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A 
Prefeitura, por meio da Se-
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A 
Prefeitura não mede esfor-
ços no objetivo de oferecer 
aos moradores um serviço 
de saúde ainda melhor. Por 

conta disso, implantou um centro de 
atendimento destinado ao exame de 
endoscopia. Pág. 03

Avanço na Saúde com a implantação 
do Centro de Endoscopia

Localizado no interior do PAM Santa Ana, unidade vai agilizar o atendimento de pacientes com problemas de estômago

Arena de Eventos vai abrigar encontros 
religiosos, apresentações artísticas e culturais

Mais uma importante obra para a cidade entra em processo de licitação e terá um local com moderna infraestrutura para
eventos e capacidade para mais de 1.500 pessoas
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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)

673 vagas

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

Cobrador de Transportes Coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Açougueiro Fazendinha 1 Fundametal

Analista de Exportação e Importação Fazendinha 1 Superior

Assistente de Vendas Fazendinha 2 Ens. Médio

Auxiliar de Compras Fazendinha 1 Ens. Médio

Auxiliar de Enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de Limpeza P.Tamboré 2 Ens. Médio

Auxiliar de Linha de Produção Região 100 X Ens. Médio

Auxiliar de Logistica P.Tamboré 4 X Ens. Médio

Balconista Polvilho 1 Ens. Médio

Corretor de Imóveis Região 250 Ens. Médio

Costureira de Maquina Overloque Fazendinha 3 Fundamental

Costureira de Máquina Reta Fazendinha 3 Fundamental

Desossador Fazendinha 4 Fundamental

Ferramenteiro Fazendinha 1 Ens. Médio

Inspetor de Qualidade Pirapora 1 Ens. Médio

Mecânico Eletricista de Automóveis Cajamar 2 Fundamental

Motofretista Fazendinha 2 Ens. Médio

Motorista de Caminhão (CNH-D) Fazendinha 1 Fundamental

Op. 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

Padeiro Confeiteiro C. e Vinte 1 Ens. Médio

Pintor a Revólver Fazendinha 1 Fundametal

Químico Fazendinha 1 Superior

Técnico de Enfermagem Região 5 Ens. Médio

Técnico de Refrigeração (instalação) Polvilho 2 Ens. Médio

Vendedor Pracista 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”

Atrações do Circuito SESC de Arte reuniu centenas
de pessoas no Centro Histórico

Festa do Cururuquara comemora
130 anos de tradição

ACONTECEU NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA - EVENTOS CULTURAIS

Iluminação a LED chega em 
diversas regiões da cidade

Mais de 100 km de vias 
pavimentadas e recapeadas

Mais de 100 km de vias iluminadas e implantação de lâmpadas de LED 
geram mais segurança e economia

D
ando continuidade ao pla-
no de iluminação pública do 
município, a prefeitura, por 
meio do Departamento de 

Iluminação Pública, Energia e Água 
(DIPEA), em parceria com a AES 
Eletropaulo, realizou nas últimas se-
manas a substituição das antigas 
lâmpadas de mercúrio por lâmpa-
das de Led no Centro da Cidade.

Esta ação visa proporcionar 
mais segurança para os moto-
ristas e pedestres que trafegam 
diariamente no centro da cida-
de. Cada poste conta com três 
lâmpadas, totalizando 102 lumi-
nárias que proporcionam melhor 
visibilidade. As luminárias pos-
suem luz de led, que consomem 
75% menos de energia e tem vi-
da útil de até dez anos, que ga-
rante mais economia e sustenta-

bilidade para o município. 
Desde a criação do Progra-

ma de Iluminação Pública, a pre-
feitura já iluminou mais de 100 
km em 15 bairros na cidade. Su-
rú, Fernão Dias, Alphaville, Cristal 
Park, Cururuquara, Residenciais 
Santa Helena 1 e 2, Recanto Ma-
ravilha, Sítio do Rosário e Ingaí 
são alguns dos bairros beneficia-
dos, e o programa se estenderá 
para outras regiões.

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Marcio Koch

O maior programa de pavimentação já beneficiou mais de 20
bairros em toda a cidade

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

R
ecentemente, a Prefeitu-
ra, por meio da Secreta-
ria de Serviços Munici-
pais, iniciou as obras de 

pavimentação de mais um bairro 
da cidade. Dessa vez, o local foi a 
Rua do Agricultor no Ingaí.

Hoje Santana de Parnaíba já 

possui mais de 100 km de vias 
pavimentadas e recapeadas. To-
do esse investimento trouxe óti-
mos resultados para a cidade que 
é a quinta melhor cidade do Esta-
do para se investir e a nona me-
lhor pra se viver.

Bairros como Alphaville, Cris-
tal Park, Cururuquara, Jaguari, 
Pingo D’água, Fazendinha, Re-

fúgio dos Bandeirantes, Sítio do 
Morro e Sítio do Rosário, são al-
guns dos bairros que já foram pa-
vimentados ou recapeados.

A conclusão das obras traz 
mais qualidade de vida e menos 
trasntornos provocados pelas 
ruas de terra, como excesso de 
pó ou barro. A meta é pavimen-
tar 100% das ruas da cidade.

Foto: Sandro Almeida Foto: Marcio koch
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Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

Avanço na Saúde com a implantação
do Centro de Endoscopia

Localizado no interior do PAM Santa Ana, unidade vai agilizar o atendimento de pacientes com problemas de estômago

A 
Prefeitura não mede es-
forços no objetivo de ofe-
recer aos moradores um 
serviço de saúde ainda 

melhor. Por conta disso, implantou 
um centro de atendimento destina-
do ao exame de endoscopia.

O espaço ocupa uma ala do 
PAM Santa Ana, no Jardim São 
Luís, e a finalidade é proporcio-
nar aos pacientes, que sofrem 
com problemas relacionados ao 
estômago, realizar os exames es-
pecíficos com atendimento prio-
ritário, com mais qualidade e re-
duzindo riscos, em especial aos 
idosos, que são mais propensos 
a ter problemas de estômago. Os 
casos mais comuns atendidos 
pelo local envolvem problemas 
como gastrite, úlcera, hérnia de 
hiato, pólipos de intestino, além 
de realizar diagnósticos precoces 
de tumores relacionados ao apa-
relho digestivo.

Implantada há pouco mais 
de um mês, a unidade já reali-
zou cerca de 400 exames, enca-
minhados pelas UBS´s (Unida-
des Básicas de Saúde) ao centro 
de endoscopia, para a realização 
do procedimento, resultando na 
economia de tempo e rapidez pa-
ra realização do diagnóstico pelo 
médico ao paciente.

Exames de Papanicolau
A Secretaria de Saúde in-

forma que no ano de 2016 re-
alizou mais de 9 mil exames de 
Papanicolau em todas as uni-
dades de saúde. O exame é o 
principal responsável pelo diag-
nóstico precoce das lesões que 
ocasionam o câncer de colo de 
útero. Conhecido como preven-
tivo, o exame deve ser realizado 
por todas as mulheres, sexual-
mente ativas ou não, a partir da 
primeira relação sexual ou a par-
tir dos 18 anos, pelo menos uma 
vez por ano.

“Fiquei surpresa com o 
hospital ter esse centro de 

endoscopia, é muito bom para 
os moradores daqui, não fica 

longe pra mim e é ótimo para a 
população, antes era precário, 
principalmente para marcação 

de exame e agora reduziu 
bastante e isso foi ótimo.” 

 Tatiana Vece - Moradora do
Colinas da Anhanguera

Espaço destinado a atendimento endoscópico localizado no interior do PAM Santa Ana

Arena de Eventos vai abrigar encontros 
religiosos, apresentações artísticas e culturais

Mais uma importante obra para a cidade entra em processo de licitação e terá um local com moderna infraestrutura para
eventos e capacidade para mais de 1.500 pessoas

Texto: Cintia Almeida
Foto Acervo Secom

A 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, 
iniciou no mês de 
maio a construção da 

primeira arena de eventos da 
cidade, que será implantada na 
Rua Esperança, no bairro Cam-
po da Vila.

O espaço será construído em 
um terreno de 5.387,64m² e terá 
1.719,04m² de área construída, 
com capacidade máxima para 
1.600 pessoas. O local conta-
rá com Auditório, Espaço para 
Eventos, Museu Bíblico, Piscina 
Batismal, Vestiários, Área Ad-
ministrativa e Cozinha, além de 
um amplo estacionamento para 
mais de 100 veículos.  

O objetivo do projeto é que 
a cidade tenha um espaço ade-
quado para receber shows, en-
contros religiosos, congres-
sos, feiras e diversos tipos de 
eventos. De acordo com a Se-
cretaria de Obras, a conclusão 
da obra está prevista para ju-
nho de 2018.

Festivais de Dança serão 
algumas das apresentações 

que serão realizadas na Arena 
de Eventos
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Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

Aquisição de 1500 Glicosímetros vai melhorar
a vida dos pacientes que usam insulina

Investimentos nos equipamentos para medir o nível de glicose dos pacientes com diabetes que usam insulina permite o monitoramento
à distância e vai tornar o atendimento mais rápido nas unidades de saúde 

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

D
ando continuidade aos 
avanços obtidos na área 
da saúde, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saú-

de, realizou na última semana a 
compra de 1500 glicosímetros, 
(aparelho portátil para fazer o con-
trole de glicose no organismo).

Adquiridos por meio de comodato, 
os equipamentos são destinados aos 
pacientes insulinodependentes (que 
fazem uso de insulina) ou gestantes 
atendidos pela rede municipal. Uma 
das funções do novo aparelho por 
exemplo, é fazer o controle de quantas 
vezes o paciente fez o exame, além de 
permitir o monitoramento à distância. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, 
o município possui cerca de 1200 pa-
cientes que usam insulina. 

A distribuição está sendo feita pe-
las unidades que prestam atendimen-
to aos diabéticos, caso das UBS´s 
(Unidades Básicas de Saúde) dos 
bairros de Alphaville/Tamboré, Centro 
Histórico, Cento e Vinte, Colinas da 
Anhanguera, pelas USA´s (Unidades 
de Saúde Avançada) dos bairros Par-
que Santana, Fazendinha, Cidade São 
Pedro, além das USF´s (Unidades de 
Saúde da Família) dos bairros Jaguarí 
e Cururuquara. Também é disponibili-
zado na unidade móvel do município.

Primeiro Simpósio de Interface entre o trabalho da 
saúde e a justiça é promovido em Santana de Parnaíba

Realizado no Cine Teatro Coronel Raymundo, o evento teve como finalidade informar os profissionais que atuam direta
ou indiretamente, no combate à violência doméstica e sexual

N
a última terça-feira, 16/05, 
foi realizado o primeiro sim-
pósio de interface entre o tra-
balho da saúde e da justiça, 

que visa levantar questionamentos e 
reflexões sobre ações de prevenções 
e melhorar o trabalho no Núcleo Pre-
venção Acidentes e Violência em 
Santana de Parnaíba (NUPAV).

O evento foi realizado, por-
que atualmente todas as ques-
tões ligadas à saúde tem inter-
face com a justiça, para garantir 
os direitos dos usuários e da ad-
ministração, na questão em que 
cumpra todos os programas e 

“Santana de Parnaíba está 
de parabéns, por possuir um 

núcleo que faz a interface 
com a assistência social, com 
a educação e com a justiça. 
Isso faz a diferença, quando 

entende-se que a violência é um 
problema de saúde pública” 

Dra. Verônica Gomes Alencar
A palestrante Verônica Gomes fala sobre temas relacionados a saúde no primeiro simpósio interface

Dra. Verônica Gomes Alencar

Assistentes Sociais são homenageadas em evento
no Cine Teatro Coronel Raymundo

Cerca 40 profissionais da área participaram de um café da manhã em comemoração ao dia do Assistente Social

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Fabiano Martins

N
o dia 15 de maio é comemo-
rado o dia do Assistente So-
cial, e a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Assistência 

Social, promoveu na última quarta-
-feira, 17/05, no Cine Teatro Coronel 
Raymundo, um café da manhã para 
homenagear os profissionais desta 
área que se dedicam a ajudar a popu-
lação carente por meio de programas 
e ações sociais. 

O evento contou com a presença do 
Prefeito Elvis Cezar, da Presidente do 
Fundo Social de Solidariedade Selma 
Cezar, do Secretário de Assistência So-
cial Fabio Mendonça, além de mais de 
40 assistentes sociais que atuam nos 
CRAS, CREAS e NAS do município.

Os profissionais puderam debater 
sobre os trabalhos que realizam, troca-
ram experiências e conversaram com 
o secretário Fabio Mendonça e com a 
presidente do Fundo Social de Solida-
riedade Selma Cezar sobre a possibili-
dade da implantação de novos proje-
tos. No final todos participaram de um 
sorteio de brindes. 

‘‘Esse aparelho é muito importante porque através 
dele eu controlo minha diabetes e tenho uma melhor 
qualidade de vida. Gostaria de agradecer a prefeitu-
ra por essa iniciativa em fornecer esse material pra 
gente que é diabético, é muito importante, principal-
mente sendo gratuito’’.

Eliane Teodoro - Munícipe

‘‘É excelente o atendimento, o agendamento, os 
médicos pelos quais eu já passei, tudo muito bom. 
Já passei pela odontologia também, é ótimo. Várias 
amigas que também utilizam a UBS falam que é muito 
bom. A atuação da Prefeitura é excelente!’’

Maria Helena Sinhorini – Moradora do residencial 5

Paciente realiza teste de diabetes com o novo glicosímetro que é entregue gratuitamente aos pacientes insulinodependentes do município

faça valer todos os direitos.
Estiveram presentes profissio-

nais das secretarias de assistência 
social, educação e saúde, que par-
ticiparam de uma palestra com a 
Dra. Verônica Gomes Alencar, co-
ordenadora da rede Iluminar Campi-
nas de cuidados às vítimas de Vio-
lência Sexual e do Núcleo de Saúde 
da mulher, para conhecer o trabalho 
realizado na cidade de Campinas, já 
que as questões como a violência 
se trabalha multidisciplinarmente.

Para lidar com problemas de 
violência doméstica e sexual, a se-
cretaria de saúde criou o NUPAV. 
Para saber mais informações entrar 
em contato no telefone: 4156-9318.
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Time Sub 20 do Sport Club Corinthians treina 
no Campo Municipal de Santana de Parnaíba

Em treino coletivo, jogadores e dirigentes elogiaram a estrutura do campo municipal e os investimentos no esporte da cidade

Texto: Cintia Almeida
Foto: Marcio Koch

S
antana de Parnaíba mostra 
por que tem sido referên-
cia no esporte da região. 
Na última segunda-feira, 

15/05, o time sub 20 do Corin-
thians esteve no Campo Municipal 
de Santana de Parnaíba para rea-
lização de um treino coletivo para 
competições da categoria.

O treinador Diego Coelho, co-
mandante da equipe do Parque 
São Jorge, e os jogadores da equi-
pe, elogiaram a estrutura oferecida 
pela unidade esportiva da cidade.

O campo possui estrutu-
ra completa, com gramado bem 
tratado, drenagem e irrigação au-
tomática, banco de reservas, es-
paço para área de comissão téc-
nica, estacionamento, vestiários 
e iluminação de LED.

“A estrutura aqui em Santana de Parnaíba é 
muito boa e nos proporcionou um ambiente 
favorável para preparação da equipe. Parabenizo 
a prefeitura por mostrar esta preocupação com a 
questão do esporte na região” 

Fernando Yamada – Gerente de Futebol da Categoria 
de Base do Corinthians.

“O campo é qualificado e atendeu as nossas ne-
cessidades. Nós sempre pedimos ao poder públi-
co para fazer campos que ajudem os meninos a 
saírem das ruas e fico feliz que Santana de Parna-
íba tenha um campo que possa receber grandes 
clubes e a comunidade. Fomos muito bem recebi-
dos para fazer nosso trabalho” 

Diego Coelho - Técnico do Corinthians Sub 20

Jogadores do Corinthians Sub-20 realizam treino coletivo no Campo Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 021/17 – Proc. Adm. nº 453/17

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Gabriel Jorge Salomão, n° 716 – Casa 08 – Parque dos Eucaliptos – Santana de Par-
naíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Antônio Sebastião Pereira, para acomodar fa-
mília de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor 
total de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, pelo período de até 36 (trinta e seis) me-
ses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 022/17 – Proc. Adm. nº 460/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua do Marisco n° 235 – Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba/SP, entre esta munici-
palidade e o Sr. Ivo Ferreira dos Santos, para acomodar família de desabrigados, vincula-
do a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 587,40 (quinhentos 
e oitenta e sete reais e quarenta centavos) mensais, pelo período de até 36 (trinta e seis) 
meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 023/17 – Proc. Adm. nº 461/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Horóscopo n° 10 – Jardim Celeste – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipa-
lidade e a Sra. Antônia Lopes de Lima, para acomodar família de desabrigados, vincula-
do a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 534,89 (quinhentos 
e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) mensais, pelo período de até 36 (trinta 
e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 024/17 – Proc. Adm. nº 462/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Horóscopo n° 10 – Casa 01 – Jardim Celeste – Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e a Sra. Antônia Lopes de Lima, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 713,19 (sete-
centos e treze reais e dezenove centavos) mensais, pelo período de até 36 (trinta e seis) 
meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 025/17 – Proc. Adm. nº 463/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Avenida Jaguari n° 1292 – Casa 02 – Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba/SP, entre 
esta municipalidade e a Sra. Maria de Lourdes Pereira de Souza, para acomodar família 
de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total 
de R$ 594,33 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) mensais, pe-
lo período de até 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 026/17 – Proc. Adm. nº 464/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Meteoro, n° 553 – Chácara Solar II – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipali-
dade e o Sr. Dheizon Alexandre Franco, para acomodar família de desabrigados, vincula-
do a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 550,00 (quinhentos 
e cinquenta reais) mensais, pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, de acordo com 
o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 027/17 – Proc. Adm. nº 465/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Florentina Ameni, n° 159 – Casa 02 – Bairro Cento e Vinte – Santana de Parnaíba/
SP, entre esta municipalidade e a Sra. Maria Ines da Silva, para acomodar família de de-
sabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais, pelo período de até 36 (trinta e seis) me-
ses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-----------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 028/17 – Proc. Adm. nº 466/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Uruguai, n° 619 – Casa 03 – Jardim São Luis – Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. José Vicente Abbondanza, para acomodar família de desabriga-
dos, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 
(setecentos reais) mensais, pelo período de até 36 (trinta e seis) meses, de acordo com 
o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Presencial n.º 053/17 – Proc. Adm. nº 122/17
Objeto: Contratação de empresa especializada em CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
GRADES, TELAS E PORTAS COM TELAS DE MOSQUETEIRO NAS DEPENDENCIAS DO 
HOSPITAL SANTA ANA 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 31/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 063/17 – Proc. Adm. nº 353/17
Objeto: Implantação de Registro de Preços para prestação de serviços parcelado de LIM-
PEZA MECÂNICA DE SISTEMA DE DRENAGEM, constituído de limpeza de galerias, cór-
regos, canais, poços de visita, boca de lobo, tubo de conexão, com fornecimento de equi-
pamento de JATO DE ALTA PRESSÃO, com mão de obra especializada.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 15/05/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 29/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 064/17 – Proc. Adm. nº 343/17
Objeto: Contratação de empresa (do tipo farmácia e/ou drogaria) para a aquisição de ME-
DICAMENTOS, de referência, genérico e similar, com maior percentual de desconto sobre 
o SUPLEMENTO LISTA DE PREÇOS DO GUIA DA FARMÁCIA, tomado como base o PMC 
(Preço Máximo ao Consumidor) no Estado de São Paulo, para atender os munícipes ca-
rentes do Município de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 16/05/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 29/05/17, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 065/17 – Proc. Adm. n.º 129/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição de MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HI-
GIENE DE CÃES em atendimento ao Canil da Guarda Municipal Comunitária de Santa-
na de Parnaíba, Secretaria Municipal de Segurança Urbana
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/17 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.san-
tanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 30/05/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 066/17 – Proc. Adm. nº 369/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CIMENTO PORTLAND CP 
II – E – 32, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/17 à 

Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 31/05/17, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 068/17 – Proc. Adm. nº 266/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AGREGADOS (BICA COR-
RIDA E GRADUADA, PEDRA, PEDRISCO, PÓ DE PEDRA E RACHÃO) em atendimento à 
Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 30/05/17, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 069/17 – Proc. Adm. nº 379/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AREIA (FINA e MÉDIA) em 
atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 02/06/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 070/17 – Proc. Adm. nº 388/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MASSA ASFÁLTICA 
(CBUQ) – FAIXA DE GRADUAÇÃO C em atendimento à Secretaria Municipal de Servi-
ços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/05/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 02/06/17, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 071/17 – Proc. Adm. nº 485/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DIVERSOS DE 
EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para utilização de servidores da Oficina Artísti-
ca Cultural e OEAO - Oficina Escola de Artes e Ofícios, em suas atividades cotidianas, no 
apoio à infraestrutura de eventos, manutenções e restauros, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/05/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 05/06/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 008/17 – Proc. Adm. Nº 037/17
Registro de preços para eventualaquisição de MÓVEIS ESCOLARES E MÓVEIS DE 

ESCRITÓRIO, compreendendo a entrega, montagem e assistência técnica durante o 
período de garantia.

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte for-
ma: ATA 068/2017 – Empresa:  Lotus Distriuidora Ltda EPP – ME para o item 93 – R$ 
970,29/Und; ATA 069/2017 – Empresa: Empire Distribuidora e Serviços Eireli – ME pa-
ra o item 81 – R$ 950,00/Und; ATA 070/2017 – Empresa:  Mendes & Marques Distribui-
dora de Mateirias Educacionais Ltda – ME para os itens 03 – R$ 994,95/Und, 19 – R$ 
2.686,00/Und, 44 – R$ 432,26/Und, 47 – R$ 890,00/Und, 48 – R$ 1.050,00/Und, 49 – 
R$ 1.096,22/Und e 92 – R$ 993,60/Und; ATA 075/2017 – Empresa: Maxpel Informática 
e Papelaria Eireli – EPP para o item 09 – R$ 1.300,00/Und; ATA 080/2017 – Empresa: 
Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda – EPP para os itens 05 – R$ 
397,00/Und, 06 – R$ 816,50/Und, 08 – R$ 800,00/Und, 16 – R$ 298,00/Und, 17 – R$ 
278,00/Und e 18 – R$ 885,00/Und. 

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 012/17 – Proc. Adm. Nº 008/17
Registro de preços para aquisição de EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL E 

CORRELATOS, em atendimento aos Colégios da Rede Municipal de Ensino.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 071/2017 – Empresa: Maxpel Informática e Papelaria Eireli - EPP para os itens 04 
– R$ 215,00/Und e 08 – R$ 163,00/Und; ATA 072/2017 – Empresa: Matheus Forte – ME 
para o item 03 – R$ 1.420,00/Und; ATA 073/2017 – Empresa: Galaxy Comercial Ltda 
– ME item 09 – R$ 470,00/Und; ATA 074/2017 – Empresa: Filipe Moises Garcia – ME 
para os itens 11 – R$ 2.590,00/Und e 14 – R$ 3.940,00/Und; ATA 076/2017 – Empresa: 
Blackout Comercial Eireli – ME para os itens 01 – R$ 1.370,00/Und e 02 – R$ 1.370,00/
Und; ATA 077/2017 – Empresa: Grunox Equipamentos para Gastronomia Ltda – EPP 
para os itens 06 – R$ 5.133,00/Und e 07 – R$ 4.200,00/Und; ATA 078/2017 – Empresa: 
Ferrini & Rissato Ltda – ME para o item 13 – R$ 4.345,00/Und; ATA 079/2017 – Empre-
sa:  Thadeu Rezende Rangel Fernandes para os itens 05 – R$ 4.195,00/Und, 10 – R$ 
580,00/Und e 12 – R$ 1.495,00/Und.

Santana de Parnaíba, 12 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 017/17 – Proc. Adm. Nº 106/17
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 067/2017 – Empresa: Empório MHR Comércio e Serviços Eireli – ME para os itens 
1.1 – R$ 16,60/Und, 1.2 – R$ 9,50/Und, 1.3 – R$ 9,10/Und, 1.4 – R$ 119,90/BLD, 1.5 – 
R$ 24,90/Und, 1.6 – R$ 8,50/Und, 1.7 – R$ 8,50/Und, 1.8 – R$ 27,00/GL, 1.9 – R$ 8,50/
Und, 1.10 – R$ 23,90/Und, 1.11 – R$ 4,90/Und, 1.12 – R$ 4,90/Und, 1.13 – R$ 16,00/
Und, 1.14 – R$ 9,00/Und e 1.15 – R$ 11,00/PCT.

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

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

PP N.º 026/17 – Proc. Adm. Nº 098/17
Registro de preços para a aquisição de massa asfáltica fria para o uso de 12 meses
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 

081/2017 – Empresa: Mario Arruda Barcelos – ME para o item 01 – R$ 13,90/Sacos.  
Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.

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

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 035/17 – Proc. Adm. Nº 244/17

Implantação de Registro de Preços para aquisição de TINTAS PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA E SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO em atendimento à Secretaria 

Municipal de Transportes e Trânsito
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: 
ATA 082/2017 – Empresa: Viaserv Sinalização Viária ltda - EPP para o item 1.0 – R$ 
128,00/Lata; ATA 083/2017 – Empresa: Suely Spagnoletto Pereira – EPP para os itens 
2.0 – R$ 165,00/Balde e 3.0 – R$ 149,00/Balde.  

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PP N.º 037/17 – Proc. Adm. Nº 153/17
Registro de preços para o fornecimento parcelado de TELA PARA ALAMBRADO COM 
ARAME PLASTIFICADO EM PVC, em atendimento a Secretaria Municipal de Ativida-

de Física, Esportes e Lazer
Fica registrado o preço relativo ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 
084/2017 – Empresa: Comercial Belinato & Ribeiro Eireli - ME para o item 01 – R$ 
19,86/M².

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
REGISTRO DE PREÇOS - RETIFICAÇÃO
PP N.º 099/16 – Proc. Adm. Nº 943/16

Registro de Preços para fornecimento parcelado de medicamentos, em atendimento 
à Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses 

Ficam retificados e registrados os preços relativos ao certame acima identificado da se-
guinte forma: ATA 197/2016 – Empresa: Orizzon Comercial Eireli – ME para o item 21 
– R$ 0,1524/COMP; ATA 227/2016 – Empresa:  Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 
para o item 09 – R$ 0,3750/COMP; 

Santana de Parnaíba, 15 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

-----------------------------------------
PORTARIA n. 027/2017

Dispõe sobre o recadastramento dos aposentados e pensionistas e dá outras
providencias

                                                   
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, Diretora-Presidente da Caixa de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e considerando as disposições constantes na Lei 10.887 de 18 de ju-
nho de 2004, art. 9º, estabelece o recadastramento dos aposentados e pensionistas da 
ParnaíbaPrev- Caixa de Previdência do Município de Santana de Parnaíba.

DETERMINA:

Art. 1º - Todos os aposentados e pensionistas, deverão se recadastrar, mediante preen-
chimento de formulário (anexo I) e apresentação de documentação atualizada, no período 
entre 01 de Junho de 2017 a 30 de Junho de 2017.

Parágrafo único – Aposentados e pensionistas, sob tutela ou curatela, deverão compare-
cer ao recadastramento acompanhado por seus representantes legais.

Art. 2º - O recadastramento será realizado na PARNAÍBA-PREV., localizada na Av. Brasil, 
132, 2º. Andar, Jd. São Luis, Santana de Parnaíba – SP, nos horários de 8:00 às 11:20 
e 13:00 às 16:30 horas.

Art. 3º - Todas as informações constantes do formulário deverão ser comprovadas me-
diante a apresentação de documentos, conforme rol do art. 6º. 

§ 1º - Nos casos de aposentados e pensionistas domiciliados fora do Estado de São Pau-
lo ou no exterior, deverão preencher o formulário (anexo I) que está disponível via Internet, 
no endereço www.parnaibaprev.com.br/recadastramento e enviar pelos Correios para a 
sede da Parnaíba-Prev., com aviso de recebimento. 
. 
§ 2º - Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório.

§ 3º - O recadastrando ao comparecer na sede da Parnaíba-Prev., para o recadastramen-
to, assinará livro próprio destinado ao controle do recadastramento 2017.

Art. 4º - Aposentados e pensionistas:

I - residentes fora do país, poderão encaminhar à Parnaíba-Prev., o formulário (anexo I) 
devidamente preenchido, com firma reconhecida por autenticidade na Embaixada ou Con-
sulado, munido da documentação do  art.6º. 

II - residentes fora do Estado de São Paulo, impossibilitados pela distância de fazer o re-
cadastramento presencial, poderão em caráter excepcional, para fins de recadastramen-
to, encaminhar à Parnaíba-Prev., o formulário (anexo I) devidamente preenchido, com fir-
ma reconhecida por autenticidade, juntando-se cópia dos documentos referidos no art. 
6º.

III – residentes em outras cidades do Estado de São Paulo, não sendo a região metropo-
litana, poderão em caráter excepcional, para fins de recadastramento, encaminhar à Par-
naíba-Prev., o formulário (anexo I) devidamente preenchido, com firma reconhecida por 
autenticidade, juntando-se cópia dos documentos referidos no art. 6º.

IV – domiciliados no Município de Santana de Parnaíba, com impossibilidade de locomo-
ção por motivo de saúde, para fins de realização de recadastramento, deverão solicitar a 
visita domiciliar por servidor da Parnaíba-Prev., desde que encaminhe com antecedência 
atestado médico que comprove sua condição.

§ 1º. O pedido de visita deverá ser formulado preferencialmente através do fone (11) 
4154-1758.

§ 2º. O servidor designado para visita domiciliar, deverá obrigatoriamente apresentar ao 
solicitante da visita a sua cédula de identidade e a funcional expedida pela Parnaíba-Prev.

§ 3º. As despesas decorrentes de cartório e correio ficam por conta do aposentado ou 
pensionista.

Art. 5º - Os aposentados por invalidez, além dos documentos previstos no art.6º., deve-
rão trazer, para que comprove a permanência da incapacidade, laudo médico e exames 
recentes de até três meses anteriores à data do inicio deste recadastramento. 

Art. 6º - Os seguintes documentos deverão ser apresentados pelo aposentado, pensio-
nista, tutor ou curador:

a) R.G. com validade inferior a 10 anos; 
b) CPF;
c) Comprovante de residência (com validade máxima de 90 dias);

§ 1º. Os pensionistas deverão ainda apresentar os seguintes documentos:
a) original do RG do ex-servidor;
b) original do CPF do ex-servidor;
c) original da Certidão de Óbito do ex-servidor.

§ 2º. Os tutores ou curadores, deverão ainda apresentar:
a) Termo de tutela ou curatela, expedido há no máximo 02 (dois) anos pelo cartório em 
que tramita o processo (caso a tutela ou curatela tenha sido concedida há mais de 2 anos, 
será necessária sua atualização, por meio da apresentação de certidão de objeto e pé do 
processo ou de certidão expedida pelo cartório onde tramita o processo, comprovando a 
manutenção da condição do tutor ou curador).

§ 3º. Todos os pensionistas, além dos documentos previstos nos artigos precedentes, 
deverão preencher no ato do recadastramento declaração na qual informarão sob as pe-
nas da lei, que não mantém união estável ou tenha contraído novo matrimônio, assim 
como a Declaração de Inatividade profissional, destinada aos aposentados por invalidez.

Art. 7º - Compete à Parnaíba-Prev: 

I – Zelar pelo cumprimento das normas estipuladas nesta Portaria, especificamente no 
que se refere ao ato de recadastramento;

II – Verificar a documentação apresentada pelo recadastrando;

Art. 8º - A Parnaíba-Prev. fica incumbida de efetuar o controle e gestão de todo o proces-
so do recadastramento, bem como dirimir dúvidas e analisar casos omissos.
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§ 1º. A Parnaíba-Prev. poderá requisitar  informações e realizar as diligências necessárias 
para a consecução de seus objetivos.

§ 2º. A Parnaíba-Prev Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de 
Santana de Parnaíba reserva-se no direito de solicitar o preenchimento obrigatório da De-
claração de Estado Civil e União Estável e a apresentação da certidão de nascimento ou 
casamento original atualizada, com a finalidade de complementar o recadastramento e 
atualizar seu banco de dados, bem como para aferir a regularidade do benefício.

Art. 9º - Os aposentados e pensionistas que não comparecerem ao recadastramento no 
prazo estabelecido poderá ter seus proventos e pensões suspensos.

Art. 10º - Caberá à Parnaíba-Prev. editar normas complementares às previstas nesta Por-
taria, sempre que necessário.

Art. 11º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

   Santana de Parnaíba, 10 de abril de 2017.  
 
    MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

Diretora Presidente

CITAÇÃO
Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2017.

PATRÍCIA LOPES BORGES DE CASTRO:
Fica Vossa Senhoria CITADA 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, às 15:00 horas do dia 23 de maIo do corrente, tendo 
em vista o Processo Administrativo n.º 023/2017, instaurado contra Vossa Senhoria por 
ABANDONO DE EMPREGO.

Roselaine Vieira Pinto 
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

DAVID MELO ARRUDA:
Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanen-
te Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafo-
go, 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 NOVAMENTE  a comparecer perante a Comissão Perma-
nente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Bo-
tafogo, 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

RODRIGO FONSECA DE MOURA:
Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanen-
te Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafo-
go, 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

SARA SILENE DE SOUZA ZEFERINO:
Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanen-
te Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafo-
go, 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

-----------------------------------------
Ofício n.º 126/2017 – C.P.P. – SMNJ

Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2017.

Prezada Senhora Fernanda Perez Galo Toscano de Britto:

Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vin-
te e quatro) horas úteis a contar da publicação deste, perante este Departamento, para 
que tome ciência do despacho exarado pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo 
nº 011/2016.
Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

“De acordo com o artigo 12, da Lei Federal nº8689, de 27 de julho de 1993, ficam con-
vocadas a população, associações de bairros, entidades representativas da sociedade 
civil e demais interessados, a participarem  da audiência pública, a realizar-se no dia 25 
de maio de 2017, às 10h00, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Por-
to Rico, nº23, Jardim São Luiz, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para análise 
e ampla divulgação do relatório e prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2017, da 
Secretaria Municipal de Saúde.”

Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2017.

Secretário Municipal de Saúde
Dr. José Carlos Misorelli

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 des-
ta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Fonoaudiólogo: 006- Lilia Regina Ribeiro-RG/SP-
24.610.933-6. Concurso Público 003/2013 Agente de Organização Escolar: 
137- Elisabete Brandão Ferreira da Silva-RG/SP-34.083.358-0. Concurso Pú-
blico 001/2014 PEB II (Inglês): 018- Dayana Oliveira Nepomuceno-RG/SP-
-42.456.659-X. Médico com Especialização em Urologia: 002- Marcos Tha-
deus Lucius Fischman-RG/SP-18.432.844-5. Concurso Público 001/2015 
Motorista: 030- Nilson Aparecido Giachetti-RG/SP-23.132.501-0; 031- Vicen-
te Marcondes Ferreira-RG/SP-12.702.123-1. Oficial Administrativo: 066- Nil-
son Conselho da Silva-RG/SP-46.436.554-5; 067- José Alexandro Almeida dos 
Reis-RG/SP-30.583.548-8; 068- Ivan Marques da Silva-RG/SP-23.663.699-6. 
Médico: 020- Ricardo Rocha Vieira Brito-RG/SP-66.028.965-2; 021- Ana Lu-
cia de Oliveira Zanoni Costa-RG/SP-8.479.781-2. Concurso Público 001/2016 
Auxiliar de Farmácia: 015- Jaqueline Bertozzi Mendes-RG/SP-42.645.025-5; 
016- Augusto Cesar Silva de Moraes-RG/SP-45.884.163-8. Técnico de En-
fermagem: 014- Nilza Souza Alves-RG/SP-20.308.707-0; 015- Joceleide da 
Costa Lima-RG/SP-55.646.189-7. Farmacêutico: 015- Michelle Litwinow Cruz 
Martins-RG/SP-35.414.266-5. Psicólogo: 003- Fernanda Sarmento da Silva-
-RG/SP-43.101.224-6. Concurso Público 002/2016 Auxiliar de Desenvol-
vimento Infantil: 041- Viviane  da Silva Melo de Souza-RG/SP-44.183.503-

-X. Médico Plantonista com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 
002- Anderson Marciano Ruas Lopes-RG/MG-12595963. Médico Plantonista 
com Especialização em Pediatria: 010- Carine Dias Ferreira de Jesus-RG/SP-
41.707.646-0.

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 pu-
blicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Cen-
tro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 PEB II (História): 003- Rafael Dias Scarelli-
-RG/SP-40.644.280-0. PEB II (Inglês): 002- Juliana Soares Ferreira-RG/
SP-34.067.847-1. Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 
007- Maria Ines Andrade Rodrigues-RG/SP-52.247.547-4. Médico com Espe-
cialização em Endocrinologia: 001- Cristal Peters Cabral-RG/SP-11.719.043-
9.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, ficam 
convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel 
Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supra-
citado.
Processo Seletivo Simplificado 001/2017 Agente Recreativo: 012- Welling-
ton Santos da Silva-RG/SP-46.808.072-7; 013- João Pedro dos Santos Alves-
-RG/SP-37.633.522-1. Auxiliar de Apoio Administrativo: 005- Matheus Vini-
cius Martins Caetano-RG/SP-36.900.936-8.

Santana de Parnaíba, 19 de maio de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA                

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 02/2017

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
torna público, na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei 
Municipal nº 3.120, de 25/05/11 e suas alterações, que dispõe sobre a con-
tratação de temporários no Município de Santana de Parnaíba, que realizará 
Processo Seletivo Simplificado com o objetivo de recrutar profissionais para 
FORMAÇÃO DE CADASTRO, visando às contratações emergenciais necessá-
rias a municipalidade, cuja contratação será realizada pelo Regime Jurídico Es-
tatutário, para as função de MÉDICO, os quais serão regidos pelas instruções 
especiais constantes do presente Edital, elaborado em conformidade com os 
ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Secretaria Municipal 
de Administração, por meio de Comissão Organizadora em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde.
1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado visa selecionar profissionais pa-
ra preenchimento das funções de Médico, conforme descrito abaixo:

FUNÇÃO CAMPO DE ATUAÇÃO
VENCIMENTO INICIAL 
E CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS 
MÍNIMOS EXIGIDOS

Médico Ultrassonografia

R$ 9.559,74 (*)
(**)
20h

Graduação Supe-
rior Completa em 
Medicina, com re-
sidência compro-
vada, ou experi-
ência mínima de 5 
(cinco) anos com-
provada, ou Título 
de Especialista em 
Ultrassonografia e 
registro profissio-
nal no órgão com-
petente. 

Legenda:
(*) Incluso adicional de insalubridade previsto para o cargo.
(**) Incluso o adicional para Médicos Ambulatoriais no valor de R$ 36,55 
(trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) por hora trabalhada refe-
rente a jornada de 20 horas semanais de segunda a sexta feira, conforme 
previsto no Decreto n° 3751 de 15 de julho de 2015.
OBS: De acordo com a Lei 3.476. de 24/06/2015 a qual altera dispositivos 
da Lei Municipal n° 3.117, de 25/05/2011, estabelece: A interesse e ao cri-
tério da Administração os Profissionais da Saúde podem ter jornadas de 6, 
12, 14, 16, 20, 24, 30 ou 36 horas semanais. Os vencimentos serão pagos 
de forma proporcional a jornada atribuída. A redução da jornada somente 
poderá ocorrer mediante consentimento do servidor.
1.2.1. A Descrição Sumária da função de Médico é a que segue: Presta assis-
tência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, 
prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para di-
versos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros 
de urgência e emergência.
1.3. O Processo Seletivo Simplificado, a título emergencial, para fins de con-
vocação, terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorroga-
do por igual período, conforme a necessidade da municipalidade. 
1.4. O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário previsto na Lei 
Municipal nº 3.120, de 25/05/11 e suas alterações, que dispõe sobre a con-
tratação de temporários no Município de Santana de Parnaíba, submetendo-se 
ao cumprimento dos deveres e proibições constantes na referida Lei Municipal, 
durante todo o prazo contratual.
1.5. O prazo do contrato vária de acordo com a natureza do pedido, podendo 
ser prorrogado até o período máximo  2(dois) ano e poderá ser rescindido a 
qualquer tempo pela Administração Municipal em caso de descumprimento 
dos deveres funcionais previstos na Lei Municipal, ou havendo interesse ad-
ministrativo na rescisão antecipada do contrato.

II – DOS PRAZOS E DOS CRITÉRIOS

2.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital será reali-
zado mediante Avaliação Curricular dos candidatos inscritos e o preenchimento 
dos requisitos legais da profissão, de caráter classificatório. 
2.2. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão divulgados ofi-
cialmente por meio de Editais afixados no DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, situado à Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana de 
Parnaíba – SP e ou publicados na Imprensa Oficial do Município e em caráter 
informativo no site  www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

III – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

3.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher 
as condições para inscrição especificadas a seguir:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas Constitucionais;
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
c) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis;

f) Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a Função, conforme es-
pecificado no item 1.2, Capítulo I. 
g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou 
municipal) em consequência de processo administrativo;
h) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a 
Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/2006;
i) Não registrar antecedentes criminais;
j) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatí-
vel com o exercício da Função; e
l) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria 
compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal.
3.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem as 
condições para inscrição especificadas no item 3.1., deste, será solicitado por 
ocasião da convocação, que antecede a contratação.
3.3. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibi-
lidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no 
Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.

IV – DAS INSCRIÇÕES

4.1. Para se inscrever o interessado deverá enviar email para sma.rhadmis-
sao@santanadeparnaiba.sp.gov.br, contendo no corpo do email, Nome, RG, 
CPF, Endereço, telefone, N° da CRM e a FUNÇÃO PARA INSCRIÇÃO, conforme 
descritos no quadro do item 1.2, anexando obrigatoriamente ao email o currícu-
lo e todos os comprovantes declarados no mesmo, ou entregues pessoalmente 
no Setor de Recursos Humanos, sito a Rua São Miguel Arcanjo, n° 90 – Centro, 
Santana de Parnaíba, SP, no período de 22/05 à 02/06/2017, os quais serão 
analisados pela Comissão Organizadora. 
4.2. Os Certificados, Diplomas, entre outros, originais, declarados nos Currícu-
los e anexados ao email, serão apresentados e comprovados no ato da con-
tratação.

V – DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS

5.1. Aos candidatos inscritos serão atribuídos até o máximo de 100 (cem) pon-
tos na Avaliação Curricular, a serem pontuados conforme especificados na ta-
bela a seguir, com exceção dos comprovantes considerados requisitos, con-
forme descritos na tabela 1.2 do Edital.

TABELA DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

COMPROVANTES PARA A AVALIAÇÃO 
CURRICULAR

PONTUAÇÃO

VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO

Doutorado em qualquer área da Medicina 
ou Saúde Pública

50 pontos 50 pontos

Mestrado em qualquer área da Medicina 
ou Saúde Pública

30 pontos 30 pontos

Curso de Especialização em nível de pós-
-graduação em qualquer das áreas de 
Medicina ou Saúde Pública, com carga 

horária mínima de 360 horas

10 pontos 20 pontos

5.2. Todos os currículos, desde que possuam os requisitos mínimos, serão 
aceitos, porém classificados conforme pontuação na Avaliação Curricular. 
5.3 – O candidato que não somar pontuação conforme descrito acima, será 
classificado por idade em ordem decrescente.

VI – DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

6.1. A nota final do candidato será igual ao total de pontos obtidos na Avalia-
ção Curricular.
6.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, 
em lista de classificação por função.
6.3. Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por 
dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessiva-
mente, o candidato que:
a) apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos; e
b) apresentar maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o último dia das 
inscrições;
6.4. O resultado do Processo Seletivo Simplificado, contendo a classificação 
final, estará disponível:
a) Em listagem afixada no DRH da Prefeitura, situado na Rua São Miguel Arcan-
jo, 90 – Centro - Santana de Parnaíba - SP, nos dias úteis, das 9 às 16 horas e 
em publicação na Imprensa Oficial do Município.
b) No site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

VII – DA HOMOLOGAÇÃO:

7.1. Decidida a seleção, a Comissão Organizadora encaminhará relatório do 
Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal, para análise e homologa-
ção do resultado e contratação, obedecendo a ordem de classificação.

VIII – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

8.1. Homologado o resultado do presente Processo Seletivo Simplificado, o 
candidato selecionado será convocado por meio de publicação na Imprensa 
Oficial do Município, onde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para 
comparecimento junto ao Departamento de Recursos Humanos para a forma-
lização do Contrato e recebimento de orientações, oportunidade em que deve-
rá comprovar/apresentar a seguinte documentação: carteira de trabalho, certi-
dão de nascimento ou casamento, Título de Eleitor, Certificado de Reservista 
ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 1 (uma) foto 
3x4 recente, Inscrição no PIS/PASEP ou rastreamento realizado na Caixa Eco-
nômica (caso o primeiro trabalho tenha sido  em empresa privada), ou Banco 
do Brasil (em empresa pública), CPF, Comprovantes de escolaridade, Certidão 
de Nascimento dos filhos, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, salvo se invá-
lido, Resultado de Antecedentes Criminais, comprovante de endereço atualiza-
do em seu nome, número de conta corrente do Banco Santander, registro pro-
fissional no órgão competente e declaração de acúmulo, dentro do permitido.
8.2. Caso haja necessidade a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
poderá solicitar outros documentos complementares.
8.3. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito a contratação, mas esta, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação.
8.4. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida como 
desistência da convocação, ensejando à administração ao chamamento do 
candidato seguinte da lista final de classificação.
8.5. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a 
exames e/ou a apresentação de laudos específicos, conforme a natureza do 
cargo, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas 
pertinentes ao cargo a que concorrem.
8.6. As decisões do serviço médico da Prefeitura do Município de Santana de 
Parnaíba, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são soberanas e 
delas não caberá nenhum recurso.
8.7. Não serão aceitos quaisquer tipos de protocolos no ato da contratação ou 
cópias dos documentos exigidos.
8.8. O não comparecimento no prazo determinado de 05 (cinco) dias úteis con-
tados da publicação implicará na sua exclusão e desclassificação em caráter 
irrevogável do Processo Seletivo Simplificado.

Santana de Parnaiba, 19 de maio de 2017.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaiba.
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