Lei 3.299 de 15 de Agosto de 2013, que altera os dispositivos na Lei 2.370 de 01 de Julho de 2002.

Santana de Parnaíba, 03 de Maio de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CITAÇÃO

DAVID MELO ARRUDA:
Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante 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 025/2017, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Roselaine Vieira Pinto 
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
CITAÇÃO

PAOMA CHRISTIANO ROCHA:
Fica Vossa Senhoria CITADA a comparecer perante a Comissão Permanente Processante 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 022/2017, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Roselaine Vieira Pinto 
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
CITAÇÃO

SARA SILENE DE SOUZA ZEFERINO:
Fica Vossa Senhoria CITADA a comparecer perante a Comissão Permanente Processante 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 026/2017, instaurado contra vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Roselaine Vieira Pinto 
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
NOTIFICAÇÃO

CAIO SOUZA ALVES:
Cientificamos, Vossa Senhoria que a contar desta Publicação, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias, para apresen-
tação de Defesa Prévia, no tocante ao Processo Administrativo n.º 009/2017.

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
NOTIFICAÇÃO

RODRIGO FONSECA DE MOURA:
Cientificamos, Vossa Senhoria que a contar desta Publicação, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias, para apresen-
tação de Defesa Prévia, no tocante ao Processo Administrativo n.º 004/2017.

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
Ofício n.º 116/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.

Prezado Senhor Edvaldo Reis Firmino:
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar da publicação deste, perante este Departamento, para que tome ciência do despacho exarado pelo Se-
nhor Prefeito no Processo Administrativo nº 003/2017.

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

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
Ofício n.º 117/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.

Prezado Senhor Israel de Camargo:
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) ho-

ras a contar da publicação deste, perante este Departamento, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor 
Prefeito no Processo Administrativo nº 054/2016.

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

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
Ofício n.º 118/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.

Prezado Senhor Abner Ferreira:
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar da publicação deste, perante este Departamento, para que tome ciência do despacho exarado pelo Se-
nhor Prefeito no Processo Administrativo nº 060/2016.

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

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
Ofício n.º 119/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.

Prezado Senhor Silvio dos Santos Ferreira:
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar da publicação deste, perante este Departamento, para que tome ciência do despacho exarado pelo Se-
nhor Prefeito no Processo Administrativo nº 150/2015.

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

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

------------------------------------
Ofício n.º 124/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.

Prezada Senhora Cristiane Alves da Silva Malagodi:
Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) ho-

ras a contar da publicação deste, perante este Departamento, para que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor 
Prefeito no Processo Administrativo nº 010/2016.

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

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 13

O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, represen-
tado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Medida Provisória n° 
759, de 22 de dezembro de 2016, e, considerando o processo administrativo próprio, CERTIFICA que o Desmembra-
mento denominado VILA GARCIA, localizado no lote 19 da Quadra 23, do loteamento Chácaras do Solar - Setor 03, foi 
regularizado através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social, promovido pela Prefeitura do Município 
de Santana de Parnaíba, nos termos da Lei Federal n° 11.977, de 07 de julho de 2009 c/c Lei Municipal n° 3.234 de 
18 de dezembro de 2012, e encontra-se devidamente registrado na Matrícula n° 19.574, junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Barueri /SP. Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 05 dias do mês de Maio de 2017. 
Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, 
para os fins de direito.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal

------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 14

O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, represen-
tado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Medida Provisória n° 
759, de 22 de dezembro de 2016, e, considerando o processo administrativo próprio, CERTIFICA que o Loteamento 
denominado RECANTO DAS OLIVEIRAS, localizado no lote 05 da Quadra 10A, do loteamento Chácaras do Solar - Setor 
01, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social, promovido pela Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, nos termos da Lei Federal n° 11.977, de 07 de julho de 2009 c/c Lei Municipal 
n° 3.234 de 18 de dezembro de 2012, e encontra-se devidamente registrado na Matrícula n° 197.808, junto ao Car-
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri /SP. Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 05 dias do mês de 
Maio de 2017. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. 
Publique-se, para os fins de direito.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2016

CLASSIFICAÇÃO FINAL DE CANDIDATO INSCRITO COMO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CARGO: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO(A)  IDENTIDADE NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
0204003450 MARIA STELA LIMA SILVA 349004948 62,50 1

CLASSIFICAÇÃO FINAL
CARGO: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO(A)  IDENTIDADE NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
0204005021 VANESSA MIRANDA LIMA PEREIRA 293740136 67,50 1
0204003846 NOELMA MIRANDA VILA NOVA 296312423 65,00 2
0204002245 JACQUELINE BARBOSA ALVES 412423923 65,00 3
0204001180 DAYANE MOREIRA CUNHA 366801181 65,00 4
0204004906 THAYANE DE ALMEIDA BARRILLI 273131333 62,50 5
0204003450 MARIA STELA  LIMA SILVA  349004948 62,50 6
0204003923 PATRICIA ELAINE PLENS DE QUEVEDO 24334966x 60,00 7
0204001120 DANIELE DE MELO SILVA 480757331 60,00 8
0204003639 MICHELE APARECIDA LAURINDO 326052525 57,50 9
0204004879 THAÍS DE LIMA GOMES 503960226 57,50 10
0204005130 VITORIA STEFANY OLIVEIRA DOS SANTOS 379177900 57,50 11
0204002555 JUCIMEIRE SILVA DOS SANTOS 271661872 57,50 12
0204000252 ALINE TATIANE PASSOS DE SOUZA 42769775x 57,50 13
0204003728 MYDIÃ CAVALCANTI DA SILVA 426566178 57,50 14
0204004093 RAIMUNDA FEITOSA MÁXIMO 579174074 55,00 15
0204004012 PRISCILA BATISTA CONSTANTINO 494246790 55,00 16
0204002027 GRACIELI PATRICIA DE OLIVEIRA
 GONÇALVES 336524031 55,00 17
0204002291 JANE GOMES DOS SANTOS 285995029 52,50 18
0204001995 GISLAINE VIANA 432453830 52,50 19
0204002222 IVANY DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA 09030122-7 52,50 20
0204000496 ANDRIELLE CRISTINA DE AGUIAR 47.485.467-x 52,50 21
0204003532 MARISA MAGALHÃES COSTA 308184385 52,50 22
0204003289 MARIA CAROLINA ALMEIDA CARLOS 448294527 52,50 23
0204001585 ERIKA DA SILVA FERREIRA 7022883 52,50 24
0204002921 LUANA SOUZA BOMFIM 381807253 52,50 25
0204002322 JEANE NASCIMENTO SILVA 591058236 52,50 26
0204003654 MICHELLE CHILANO CARDOSO 437975447 52,50 27
0204000943 CLAUDILENE DA MOTA NEVES 36656393-2 52,50 28

CARGO: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO(A)  IDENTIDADE NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
0204001765 FERNANDA CAMARGO RODRIGUES
 DE SOUZA 326384716 52,50 29
0204000653 BIANCA APARECIDA D ANGELO 247203683 52,50 30
0204002877 LILIANE ALVES QUINTILHANO DE PAULA 421802522 50,00 31
0204002948 LÚCIA PEIXOTO DO NASCIMENTO 34792455-4 50,00 32
0204004859 TATIANE VIEIRA ARRUDA RABELO 483001296 50,00 33
0204002421 JOELMA MENDES ZANETONI 418234103 50,00 34
0204000041 ADRIANA DA SILVA SOUSA RAMOS 320111805 50,00 35
0204001395 ELAINE APARECIDA BORGES 307768661 50,00 36
0204004267 RIVKA HERZL SENA DE OLIVEIRA 493281113 50,00 37
0204002852 LIANE RIGO QUIRINO DE MELO 20470073-5 50,00 38
0204001655 FABIANA ADRIANO DEDES 305837710 50,00 39
0204001189 DEBORA CRISTINA CAMARGO DE
 SOUZA OLIVEIRA 34441676-8 50,00 40
0204005142 VIVIANE DA SILVA MELO DE SOUZA 44183503X 50,00 41
0204003488 MARIANE CIPRIANO DE LIMA 461243933 50,00 42
0204003866 OLÍVIA GONÇALVES DOS SANTOS 571911559 50,00 43
0204005158 VIVIANE SILVA MOISEIS DOS SANTOS 43055588X 50,00 44
0204005080 VICENTE DE PAULA DO CARMO SANTOS 333382237 50,00 45
0204000734 CAMILA FERREIRA GOES 490665810 50,00 46
0204002225 IVONETE ELISEU SILVA LOPES 29.150.521  -1 50,00 47
0204004664 SIMONE ROSA DA SILVA 497918018 50,00 48

------------------------------------
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
– EDITAL N° 02/2016, REALIZADO     NO  DIA 29/01/2017.

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, à vista do Resultado Final apre-
sentado pela Comissão, HOMOLOGA o Concurso Público – Edital n° 02/2016, para preenchimento do cargo de Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil.               
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.                                 

  
 ELVIS LEONARDO CEZAR

CPF: 185.522.478/01 -   PREFEITO

------------------------------------
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: 030- Moises Henrique Gatera Oliveira-RG/SP-
32.354.359-5. Concurso Público 003/2013 Agente de Organização Escolar: 134- Luana Aragão dos San-
tos Sousa-RG/SP-30.762.589-8; 135- Patricia Cristina de Souza-RG/SP-32.723.787-9; 136- Michele San-
tos de Camargo-RG/SP-48.848.760-2. Concurso Público 001/2014 PEB I (Educação Básica): 068- Katia 
Silva de Oliveira-RG/SP-19522137. Concurso Público 001/2015 Oficial Administrativo: 058- Vanessa Go-
mes dos Santos-RG/SP-45.307.126-0; 059- Victoria Aparecida Pinto Batista-RG/SP-36.857.548-2; 060- 
Rosangela Soares de Souza-RG/SP-43.001.052-7; 061- Gustavo Ferreira da Cruz Constantino-RG/SP-
32.995.547-0; 062- Nilton Cesar Rebelo Gaudencio-RG/SP-41.338.073-7; 063- Amanda Lopes Sardella-RG/
SP-46.159.892-9; 064- Osmar Mariano de Souza-RG/SP-27.073.933-6; 065- Lucas de Santana Santos-
-RG/SP-36.609.922-X. Médico com Especialização em Gastroenterologia: 002- Denise Siqueira Vanni-
-RG/SP-11.828.638-4. Concurso Público 001/2016 Fisioterapeuta: 006- Johnata Magagnini Caetano-RG/
SP-44.773.383-7. Concurso Público 002/2016 Agente de Serviços de Alimentação: 009- Silvania Alves 
Ferreira-RG/SP-24.727.722-8; 010- Joelson Francisco Ferreira-RG/SP-43.781.152-9; 011- Euzébio Santos 
Silva-RG/SP-25.883.301-4; 012- Roberto Martins Takayanagui-RG/SP-48.227.699-X; 013- Marlene Goncal-
ves de Souza-RG/SP-30.407.615-6; 014- Edilaine Lopes Pereira-RG/SP-42.666.400-0; 015- Deusmare Al-
ves Santos-RG/SP-1281091065; 016- Willians da Silva Vieira-RG/SP-33.134.002-1; 017- Roseneis Vergilio 
dos Santos-RG/SP-15.716.583-8; 018- Cristina Rocha Ribeiro-RG/SP-26.162.662-0; 019- Ana Paula Nu-
nes Pereira Viana-RG/SP-45.823.354-7; 020- Alessandra Toledo Lucio Borghi-RG/SP-21.969.278-6; 021- 
Cleverson Pessoa Silva-RG/SP-24.188.131-6; 022- Valdirene da Cruz Mascarenhas-RG/SP-79.674.704-0; 
023- Jane Gomes dos Santos-RG/SP-28.599.502-9; 024- Edna Ana da Silva Ferreira-RG/SP-21.162.911-
-X; 025- Maria dos Reis Silva Gonçalves-RG/SP-39.450.388-0; 026- Fabiana Carmen Beloto Soares-RG/
SP-24.289.618-2; 027- Vânia de Fátima Luiz Santos-RG/SP-62.203.170-3; 028- Glaucia Maria Alves Go-
mes-RG/SP-29.814.654-X; 029- Maria Eleni de Araújo Fonseca-RG/SP-27.552.511-9; 030- Lucia Almeida-
-RG/SP-27.292.295-X; 031- Antonia Nizilene da Silva Gomes-RG/SP-2008600827-1; 032- Isete de Freitas 
Carvalho-RG/SP-15.260.364-5. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (PcD): 001- Maria Stela Lima Silva-
-RG/SP-34.900.494-8; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 001- Vanessa Miranda Lima Pereira-RG/SP-
29.374.013-6; 002- Noelma Miranda Vila Nova-RG/SP-29.631.242-3; 003- Jacqueline Barbosa Alves-RG/
SP-41.242.392-3; 004- Dayane Moreira Cunha-RG/SP-36.680.118-1; 005- Thayane de Almeida Barrilli-RG/
SP-27.313.133-3; 006- Maria Stela Lima Silva-RG/SP-34.900.494-8; 007- Patricia Elaine Plens de Quevedo-
-RG/SP-24.334.966-X; 008- Daniele de Melo Silva-RG/SP-48.075.733-1; 009- Michele Aparecida Laurindo-
-RG/SP-32.605.252-5; 010- Thaís de Lima Gomes-RG/SP-50.396.022-6; 011- Vitoria Stefany Oliveira dos 
Santos -RG/SP-37.917.790-0; 012- Jucimeire Silva dos Santos-RG/SP-27.166.187-2; 013- Aline Tatiane 
Passos de Souza-RG/SP-42.769.775-X; 014- Mydiã Cavalcanti da Silva-RG/SP-42.656.617-8; 015- Raimun-
da Feitosa Máximo-RG/SP-57.917.407-4; 016- Priscila Batista Constantino-RG/SP-49.424.679-0; 017- Gra-
cieli Patricia de Oliveira Gonçalves-RG/SP-33.652.403-1; 018- Jane Gomes dos Santos-RG/SP-28.599.502-
9; 019- Gislaine Viana-RG/SP-43.245.383-0; 020- Ivany de Oliveira Souza Barbosa-RG/SP-09.030.122-7; 
021- Andrielle Cristina de Aguiar-RG/SP-47.485.467-X; 022- Marisa Magalhães Costa-RG/SP-30.818.438-
5; 023- Maria Carolina Almeida Carlos-RG/SP-44.829.452-7; 024- Erika da Silva Ferreira-RG/SP-7022883; 
025- Luana Souza Bomfim-RG/SP-38.180.725-3; 026- Jeane Nascimento Silva-RG/SP-59.105.823-6; 027- 
Michelle Chilano Cardoso-RG/SP-43.797.544-7; 028- Claudilene da Mota Neves-RG/SP-36.656.393-2; 
029- Fernanda Camargo Rodrigues de Souza-RG/SP-32.638.471-6; 030- Bianca Aparecida D’Angelo-RG/
SP-24.720.368-3; 031- Liliane Alves Quintilhano de Paula-RG/SP-42.180.252-2; 032- Lúcia Peixoto do Nas-
cimento-RG/SP-34.792.455-4; 033- Tatiane Vieira Arruda Rabelo-RG/SP-48.300.129-6; 034- Joelma Men-
des Zanetoni-RG/SP-41.823.410-3; 035- Adriana da Silva Sousa Ramos-RG/SP-32.011.180-5; 036- Elaine 
Aparecida Borges-RG/SP-30.776.866-1; 037- Rivka Herzl Sena de Oliveira-RG/SP-49.328.111-3; 038- Liane 
Rigo Quirino de Melo-RG/SP-20.470.073-5; 039- Fabiana Adriano Dedes-RG/SP-30.583.771-0; 040- Debora 
Cristina Camargo de Souza Oliveira-RG/SP-34.441.676-8.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado 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 005/2015 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 074- Raiza Xavier de Sousa-RG/SP-
36.125.307-2. Professor Adjunto: 011- Priscila Marasco Santos-RG/SP-28.783.863-8.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São 
Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 003/2016 Agente de Serviços de Alimentação: 041- Geilza Maria Lira dos 
Santos-RG/SP-37.557.991-6.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado 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 004/2016 PEB I (Educação Infantil): 010- Eliane Barros de Miranda-RG/SP-33.780.220-8. 
PEB I (Educação Básica): 004- Elaine Cristina Seabra-RG/SP-22.923.021-0. PEB II (Educação Física): 006- Eri-
ka Cleopatra de Gois Santos-RG/SP-47.718.326-8. PEB II (Química): 006- Delba Maria Cruz Pereira Lacerda-RG/
SP-60.116.421-0. PEB II (Ciências): 003- Fatima Galucci Passos-RG/SP-15.260.231-8. PEB II (Inglês): 001- 
José Carlos Cohen-RG/SP-12.334.992-8. PEB II (Biologia): 004- Camila Gonçalves Silva-RG/SP-44.542.892-2.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São 
Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 001/2017 Agente Recreativo: 011- Victor Dutra Pinheiro Torres-RG/SP-
49.122.189-7.

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 050/17 – Proc. Adm. n.º 124/17
Objeto: Registro de preços para fornecimento de PÃO FRANCÊS E DE BANHA COM 50 GRAMAS, por um período de 
12 meses.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa: COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SER-
VIÇOS VEREDAS – LTDA - ME – Item 01 e 02.

Santana de Parnaíba, 04 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 046/17 – Proc. Adm. n.º 286/17
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDI-
CIONADA EM GALÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, para atender 
todas as unidades desta Prefeitura.
Na oportunidade, Adjudicado e Homologado o procedimento supra a favor da empresa: HURSAN COMERCIAL LTDA 
- EPP .

Santana de Parnaíba, 09 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 051/17 – Proc. Adm. n.º 289/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição de PROTETORES SOLARES COM REPELENTE, em atendimento aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino.
Na oportunidade, Adjudicado e Homologado o procedimento supra a favor das empresas: MATHEUS G. CANDIDO EPI 
- EPP – Itens 01 e 03; D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME – Item 02.

Santana de Parnaíba, 08 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO/AMOSTRAS/ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial n.º 029/17 – Proc. Adm. nº 074/17

Objeto: Implantação de Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE ESCRITÓRIO para serem 
utilizados por todas as Secretarias.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas no procedimento supra, a 
Secretaria Municipal de Administração, promoveu o seguinte julgamento: 
A empresa LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI – EPP – AMOSTRAS APROVADAS, para os Lotes 03, 04, 06, 08 e 10
A empresa LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP – AMOSTRAS APROVADAS, para o Lote 05
A empresa AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI – AMOSTRAS APROVADAS, para o Lote 02
A empresa BLACKOUT COMERCIAL EIRELI – ME restou DESCLASSIFICADA para o LOTE 07 da presente licitação, uma 
vez que, mesmo estando habilitada, não apresentou amostras conforme subitem 2.4.1.1 do edital.
Considerando a desclassificação da segunda classificada no lote 07, convoquem-se as empresas licitantes participan-
tes neste Pregão, para nova sessão pública de abertura de envelope de habilitação de terceira classificada abaixo, sen-
do que a mesma fica notificada da obrigatoriedade de apresentar a amostra na sessão, sob pena de ser desclassificada: 
LOTE 07 -  CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP
A sessão de abertura dos envelopes de habilitação da terceira classificada, será realizada no mesmo local que consta 
em edital, no dia 12/05/2017 às 14h00min.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO PARCIALMENTE o certame supra a favor das seguintes empresas:
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI – EPP – para os lotes 01,03,04,06,08,09 e 10
AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI – para o lote 02
LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA EIRELI – EPP – para o lote 05

Santana de Parnaíba, 05 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 057/17 – Proc. Adm. nº 295/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, pelo período de 12 
meses, para suprir as necessidades desse município.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/05/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 19/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de maio de 2017.
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AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 058/17 – Proc. Adm. nº 432/17
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FILTRO, 
BOMBA E AQUECEDORES DE PISCINA, incluindo substituição de peças e mão de obra, para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Atividade Física Esporte e Lazer.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/05/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 20/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 08 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 060/17 – Proc. Adm. nº 410/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de MÓVEIS ESCOLARES E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, compreen-
dendo a entrega, montagem e assistência técnica durante o período de garantia. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/05/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 25/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 016/17 – Proc. Adm. Nº 102/17
Registro de preços para eventual aquisição de PLAYGROUND MODULAR E CORRELATOS, EM BASE DE METAL E/
OU AÇO (com instalação e assistência técnica durante o período de garantia), para serem utilizados em parques 

e praças municipais
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 063/2017 – Empresa: 
Miranbue Comercial Ltda - EPP para os itens 01 – R$ 45.400,00/Und, 03 – R$ 37.500,00/Und, 08 – R$ 18.000,00/
Und, 10 – R$ 4.600,00/Und, 11 – R$ 13.900,00/Und e 12 – R$ 3.150,00/Und; ATA 064/2017 – Empresa: R.F. Gory 
Comercial Ltda – ME para os itens 04 – R$ 53.753,58/ Und, 05 – R$ 60.597,08/Und e 06 – R$ 68.380,00/Und; ATA 
065/2017 – Empresa:  Esporte Vale – Comercial de Artigos Esportivos Ltda – EPP para os itens 02 - R$ 59.900,00/
Und, 07 – R$ 55.850,00/Und e 09 – R$ 11.270,00/Und.  

Santana de Parnaíba, 09 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 020/17 – Proc. Adm. Nº 149/17
Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - IMPRESSOS PERSONALIZADOS - para atender as 

demandas de todos os setores da Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 066/2017 – Empresa: 
Gráfica Itapeviense Ltda - ME para os itens 01 – 0,4400/Und, 02 – R$ 0,4800/Und, 03 – R$ 0,1700/Und, 04 – R$ 
0,5755/Und, 05 – R$ 2,1100/Und, 06 – R$ 0,1000/JGS, 07 – R$ 1,9000/BL, 08 – R$ 0,0500/Und, 09 – R$ 3,1000/
BL, 10 – R$ 0,3000/Und, 11 – R$ 0,1000/Und, 12 – R$ 1,5500/BL, 13 – R$ 0,3100/Und, 14 – R$ 0,1700, 15 – R$ 
3,0000/BL, 16 – R$ 0,3000/Und, 17 – R$ 0,3000/Und, 18 – R$ 0,2800/Und e 19 – R$ 1,8700/Und.

Santana de Parnaíba, 09 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

------------------------------------
RETIFICAÇÃO – PUBLICAÇÃO EDIÇÃO DE 08/05/2017
Pregão Presencial n.º 058/17 – Proc. Adm. nº 432/17

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FILTRO, 
BOMBA E AQUECEDORES DE PISCINA, incluindo substituição de peças e mão de obra, para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Atividade Física Esporte e Lazer.
Retifica-se a publicação – edição de 08/05/2017, da seguinte forma:
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/05/17 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 22/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de maio de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO

DECRETO   N°  3.980,  DE  8  DE  MAIO  DE   2017 
(Fixa normas para premiação aos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil- ADI´s – profissionais efe-
tivos da Rede Municipal de Santana de Parnaíba e dá outras providências).

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

Considerando que:
- a educação e os cuidados de qualidade na primeira infância formam os pilares essen-

ciais para a promoção do bem-estar e do desenvolvimento do potencial de aprendizagem das crianças;
- as pedagogias para a Educação infantil, compreendem um conjunto de  funções exer-

cidas na escola em suas diferentes perspectivas pedagógicas como as relações travadas num espaço de convívio co-
letivo, em que o conhecimento e aprendizagem são partes integrantes dessa 1ª etapa da Educação Básica, associados 
a processos de constituição da criança/educando;

- o “Auxiliar de Desenvolvimento Infantil” compõe o  quadro de profissionais que atuam 
nos Colégios de Educação Infantil, sendo que suas atribuições são de fundamental relevância ao atendimento diário e 
direto às crianças,

DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída a realização do “III Prêmio ADI Destaque - 2017”, destinado aos Auxiliares de 

Desenvolvimento Infantil - ADI´s, efetivos da Rede Municipal de Santana de Parnaíba, visando valorizar e fortalecer o 
trabalho deste profissional. 

Parágrafo único. Caberá ao Auxiliar de desenvolvimento infantil, de que trata o caput, inscrever-se 
no projeto de acordo com os Arts. 2º e 3º do deste Decreto e desenvolver Projeto Educacional para a Educação Infantil, 
abordando conteúdo/tema de livre escolha.

DAS INSCRIÇÕES
Art. 2º. São condições para a inscrição:
I - ser Auxiliar de Desenvolvimento Infantil efetivo da Rede Municipal de Santana de Parnaíba, atuan-

do nos colégios municipais de educação infantil;
II - estar com mais de um (1) ano de efetivo exercício no ato da inscrição;
III - não ter sofrido nenhuma penalidade funcional no período de 01/05/2016 a 30/04/2017, hipótese 

em que o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil será desclassificado.
§ 1º. Os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil afastados a qualquer título, durante todo o processo, 

por prazo superior a 10 (dez) dias (ininterruptos ou intercalados) no período de 01/05/2016 a 30/11/2017 estarão des-
classificados e não poderão participar do processo.

§ 2º.  Não serão considerados como de efetivo exercício:
I  -  Atestados Médicos;
II  - Declarações Médicas;
III - Falta injustificada;
IV - Licenças saúde;
V  -  Licenças para tratar de assuntos particulares;
VI  - Licenças para cuidar de pessoas da família.
§ 3º. As horas descontadas do dia em que o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil não atuar em sua 

jornada de trabalho diária de maneira completa, serão somadas, e, a cada grupo de 08 (oito) horas, o profissional terá 
descontado 01 (um) dia, a ser computado na contagem de afastamento citada no parágrafo 1º deste mesmo artigo.

§ 4º. Os Auxiliares de Desenvolvimento infantil que sofrerem qualquer tipo de penalidade funcional 
durante o desenvolvimento do projeto, estarão automaticamente desclassificados e não poderão participar da etapa 
final.

Art. 3º. As inscrições deverão ocorrer em período estabelecido no anexo II, do presente documento, 
pelo próprio Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI, por meio de preenchimento de ficha específica de inscrição e 
apresentação do crachá com a data de admissão e/ou holerite acompanhado do RG.

Parágrafo único. Será permitida inscrição por procuração simples acompanhada da documentação 
comprobatória indicada no “caput” deste artigo.

Art. 4º. Todas as inscrições efetuadas passarão por análise criteriosa, sob as condições de que trata 
os artigos 2º e 3º deste Decreto, as quais se não atendidas impedirão o deferimento.

DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Art. 5º.  A organização do trabalho dar-se-á em atendimento as seguintes fases:
I  -  inscrições nos Colégios;
II - encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação das respectivas inscrições;
III - divulgação dos inscritos;
IV- participação em formação educacional, relativa a construção de projetos educacionais, con-

forme anexo IV;
V -  entrega na Secretaria Municipal de Educação das propostas de projetos;
VI - divulgação pela Secretaria Municipal de Educação das participações deferidas;
VII - desenvolvimento do projeto e construção do portfólio;
VIII - apresentação de portfólios na SME, aos técnicos/coordenadores do processo, durante a re-

alização do projeto;
IX - publicação dos finalistas;
X  -  apresentação presencial individual dos finalistas;
XI - avaliação por uma Banca Examinadora;
XII - premiação.
§ 1º. As datas correspondentes a cada fase ficam estabelecidas no Anexo II do presente decreto.
§ 2º. A formação de que trata o inciso IV deste artigo, dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, 

visando orientar os ADI´s inscritos sobre Projetos e suas diretrizes de construção.

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Art. 6º. A avaliação dos trabalhos será efetuada por comissão composta por profissionais com ex-

periência comprovada no âmbito educacional.
§ 1º. A avaliação ocorrerá em 3 (três) fases diferentes, pontuadas de forma acumulativa e sigilosa 

durante todo o processo, sendo:
I - 1ª FASE - análise e avaliação da proposta escrita do “ Projeto” – valor de até 2,0 (dois) pontos; 
II - 2ª FASE - resultado de 2 (duas) apresentações do portfólio- valor de até 1,5 (um e meio) pon-

tos por apresentação;
III - 3ª FASE - resultado de apresentação presencial do inscrito finalista, por Banca Examinadora - 

valor de até 5,0 pontos.
§ 2º. A soma das notas obtidas pelos candidatos, relacionadas à 1ª e 2ª fase, resultará na classifica-

ção em ordem decrescente, estabelecendo os 40 (quarenta) finalistas que participarão da 3ª fase/apresentação presen-
cial e destes, 20 (vinte) serão premiados em conformidade com o estabelecido no art. 8º deste Decreto. 

Art. 7º. Os critérios de análise e avaliação dos projetos apresentados pelos Auxiliares de Desenvol-
vimento Infantil - ADI´s inscritos, obedecerão aos seguintes parâmetros:

I  -  aplicabilidade e pertinência do tema/conteúdo;

II - aplicação na formatação gráfica em modelo pré-definido;

III - fundamentação teórica;

IV - clareza dos objetivos e compatibilidade dos objetivos e conteúdos com a legislação vigente;

V - organização, seleção e integração das atividades;

VI - estabelecimento do cronograma em conformidade com o período de aplicação do projeto;

VII - recursos, seleção dos materiais favoráveis, acessíveis e seguros;

VIII - registros, observações e avaliação formativa.
Parágrafo único. A comissão examinadora constitui instância soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos.

DA PREMIAÇÃO

Art. 8º. Os valores previstos para a premiação do respectivo processo, ficam previstos no Anexo I 
do presente Decreto e dar-se-á, seguindo obrigatoriamente as seguintes normas:

I  -  ordem decrescente das notas dos candidatos;

II - ordem de premiação do 1º ao 4º lugar de colocação;

III - ordem de colocação e correspondência com a quantidade de candidatos a serem premiados:

a) 1ª colocação – do 1º ao 5º classificado -  total de 05 (cinco) premiados.

b) 2ª colocação - do 6º ao 10º classificado – total de 05 (cinco) premiados.

c) 3ª colocação - do 11º ao 15º classificado – total de 05 (cinco) premiados.

d) 4ª colocação -  do 16º ao 20º classificado – total de 05 (cinco) premiados.

§ 1º. Vinte (20) finalistas serão premiados. 

§ 2º. Caso haja empate entre os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil - ADI será considerado ven-
cedor aquele que:

I -  tiver maior tempo na rede municipal de Santana de Parnaíba;

II - apresentar o menor número de faltas nos últimos 12 (doze) meses;

III - maior idade.

Art. 9º. A inscrição corresponderá à aceitação, pelo participante, das disposições do presente De-
creto e anexos.

Art. 10. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação a coordenação das ativida-
des relativas ao prêmio e a divulgação de todo o processo, seu regulamento e seus resultados.

Art. 11. A solenidade de entrega dos prêmios terá lugar em sessão pública, com a presença dos Au-
xiliares de Desenvolvimento Infantil regularmente inscritos.

Art. 12. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Edu-
cação.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposi-
ções em contrário.

Santana de Parnaíba, 8 de maio de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e afixado em local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

ANEXO I
VALOR DA PREMIAÇÃO 

Classificação Valor 

Do 1º ao 5º colocado R$ 4.000,00

Do 6º ao 10º colocado R$ 3.000,00

Do 11º ao 15º colocado R$ 2.000,00

Do 16º ao 20º colocado R$ 1.000,00

ANEXO II

DO CRONOGRAMA
1. Período de inscrição: 22/05/2017 à 24/05/2017;
2. Entrega das inscrições na SME: 25/05/2017;
3. Divulgação das inscrições: 30/05/2017;
4. Início dos Projetos: 01/06/2017;
5. Entrega das propostas de projetos na SME até: 30/06/2017.

ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO
“III Prêmio ADI Destaque 2017”

ANEXO IV

Por ocasião do “Curso de Formação Específica para Desenvolvimento do Projeto”, o  candidato receberá modelo di-
gital pré-formatado, atendendo:

1. a formatação gráfica do projeto, e
2. partes do trabalho

1. FORMATAÇÃO GRÁFICA DO PROJETO
1.1 Formato: 
• digitar em papel branco ou reciclado formato A4 (210mm x 297mm), numa só face da folha, em espaço 1,5 de 

entrelinhas e com 2 espaços entre parágrafos;
• usar a letra Arial ou Times New Roman, fonte tamanho 12;
• deixar após o título 3 espaços (1,5) para iniciar o parágrafo;
• deixar após o subtítulo 2 espaços para iniciar o parágrafo;
1.2 Margens:
• superior: 3 centímetros;
• esquerda: 3 centímetros;
• inferior: 2 centímetros;
• direita: 2 centímetros.

1.3 Paginação: 
• a numeração começa ocorrer a partir da introdução;
• posição: fim da página (rodapé);
• alinhamento: direita;
• cada folha digitada é chamada de lauda.

1.3  Ilustrações: 
• havendo a necessidade de usar (figuras, tabelas, quadros, fotos, desenhos etc.), incluí-las o mais próximo pos-

sível do local em que são mencionadas e destacadas no texto;
• deixar 2 (dois) espaços entre o texto e / ou o título que as identifica.

1.4 Citações:
• forma de  lançar mão de um texto original para extrair a citação, reproduzindo-o literalmente de forma interpre-

tada, resumida ou traduzida;

1.5 Numeração Progressiva 
• Visando a uma melhor distribuição do conteúdo do trabalho, recomenda-se o uso da numeração progressiva 

(usar algarismos arábicos) para as seções do texto, destacando-se os títulos das seções, no nosso caso, em 
negrito e CAIXA ALTA.

1.6 Abreviaturas e Siglas:
• quando aparecem pela primeira vez no texto, colocar seu nome por extenso, acrescentando-se a abreviatura ou 

a sigla entre parênteses;
• nas demais indicações poderá ser usado somente a sigla.
Exemplo – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
 
1.7 Anexos 
• É uma página que constitui um tipo de informação de suporte relacionada com os artigos; 
• Se durante o texto houver referência a algum documento, identificar entre parênteses o anexo em que o mes-

mo se encontra. 
• Os anexos seguem a ordem alfabética ao longo de todo o texto.

2. PARTES DO TRABALHO
2.1 CAPA
• informações que identifiquem o trabalho: nome do Colégio, nome do autor, título do projeto, turma ou classe de 

realização, cidade onde está sendo realizado. 

Fonte tamanho 14.

2.2 FOLHA DE ROSTO
Contém dados essenciais à identificação do trabalho, na seguinte ordem: 
• nome do autor;
• título do projeto – deve conter palavras que identifiquem o  conteúdo, de maneira clara e objetiva;
• turma ou classe de realização
• área de conhecimento
• cidade e ano da entrega. 
Fonte tamanho 14.

2.3  SUMÁRIO
• Enumeração das divisões e subdivisões do trabalho na mesma ordem em que aparecem na parte textual, dan-

do a localização dessas partes na obra. Deve-se usar a mesma numeração progressiva usada no desenvol-
vimento do texto.

• A numeração das páginas deverá ser:
o inserida no canto superior direito, a 2 cm das bordas direita e superior;
o em algarismos arábicos  a partir da parte textual (introdução) e continuar até o pós-textual.
• Embora a capa, folha de rosto e demais elementos pré-textuais contam como página para fins de enumeração 

não são inseridos os números. 

2.4 INTRODUÇÃO
• Apresentar de forma clara e objetiva do conteúdo que será desenvolvido no trabalho;
• Fornecer informações que apresentem o assunto / tema e identifiquem a sua importância.

2.5  JUSTIFICATIVA (POR QUE?)
• Elaborar um texto que aborde o tema escolhido incluindo toda a literatura consultada e pesquisada;
• Apresentar as razões do que será apresentado destacando a importância e relevância intelectual do tema propos-

to pelo autor, contendo argumentos sólidos e embasados em conhecimentos técnicos do autor;
• Neste contexto é demonstrado a capacidade do autor em produzir textos a partir de suas ideias e próprias con-

clusões;
• Não deixe de seguir as regras gramaticais e ortográficas.

2.6 OBJETIVOS (O QUE?)
• O QUE pretende alcançar com o projeto, explicitar objetivos gerais e objetivos específicos:
o OBJETIVOS GERAIS – são os objetivos mais amplos do projeto, ou seja, o resultado máximo que se quer alcan-
çar. Costuma ser escrito em uma frase mais geral, que engloba o conjunto dos objetivos específicos.
o  OBJETIVOS ESPECÍFICOS – um conjunto de metas para alcançar o objetivo geral.
• Escreva cada objetivo específico com a maior clareza possível, facilitando a escolha de um ou mais métodos 

para execução.

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (COMO?)
• Indicar qual o local e o público participante do projeto e quais:
o os procedimentos didáticos que serão desenvolvidos;
o os conteúdos que serão trabalhados;
o os recursos que serão utilizados para atingir os objetivos. 
• Para isso, reflita e escreva COMO irá alcançar cada objetivo específico determinado.

2.8  CONCLUSÃO
• Recapitular a prática da proposta elaborada e os resultados obtidos.
2.9 ANEXOS
• Parte opcional no trabalho, serve de fundamentação, comprovação e ilustração ao tema. 
Exemplos: tabelas, gráficos, desenhos, mapas, questionários, formulários, entrevistas, organogramas, cronogramas 
etc.

2.10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Conjunto de informações que identificam os livros, documentos e/ou textos utilizados na pesquisa. A digitação 

de uma referência deve obedecer às regras evidenciadas nos exemplos, a seguir:
o livro – com um ou mais autores;
o enciclopédias e dicionários;
o artigos de revistas; 
o artigos de jornal;
o documentos eletrônicos.

------------------------------------
DECRETO  Nº  3.981,  DE  8  DE  MAIO   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, eco-
nômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-3.3.90.39-1545100902190- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas   de   Custeio  –  Iluminação  Pública 
 Gabinete do Prefeito
 (Código Contábil 732) R$ 500.000,00
 
0203-SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
0203-3.3.90.39-0412200092013- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas  de  Custeio - Secretaria 
 Municipal dos Negócios Jurídicos
 (Código Contábil 47) R$ 30.000,00

0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-3.3.90.91-0412300550003- Sentenças Judiciais
 Sentenças Judiciais 
 (Código Contábil 73) R$ 29.000,00
 
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030200801097- Equipamentos e Material Permanente 
 Equipamentos e Material Permanente -
 Atenção Hospitalar-FMS
 (Código Contábil 398) R$ 370.000,00
 
0216-4.4.90.52-1030500821103- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – 
 Proteção a Saúde e Vigilância Epidemiológica - FMS
 (Código Contábil 460) R$ 85.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545200371042- Obras e Instalações
 Construção,  Ampliação  e/ou  Reforma   de 
 Rep. Pub. inclusive Desapropriações e Afins 
 (Código Contábil 543) R$ 90.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.39-1236500202035- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas  de  Custeio  –  Secretaria 
 Municipal de Educação – CRECHE
 (Código Contábil 160) R$ 200.000,00
 SOMA....................................................................................................................................R$ 1.304.000,00
 
Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será coberto com recursos pre-
vistos 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$ 200.000,00
 
0204-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0204-3.3.90.39-0412200102015- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria 
 Municipal    de    Administração
 (Código Contábil 56) R$ 200.000,00
 
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-3.3.90.92-0412300112017- Despesas de Exercícios Anteriores
 Despesas  de  Custeio – Secretaria 
 Municipal de Finanças
 (Código Contábil 65) R$ 30.000,00
 
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$ 100.000,00
 
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-4.6.90.91-0412300550003- Sentenças Judiciais
 Sentenças Judiciais 
 (Código Contábil 74) R$ 29.000,00
 
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.39-1236500212037- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas   de   Custeio  –  Secretaria 
 Municipal de Educação – Pré-Escola
 (Código Contábil 171) R$ 200.000,00
 
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-4.4.90.52-1030200801097- Equipamentos e Material Permanente 
 Equipamentos e Material Permanente - 
 Atenção Hospitalar - FMS
 (Código Contábil 396) R$ 545.000,00
 SOMA...................................................................................................................................R$  1.304.000,00

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

Santana de Parnaíba, 8 de maio de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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