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Atleta de Santana de 
Parnaíba conquista 

Campeonato Paulista 
de Muay Thai
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Prefeitura em parceria 
com o Vá de Cultura 

implanta guia turístico 
online por meio de QR 

Codes

C
om o objetivo de proporcio-
nar mais conforto e segu-
rança, para mais de  30 mil 
alunos da rede municipal, a 

prefeitura, por meio da secretaria de 
educação realizou no último sábado, 
27/05, um mutirão de limpeza e ma-
nutenção em todos os colégios da 
cidade. Pág. 03

A 
cidade de Santana de Par-
naíba continua sendo desta-
que na região quando o as-
sunto se refere a segurança 

da população. O último levantamen-
to da Secretaria de Segurança Públi-
ca aponta que, no primeiro quadri-
mestre de 2017, o município tem os 
menores índices criminais da região 
metropolitana. Pág. 03

Acervo Secom

Dia “E” reúne centenas de 
pessoas para realização de 

mutirão nos colégios municipais

Integração gratuita de linhas de 
ônibus beneficiam moradores do 

bairro Cidade São Pedro

Santana de Parnaíba teve a menor 
taxa de homicídios do Estado em 2016

Mais de R$ 33 milhões de investimentos na segurança aplicados em armamentos, treinamentos, equipamentos e renovação da frota
mantém a cidade em 1º lugar no Estado (Região Metropolitana do Estado).

Ação teve o intuito de mobilizar a comunidade sobre a 
conscientização e preservação das unidades educacionais

A
tendendo a solicitação dos 
moradores do bairro Cida-
de São Pedro, a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba, através 

de tratativas mantidas com a empresa 
de ônibus responsável pela região, re-
sultou na integração gratuita de duas 
linhas que atendem a região das gle-
bas A e C do bairro com a região de 
Alphaville. Pág. 03

Integração entre as linhas atenderão aproximadamente 12 mil 
pessoas que estudam ou trabalham na região de Alphaville

Acervo Secom Foto Marcio Koch
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31/05

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)

769 vagas

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”

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Fabiano Martins

Prefeitura em parceria com o Vá de Cultura implanta 
guia turístico online por meio de QR Code

O município é o primeiro a receber o projeto tecnológico que apresenta informações históricas em tempo real 

Santana de Parnaíba é a primeira cidade do Brasil a receber o QR Code Cultura e Turismo

Posto de 
Atendimento 

ao Trabalhador
Ocupação

Local de 
Trabalho 

(Município)

Quantidade
de vagas

VAGAS PARA VAGAS PARA Aceita 
pessoas com 
deficiências

Vagas esclusivas 
para deficientes

Nível de 
instrução

Exige 
Experiência Faixa Salarial

HOMEM MULHER AMBOS IDADE MIN. IDADE MÁX.

S. de Parnaiba 1/2 Oficial de Soldador Jaguari 1 X 20 45 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Assistente de Compras Fazendinha 1 X 20 45 Não Ens. Médio 6 meses  1.300,00 

S. de Parnaiba Auxiliar de enfermagem Região 10 X 18 40 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Auxiliar de limpeza Fazendinha 10 X 18 45 Sim X Ens. Médio 6 meses  1.007,00 

S. de Parnaiba Auxiliar de linha de produção Região 100 X 18 50 Sim X Ens. Médio 0  950,00 

S. de Parnaiba Auxiliar de logistica P.Tamboré 4 X 18 40 Sim X Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 X 25 50 Sim X Fundamental 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Corretor de imóveis Região 250 X 18 70 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Costureira de Máquina Overloque Fazendinha 4 X 20 45 Não Fundamental 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Costureira de Máquina Reta Fazendinha 5 X 20 45 Não Fundamental 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Empregada Doméstica Alphaville 1 X 25 45 Não Fundamental 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Empregada Doméstica Alphaville 1 X 27 40 Não Fundamental 6meses  1.500,00 

S. de Parnaiba Encarregado e Lavanderia Cajamar 1 X 25 45 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Ferramenteiro Fazendinha 1 X 18 40 Não Ens. Médio 6 meses  3.498,00 

S. de Parnaiba Ferramenteiro Jaguari 1 X 25 50 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Líder de Produção Cajamar 1 X 18 45 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Mecânico eletricista de automóveis Cajamar 2 X 20 45 Não Fundamental 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Motofretista Fazendinha 2 X 18 45 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Motorista carreteiro Centro 1 X 20 45 Não Ens. Médio 6 meses  2.000,00 

S. de Parnaiba Op. de máquina de dobrar chapas Fazendinha 1 X 18 40 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Operador de telemarketing ativo Tamboré 250 X 18 50 Não
Ens. Méd/In-

comp
6 meses  937,00 

S. de Parnaiba Operador de telemarketing receptivo Alphaville 100 X 18 50 Sim X Ens. Médio 6 meses  950,00 

S. de Parnaiba Preparador de prensa mec. de metais Jaguari 1 X 20 45 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Químico Fazendinha 1 X 23 55 Não Superior 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Técnico de enfermagem Região 5 X 18 40 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Vendedor interno Barueir 1 X 25 42 Não Ens. Médio 6 meses  1.450,00 

S. de Parnaiba Vendedor pracista Fazendinha 3 X 20 45 Não Ens. Médio 6 meses  A/C 

S. de Parnaiba Zelador Jaguari 1 x 25 45 Não Fundamental 6 meses  A/C 

N
a última segunda feira, 29/05, 
a Prefeitura por meio da Se-
cretaria municipal de Cultura 
e Turismo, em parceria com o 

projeto Vá de Cultura, realizou no Ci-
ne Teatro Coronel Raymundo o lança-
mento do QR Code Cultura e Turismo. 

O projeto Cultura e Turismo 
funciona por meio de pequenas 
placas de Acrílico, fixadas nas fa-
chadas dos casarões históricos. 
Cada placa tem um QR Code im-
presso, e por meio deste código o 
usuário tem acesso a informações 
sobre as características arquitetô-
nicas de um imóvel, a descrição de 
um monumento histórico, pontos 
turísticos ou dados sobre um de-
terminado ponto gastronômico, ca-
da placa tem uma cor e cada cor 
representa um tipo de informação.

As placas amarelas, por exem-
plo, estão fixadas nas paredes dos 
restaurantes e bares do Centro Histó-
rico, elas trazem informações sobre 
o tipo de comida que o estabeleci-
mento serve, sobre a história daque-
le local e sobre a faixa de preço. As 
verdes são fixadas nos pontos turísti-

cos, casarões e contam a história de 
cada ponto, mostram informações 
sobre a arquitetura e descrevem os 
detalhes de determinada atração tu-
rística da cidade. As placas azuis es-
tão nos imóveis que abrigam cen-
tros culturais e pontos de cultura, 
elas apresentam informações sobre 
esses locais e fala um pouco sobre 
o acervo artístico presente em ca-
da um desses pontos. Já as roxas 
contam a história dos personagens 
históricos que dão nome às ruas do 
Centro Histórico.

O QR Code foi desenvolvido 
pelo Vá de Cultura, sob a coorde-
nação do Diretor Criativo Luiz Pau-
lo Pachella, e do diretor Multimídia 
Denner Morais, em parceria com a 
Secretaria de Cultura e Turismo, e 
contou com a ajuda da historiado-
ra Agacir Eleuterio, a escritora Isis 
Bastianon e o morador do centro 
histórico Pedro Braga. 

Para acessar os dados de cada 
placa por meio dos códigos, é ne-
cessário que o usuário tenha o apli-
cativo do QR Code instalado em seu 
aparelho celular e tenha acesso à in-
ternet móvel. O sistema oferece re-
cursos para os deficientes visuais.

“As placas trazem informações em tempo 
real de pontos históricos de todo o centro 

da cidade, o projeto é totalmente acessível 
e foi desenvolvido pela Vá de Cultura com 
o apoio da Secretaria Municipal de Cultura 

e Turismo e da Prefeitura municipal.” 

Luiz Pachella - Diretor de Criação

“Além das placas informativas, existe uma pla-
ca presente, onde o usuário poderá retirar brin-

des após acumular uma determinada quanti-
dade de pontos, ou seja, cada placa acessada 
concede ao usuário uma pontuação que acu-

mulada lhe beneficiará com um brinde por 
meio desta placa presente.” 

Denner Morais - Diretor de Multimídia
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Texto: Renato Menezes
Foto: Acervo Secom

Dia “E” reúne centenas de pessoas para 
realização de mutirão nos colégios municipais

Ação teve o intuito de mobilizar a comunidade sobre a conscientização e preservação das unidades educacionais

Texto: Cíntia Almeida
Foto Ilustrativa / Marcio Koch

C
om o objetivo de propor-
cionais mais conforto e 
segurança, para mais de  
30 mil alunos da rede 

municipal, a prefeitura, por meio 
da secretaria de educação, reali-
zou no último sábado, 27/05, um 
mutirão de limpeza e manutenção 
em todos os colégios da cidade.

A iniciativa reuniu alunos, fa-
miliares, professores e diretores 
para auxiliar na manutenção geral 
dos espaços, como serviços de 
pintura, além de poda e jardina-
gem nas unidades educacionais.

Posteriormente ações como 
essa do Dia E devem ter conti-
nuidade, pois ajuda a unir ainda 
mais as famílias e o poder pú-
blico para a conscientização e 
preservação do ambiente esco-
lar na cidade.

“Fico contente em poder ajudar, acho isso 
muito bom porque aproxima os pais e os 
filhos e ajuda a deixar o colégio
mais bonito, essa foi uma ótima ideia.”

João Soares - Pai de aluno e morador do Jd. São Luís

“Essa ação com a comunidade é importante 
para que todos percebam que são 
corresponsáveis por tudo que acontece 
aqui na escola e percebam que isso aqui é 
um patrimônio deles mesmo e precisa ser 
preservado. ”

Aparecido Generoso - Diretor do Colégio Ruth Azevedo

A 
cidade de Santana de 
Parnaíba continua sendo 
destaque na região quan-
do o assunto se refere a 

segurança da população. O últi-
mo levantamento da Secretaria de 
Segurança Pública aponta que, no 
primeiro quadrimestre de 2017, o 
município tem os menores índices 
criminais da região metropolitana.

Nos casos de homicídio dolo-
so, entre janeiro e abril deste ano, 
Santana de Parnaíba teve apenas 
3 casos, ficando a frente das cida-
des de Jandira (9 casos), Itapevi 
(11 casos), Barueri e Osasco (17 
e 18 casos respectivamente).

O levantamento aponta que, 
no mesmo período, não ocor-
reram delitos de latrocínio (rou-
bo seguido de morte), enquanto 

que, na cidade de são Paulo, este 
número chega a 41 ocorrências.

Estes índices positivos refor-
çam o resultado das ações da 
Guarda Municipal com a aquisição 
de novos equipamentos, como co-
letes e armamentos, renovação da 
frota de viaturas, treinamento e ca-
pacitação do batalhão, e as inaugu-
rações dos departamentos opera-
cionais da GMC, implantados nos 
bairros do Parque Santana e, re-
centemente, no Pólo Empresa-
rial Tamboré. As ações das ins-
petorias regionais nas regiões 
do Centro, Fazendinha, Alphavil-
le e do Parque Santana, além da 
instalação de câmeras de moni-
toramento colocadas nos par-
ques municipais e em pontos 
estratégicos do município refor-
çam os status de cidade mais 
segura da região.Secretaria de Segurança Pública aponta que Santana de Parnaíba é a cidade que teve os menores índices criminais da região

Morador realiza pintura no muro do colégio municipal Ruth de Azevedo Marques no bairro Jardim São Luís. Ação de revitalização mobilizou centenas de pessoas

Integração gratuita de linhas de ônibus beneficiam 
moradores do bairro Cidade São Pedro

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

A
tendendo a solicitação 
dos moradores do bair-
ro Cidade São Pedro, a 
Prefeitura de Santana 

de Parnaíba, através de tratativas 
mantidas com a empresa de ôni-
bus responsável pela região, re-
sultou na integração gratuita de 
duas linhas que atendem a região 
das glebas A e C do bairro com a 
região de Alphaville.

O benefício consiste na in-
tegração gratuita entre as linhas 
850 (Cidade São Pedro/Centro 
Santana de Parnaíba) e a 860 
(Cidade São Pedro/Colinas da 
Anhanguera). A integração ocor-

Integração entre as linhas atenderão aproximadamente 12 mil pessoas que estudam ou trabalham na região de Alphaville

rerá na Avenida Jaguarí, principal 
via do bairro, onde as duas linhas 
circulam, evitando que alunos 
que estudam na Universidade 
UNIP, ou que trabalham na região 
de Alphaville, tenham que se des-
locar até o centro da cidade pa-
ra fazer a integração. A ação pro-
porcionará mais comodidade aos 
moradores locais, principalmente 
nos horários de pico.

De acordo com a empre-
sa de transportes, a integra-
ção gratuita passará a funcio-
nar a partir do dia 1º de julho 
e é válida apenas aos usuários 
do transporte coletivo que pos-
suem o cartão BEM – Bilhete 
Eletrônico Municipal. Moradores das glebas A e C da Cidade São Pedro farão integração gratuita entre as linhas 850 e 860 que ligam o bairro a região de Alphaville

Santana de Parnaíba teve a menor 
taxa de homicídios do Estado em 2016

Mais de R$ 33 milhões de investimentos na segurança aplicados em armamentos, treinamentos, equipamentos e renovação da frota
mantém a cidade em 1º lugar no Estado (Região Metropolitana do Estado).
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NOTIFICAÇÃO
RUBIA GUANACOMA VELHEGAS

Diante do Processo Administrativo instaurado por meio da Portaria nº 137/17, fica Vossa Senhoria 
NOTIFICADA, quanto ao afastamento preventivo, nos termos do art. 197, II da Lei Complementar nº 
34/2011, por 60 dias a partir de 29/05/17, podendo ser prorrogado por igual período.

ADRIANO DE FREITAS GONÇALVES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 029/17 – Proc. Adm. nº 531/17

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua André Fer-
nandes, n° 051 – Centro Histórico – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Sônia 
Gonçalves de Miranda, para abrigar a Incubadora de Empreendedores de Artes, Artesanato e Gastro-
nomia, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) mensais, pelo período de até 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei 
de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 030/17 – Proc. Adm. nº 532/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Pedro 
Colasso Delgado, n° 101 – Casa 03 – Chácara do Solar III – Santana de Parnaíba/SP, entre esta 

municipalidade e a Sra. Rita de Cassia da Silva Lopes, para acomodar família de desabrigados, vin-
culado 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, 25 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 031/17 – Proc. Adm. nº 544/17
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Gabriel 
Jorge Salomão, n° 140 – Parque dos Eucaliptos – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade 
e o Sr. Leonardo Aquino da Silva, para acomodar família de desabrigados, vinculado a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, no valor total de R$ 389,81 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e 
um 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, 30 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Presencial n.º 022/17 – Proc. Adm. n.º 082/17
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na área de infor-
mática, para licença de uso de softwares, para fiscalização eletrônica do Imposto ISSQN, devido pelas 
instituições financeiras estabelecidas neste Município, bem como serviços de implantação e treina-
mento, em atendimento à Secretaria Municipal de Finanças. ADJUDICO e HOMOLOGO o certame su-
pra a favor da empresa PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA.

Santana de Parnaíba, 30 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 054/17 – Proc. Adm. nº 0243/17
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas 
modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço de Comunicação Multimídia), 
com fornecimento em comodato de PABX’s e aparelhos telefônicos digitais. Tendo em vista que o 
prazo para interposição de recurso motivado na sessão de processamento deste Pregão transcorreu 
“in albis”, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa DIALDATA TELECOMUNI-
CAÇÕES LTDA.

Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 058/17 – Proc. Adm. n.º 432/17
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA DE FILTRO, BOMBA E AQUECEDORES DE PISCINA, incluindo substituição de peças e mão 
de obra, para atender a Secretaria Municipal de Atividade Física Esporte e Lazer ADJUDICO e HOMO-
LOGO o certame supra a favor da empresa CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME.

Santana de Parnaíba, 31 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 055/17 – Proc. Adm. nº 308/17
Objeto: Registro de Preços para aquisição de PISTOLAS CALIBRE 380 para o uso da Guarda Munici-
pal Comunitária de Santana de Parnaíba – Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, mediante aprovação do catálogo (amostra) apre-
sentado no procedimento supra, por parte da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, fica o cer-
tame ADJUDICADO E HOMOLOGADO a favor da empresa: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP. 

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

O Município de Santana de Parnaíba tendo como prerrogativa a publicidade de seus atos, passa a de-
monstrar o resumo dos pedidos emitidos, utilizando as Atas do Consórcio Intermunicipal da Região 
Oeste Metropolitana de São Paulo – CIOESTE, do qual é integrante.
O Objeto licitado pelo CIOESTE é o Registro de Preços regional para eventual aquisição de MEDICA-
MENTOS, onde cada município membro participante indicou os quantitativos a serem licitados e pos-
teriormente adquiridos, nos termos das Instrução Normativa CIOESTE nº 004/2016.
Pedidos 1229/2017 e 1230/2017 – empresa Portal Ltda, Ata nº 06/2017, valores de R$ 6.250,00 e 
R$ 1.065,00 respectivamente.
Pedidos 1231/2017 e 1233/2017 – empresa Quality Medical Com. e Distr. de Medicamentos Ltda, Ata 
nº 10/2017, valores de R$ 500,00 e R$ 60.170,00 respectivamente.
Pedido 1232/2017 – empresa Volpi Distribuidora de Drogas Ltda, Ata nº 011/2017, valor de R$ 
4.500,00.
Pedido 1247/2017 – empresa Cristalia Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda, Ata nº 09/2017, valor de 
R$ 15.000,00.
Pedido 1248/2017 – empresa Orizzon Comercial Eireli - EPP, Ata nº 012/2017, valor de R$ 184,00.
Pedido 1249/2017 – empresa Ismed Farmaceutica Ltda - EPP, Ata nº 07/2017, valor de R$ 6.048,00.

Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

-------------------------------- 
COMUNICADO

Inexigibilidade n.º 004/17 – Proc. Adm. nº 418/17
Ratifica-se o processo de dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no forne-
cimento de metodologia pedagógica voltada ao desenvolvimento de habilidades e competências dos 
alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, matriculados em 10 (dez) Colégios de Ensino Funda-
mental I, no valor total de R$ 999.021,00 (novecentos e noventa e nove mil e vinte um reais), com a 
Mindlab do Brasil Comércio de Livros Ltda., compreendendo o total de 2.826 (dois e oitocentos e vinte 
e seis) Kits Aluno, 63 (sessenta e três) Kits Professsor e 10 (dez) Kits Escola, pelo período de 90 (no-
venta) dias, de acordo com o artigo 25 inciso I da Lei de Licitações 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 31 de maio de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL 

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

Pregão Eletrônico n.º 005/17 – Proc. Adm. n.º 380/17
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES para atendimento ao projeto BRINCANDO COM O ESPORTE
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 29/05/17, no endereço 
eletrônico www.bll.org.br, através do acesso ao link BLL COMPRAS, acesso público.
Data de Abertura: 09/06/17, às 08h30min.

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 006/17 – Proc. Adm. n.º 433/17
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO para atendimento ao projeto BRINCANDO COM O ES-
PORTE
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 29/05/17, no endereço 
eletrônico www.bll.org.br, através do acesso ao link BLL COMPRAS, acesso público.
Data de Abertura: 09/06/17, às 11h30min.

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 007/17 – Proc. Adm. n.º 452/17
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES para atendimento ao projeto BRINCANDO COM O ESPORTE
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 29/05/17, no endereço 
eletrônico www.bll.org.br, através do acesso ao link BLL COMPRAS, acesso público.
Data de Abertura: 09/06/17, às 14h30min.

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO]

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

Pregão Presencial n.º 075/17 – Proc. Adm. nº 430/17
Objeto: Registro de Preços para locação de PALCOS, PRATICÁVEL, TENDAS, GRADES DE PROTE-
ÇÃO, STAND BÁSICA E PLACAS METÁLICAS, para apoio à infraestrutura de eventos geridos por to-
das as Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba, pelo período de 12 meses, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 26/05/17 à Rua Anhem-
bi, 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: 08/06/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 076/17 – Proc. Adm. nº 367/17
Objeto: Registro de preços para aquisição de ITENS DIVERSOS DE SERRALHERIA, para apoio à infra-
estrutura de eventos geridos por todas as Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba, pelo período 
de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 26/05/17 à Rua Anhem-
bi, 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: 08/06/17, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 077/17 – Proc. Adm. nº 344/17
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E COR-
RELATOS 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 29/05/17 à Rua Anhem-
bi, 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: 12/06/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 26 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 078/17 – Proc. Adm. nº 447/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAIS ESPORTIVOS.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 30/05/17 à Rua Anhem-
bi, 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: 09/06/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 079/17 – Proc. Adm. nº 354/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de BICA CORRIDA RECICLADA.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/06/17 à Rua Anhem-
bi, 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: 12/06/17, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 080/17 – Proc. Adm. nº 408/17
Objeto: Registro de preços para aquisição de FERRAMENTAS E MATERIAIS para serem utilizados em 
diversas Secretarias deste Município, pelo período de 12 meses. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/06/17 à Rua Anhem-
bi, 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: 13/06/17, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 30 de maio de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

CITAÇÃO

PATRÍCIA LOPES BORGES DE CASTRO:
Fica vossa senhoria CITADA PELA TERCEIRA VEZ a comparecer perante a Comissão Permanente Pro-
cessante 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 023/2017, instaurado contra 
vossa senhoria por ABANDONO DE EMPREGO.

Roselaine Vieira Pinto 
Presidente da Comissão Permanente Processante

--------------------------------
Ofício n.º 141/2017 – C.P.P. – SMNJ

Prezado Senhor David Melo Arruda:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de 
Defesa Prévia e Rol de testemunhas, em número máximo de 05 (cinco) no Processo Administrativo 
n.º 025/2017, que será de 05 dias úteis a contar da publicação deste. 

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

Santana de Parnaíba, 02 de junho de 2017.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

--------------------------------
Ofício n.º 142/2017 – C.P.P. – SMNJ

Prezada Senhora Paoma Christiano Rocha:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação de De-
fesa Prévia e Rol de testemunhas, em número máximo de 05 (cinco) no Processo Administrativo n.º 
025/2017, que será de 05 dias úteis a contar da publicação deste. 

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

Santana de Parnaíba, 02 de junho de 2017.

Roselaine Vieira Pinto
Presidente da Comissão Permanente Processante

Secretaria Municipal de Habitação
Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária

Resolução n° 01, de 15 de Maio de 2017.

Reconhecer a situação de ilegalidade, do loteamento denominado “Chácaras 
Reunidas Açude Grande”, constituído do remanescente da “Fazenda Lila”, lo-
calizado no Km 41 da Rodovia Presidente Castelo Branco, Região do Cururu-
quara, com área aproximada de 401.000,00 m², e origem  nas Transcrições nº 
8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107 e 8.108, Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Barueri.

A Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária do Município de San-
tana de Parnaíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.234/12,

CONSIDERANDO o apurado no Processo Administrativo n° 267.587/11, consubstanciado nos 
Relatórios Técnico e Jurídico, e demais documentos encartados nos autos, com a finalidade de iden-
tificar situação fática e jurídica de irregularidade do parcelamento irregular do solo conhecido como 
“Chácaras Reunidas Açude Grande”;

CONSIDERANDO a ausência de registro especial de loteamento; uma vez que não consta Ins-
crição nos termos do Decreto Lei nº 58/37, tampouco, registro nos termos da Lei Federal nº 6766/79 
ou regularização nos termos do Provimento 58/89 da E. Corregedoria Geral de Justiça, do respectivo 
loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente; 

CONSIDERANDO as divergências de implantação e sistema viário existente;

CONSIDERANDO que a descrição da área nas transcrições é precária e anacrônica, assim, 
ferindo um dos Princípios basilares do Direito Imobiliário, o “Princípio da Especialidade Objetiva” e 
do perfeito controle da disponibilidade quantitativa e qualitativa, conforme artigo 225, § 2° da Lei Fe-
deral n° 6.015/73;

CONSIDERANDO a existência de Áreas de Preservação Permanente, e a necessidade de me-
didas de mitigação, e ou, compensação urbanística e ambiental na área; 

CONSIDERANDO a falta de infraestrutura e equipamentos públicos necessários na área;

CONSIDERANDO que cabe ao Município a responsabilidade de fiscalizar e regularizar o uso, o 
parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar a observância aos padrões urbanísticos da cida-
de, o bem estar e segurança de seus moradores;

CONSIDERANDO que o referido loteamento irregular foi inscrito no Programa Estadual de Re-
gularização de Núcleos Habitacionais “Cidade Legal”, como núcleo de Interesse Específico;

CONSIDERANDO o quanto fora deliberado na 39ª Reunião Ordinária deste Órgão realizada em 
04 de Abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1°. Reconhecer, nos termos da Lei Federal n° 11.977/09 c/c Lei Municipal n° 3234/12, a 
situação de ilegalidade do loteamento denominado CHÁCARAS REUNIDAS AÇUDE GRANDE situ-
ado na região do Cururuquara, devidamente consolidado e integrado à cidade, com irreversibilidade 
da ocupação, a seguir identificada:

I – Delimitação visual “croqui de localização” – imagem extraída do Google:

II – Da especialidade de objetiva:
Transcrições n° nº 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107 e 8.108, Cartório de Registro de Imó-

veis da Comarca de Barueri – “UM IMÓVEL denominado Fazenda Lila, antiga Fazenda Marmaratuba, 
no Município de Santana de Parnaíba, , comarca de Barueri, com área de 401.000,00 m² , subdividido 
em 42 (quarenta e dois) lotes, com áreas diversas, que variam de 5.000,00m² à 15.500,00 m², mais 
uma área designada pelo nº 1-A com 121.000,00 m², , todas servidas por Estradas Particulares inter-
nas, que ocupam uma área de 17.580,00 m², designadas Estradas Particulares A, B e C, cujas áreas 
estão numeradas em 01 à 41, conforme respectiva planta.. 

III – Da especialidade subjetiva: Lourdes de Araújo Borges, Benedita de Lourdes Borges Ale-
xandrino Dias e s.m. Orliens Alexandrino Dias, Benedito Edesio Borges e s.m. Olga Junqueira Borges, 
Benedito Antonio Borges e s.m. Leila Maria Masztaler Borges, Benedita Lea Borges, Benedito Carlos 
de Oliveira Borges..

Art. 2°. Proibir, à vista da situação de irregularidade:
a) atos voluntários de alienação ou oneração de propriedade ou direitos dele decorrentes, in-

clusive venda promessa de venda ou cessão de lotes, áreas ou parcelas dos referidos imóveis, até a 
finalização do Processo de Regularização Fundiária, ou seja, o seu registro junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri;

b) atos de parcelamento material do imóvel, abertura de vias de circulação e demarcação de 
lotes e quadras, exceto por ação do Poder Público Municipal;

c) perfuração de poços caipira, fossa negra, supressão e queima de vegetação, sem a de-
vida licença;

d) novas edificações, ampliações e terraplanagens exceto com aprovação municipal, e ou, por 
ação do Poder Público Municipal;

Art. 3°. Presume-se de má fé, uma vez publicada esta Resolução, todas as transações de áre-
as, parcelas ou frações dos imóveis acima descritos, até a Regularização Fundiária do parcelamento 
irregular do solo.

Art. 4°. Ficam neste ato, os moradores, possuidores a qualquer título e proprietários, CON-
VOCADOS a comparecer na Secretaria Municipal de Habitação, localizada na Rua Alberto Frediani, 
858, 1º andar, Jardim Frediani, Santana de Parnaíba-SP, para cadastro do seu lote.

Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do 
Município.

Santana de Parnaíba, 16 de Maio de 2017.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

--------------------------------
Secretaria Municipal de Habitação

Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária

Resolução n° 02, de 16 de Maio de 2017.

Reconhecer a situação de ilegalidade, do loteamento denominado “Parque Re-
sidencial Santa Helena I e II”, caracterizado como “Um terreno com área de 
107,26 alqueires paulistas, correspondentes a dois milhões e quinhentos e no-
venta e cinco mil e oitocentos e dez metros quadrados (2.595.810,00 m²), situ-
ado no local denominado “Sítio Icaveta” e “Sítio Paiol Velho”, em zona urbana, 
parte no Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, parte no Mu-
nicípio de Araçariguama, Comarca de São Roque, objeto da Matrícula Mãe n° 
39.343, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri.

A Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária do Município de San-
tana de Parnaíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.234/12,

CONSIDERANDO o apurado nos Processos Administrativos n° 268.189, de 13 de janeiro de 
2016, O.S. n° 4.065/16; 372.870/16, O.S. n° 36.161/16; 370.887, de 07 de março de 2016, O.S. n° 
21.026/16, consubstanciado nos Relatórios Técnico e Jurídico, e demais documentos encartados nos 
autos, com a finalidade de identificar situação fática e jurídica de irregularidade do parcelamento irre-
gular do solo conhecido como “Parque Residencial Santa Helena I e II”;

CONSIDERANDO que o loteamento fora implantado em desacordo com o projeto aprovado 
pela Municipalidade e levado a registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ba-
rueri; ainda, a constatação de irregularidades ambientais e falta da infraestrutura a ser implantada pe-
lo loteador;

CONSIDERANDO o reparcelamento da Quadra W, composta por um único lote, com área de 
824.381,00 m², sem aprovação pelos órgãos competentes, dando origem ao denominado Parque Re-
sidencial Santa Helena II; 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública, Nº de ordem 156/2001, Processo n° 0006274-
39.2001.8.26.0068, 4ª Vara Cível da Comarca de Barueri, Requerente: Ministério Público, Requeri-
dos: Miguel Vaz e Angela Temporim Vaz, Município de Santana de Parnaíba; com acordo celebrado 
entre as partes nos autos do processo acima em 20/06/2002, e trânsito em julgado em 17 de julho 
de 2002, impondo restrições urbanísticas e ambientais no loteamento Parque Residencial San-
ta Helena I e aprovação nos órgão competentes referente ao Parque Residencial Santa Helena 
II; em fase de cumprimento de sentença, em face ao não cumprimento do acordo pelo loteador;

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública, Processo n° 0019041-60.2011.8.26.0068, Núme-
ro de ordem: 3847/2011, Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri, Requerente: Ministério 
Público, Requeridos: Miguel Vaz e Angela Temporim Vaz, Município de Santana de Parnaíba; referente 
ao Parque Residencial Santa Helena; 

CONSIDERANDO a LIMINAR em 13 de agosto de 2014, através de Mandado judicial data-
do de 14/07/2014, expedido nos autos da Ação Civil Pública – Processo n° 156/2001; que deter-
minou o CANCELAMENTO das Matrículas dos Lotes oriundos do loteamento Parque Residencial 
Santa Helena II, Matrícula Mãe n° 42.423 - e Matrículas dos Lotes n º 52.204 a 52.651; e o BLO-
QUEIO das matrículas do loteamento Parque Residencial Santa Helena I, *excluídas do bloqueio, 
as matrículas em que há terceiros como titulares do domínio;

CONSIDERANDO que o loteamento irregular, encontra-se devidamente inscrito no Programa 
Municipal de Regularização Fundiária;

 
CONSIDERANDO que o Espólio de Miguel Vaz e s.m. Angela Temporim Vaz, fora devidamente 

notificado, através de seu representante legal para providências acerca da regularização fundiária, nos 
termos do artigo 40 da Lei Federal N° 6766/79 c/c 11.977/09 e Lei Municipal n° 3234/12;

CONSIDERANDO que cabe ao Município a responsabilidade de fiscalizar e regularizar o uso, 
o parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar a observância aos padrões urbanísticos da ci-
dade, o bem estar e segurança de seus moradores;

CONSIDERANDO o quanto fora deliberado na 39ª Reunião Ordinária deste Órgão realizada 
em 04 de Abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1°. Reconhecer, nos termos da Lei Federal n° 11.977/09 c/c Lei Municipal n° 3234/12, 
a situação de ilegalidade do loteamento denominado PARQUE RESIDENCIAL SANTA HELENA I e II 
situado na região do Cururuquara, devidamente consolidado e integrado à cidade, com irreversibili-
dade da ocupação, a seguir identificada:

I – Delimitação visual “croqui de localização” – imagem extraída do Google:

II – Da especialidade de objetiva:

“Um terreno com área de 107,26 alqueires paulistas, correspondentes a dois milhões e 
quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e dez metros quadrados (2.595.810,00 m²), situa-
do no local denominado “Sítio Icaveta” e “Sítio Paiol Velho”, em zona urbana, parte no Município 
de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, parte no Município de Araçariguama, Comarca de 
São Roque, objeto da Matrícula Mãe n° 39.343, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Barueri.

III – Da especialidade subjetiva: Miguel Vaz e s.m. Angela Temporim Vaz.

Art. 2°. Proibir, à vista da situação de irregularidade:

a) atos voluntários de alienação ou oneração de propriedade ou direitos dele decorrentes, in-
clusive venda promessa de venda ou cessão de lotes, áreas ou parcelas dos referidos imóveis, até a 
finalização do Processo de Regularização Fundiária, ou seja, o seu registro junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri;
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b) atos de parcelamento material do imóvel, abertura de vias de circulação e demarcação de 
lotes e quadras, exceto por ação do Poder Público Municipal;

c) perfuração de poços caipira, fossa negra, supressão e queima de vegetação, sem a de-
vida licença;

d) novas edificações, ampliações e terraplanagens exceto com aprovação municipal, e ou, 
por ação do Poder Público Municipal;

Art. 3°. Presume-se de má fé, uma vez publicada esta Resolução, todas as transações de 
áreas, parcelas ou frações dos imóveis acima descritos, até a Regularização Fundiária do parcela-
mento irregular do solo.

Art. 4°. Ficam neste ato, os moradores, possuidores a qualquer título e proprietários, CON-
VOCADOS a comparecer na Secretaria Municipal de Habitação, localizada na Rua Alberto Frediani, 
858, 1º andar, Jardim Frediani, Santana de Parnaíba-SP, para cadastro do seu lote.

Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do 
Município.

Santana de Parnaíba, 16 de Maio de 2017.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação
-------------------------------- 

Secretaria Municipal de Habitação
Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária

Resolução n° 03, de 15 de Maio de 2017.

Reconhecer a situação de ilegalidade, do loteamento denominado “Sítio da Por-
teirinha”, situado na Estrada do Sítio do Morro, com área de 77.794,19 m², ob-
jeto da Matrícula n° 99.698, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barueri, de propriedade de Roque Franco de Proença, João Franco de Proença, 
Ovidia Rosa de Proença, Maria de Proença Madureira e s.m. João Madureira.

A Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária do Município de San-
tana de Parnaíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.234/12,

CONSIDERANDO o apurado no Processo Administrativo n° 345.475/2014, O.S. n° 
90.701/2014, consubstanciado nos Relatórios Técnico e Jurídico, e demais documentos encartados 
nos autos, com a finalidade de identificar situação fática e jurídica de irregularidade do parcelamento 
irregular do solo conhecido como “Sítio da Porteirinha”;

CONSIDERANDO a ausência de registro especial de loteamento; uma vez que não consta Ins-
crição nos termos do Decreto Lei nº 58/37, tampouco, registro nos termos da Lei Federal nº 6766/79 
ou regularização nos termos do Provimento E. Corregedoria Geral de Justiça, do respectivo loteamento 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente;

CONSIDERANDO o Alvará de Desdobro n° 1094, de 18 de dezembro de 1997, não levado a 
registro; e a consequente implantação em desconformidade, fracionamento e vendas de lotes sem a 
devida aprovação Municipal, abertura de viário, entre outros;

CONSIDERANDO a ocupação e infraestrutura parcial no loteamento, existência de Áreas de 
Preservação Permanente e extensa área de exemplares arbóreos em estágio avançado de regenera-
ção, portanto, a necessidade de medidas de mitigação, e ou, compensação urbanística e ambiental 
na área; 

CONSIDERANDO que cabe ao Município a responsabilidade de fiscalizar e regularizar o uso, 
o parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar a observância aos padrões urbanísticos da ci-
dade, o bem estar e segurança de seus moradores;

CONSIDERANDO que o referido loteamento irregular foi inscrito no Programa Municipal de 
Regularização Fundiária, como núcleo de Interesse Específico;

CONSIDERANDO o quanto fora deliberado na 39ª Reunião Ordinária deste Órgão realizada em 
04 de Abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1°. Reconhecer, nos termos da Lei Federal n° 11.977/09 c/c Lei Municipal n° 3234/12, a 
situação de ilegalidade do loteamento denominado SÍTIO DA PORTEIRINHA situado na região do 
Sítio do Morro, com acesso pela Estrada do Sítio do Morro, na altura do número 6.000; parcialmente 
consolidado e integrado à cidade, com irreversibilidade da ocupação, a seguir identificada:

I – Delimitação visual “croqui de localização” – imagem extraída do Google:

 

II – Da especialidade de objetiva:
Matrícula n° 99.698, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri:
“Um terreno, sem benfeitorias, com 77.794,19 m², denominado Sítio da Porteirinha”, situado 

na cidade, distrito e município de Santana de Parnaíba, comarca de Barueri - SP, que assim se des-
creve: “tem início no marco A, cravado junto a lateral direita de uma estrada denominada Estrada do 
Sítio do Morro; daí a divisa segue por esta lateral, obedecendo toda sua sinuosidade pela distância de-
senvolvida de 804,2 metros, até encontrar o marco “B”, a divisa deflete à esquerda e segue por uma 
cerca, em linha reta, com rumo de 6º26’ SE, a distância de 193,08 metros e confinando com proprie-
dade de Amador de Tal, vai atingir o marco “C”; daí a divisa segue ainda por esta cerca, confinando 
com Amador de Tal, com o rumo 7º48’ SE, a distância de 33,65 metros até atingir o marco “D”; daí 
segue com rumo de 2º18’ SE à distância de 29,77 metros confinando ainda com propriedade do Sr. 
Amador de Tal, vai atingir o marco “E”; daí a divisa deixa de confrontar com Amador de Tal, e defle-
tindo para esquerda, segue por uma cerca em linha reta, com rumo de 62º02’ NE, à distância 341,84 
metros, e confinando com propriedade de Srs. Azevedo Travassos e Samuel Neto, vai atingir o marco 
“F”, a partir daí a divisa segue ainda por esta cerca com rumo 63º47’ SE, à distância de 56,71 metros 
e confinando com propriedade do Sr. Samuel Neto, vai atingir o marco “G”, marco este representado 
por uma moita de bambu, situado junto à margem de um córrego; daí a divisa segue por este córre-
go passando por uma segunda moita de bambu, obedecendo toda sinuosidade e o sentido do curso 
da suas águas, pela distância desenvolvida de 118,06 metros, e confinando em sua margem oposta, 
com propriedade do Sr. Nagib Saleme, vai atingir o marco “A”, marco este onde se iniciaram as divi-
sas, encerrando a área inicialmente mencionada;

III – Da especialidade subjetiva: Roque Franco de Proença, João Franco de Proença, Ovidia 
Rosa de Proença, Maria de Proença Madureira e s.m. João Madureira.

Art. 2°. Proibir, à vista da situação de irregularidade:

a) atos voluntários de alienação ou oneração de propriedade ou direitos dele decorrentes, in-
clusive venda promessa de venda ou cessão de lotes, áreas ou parcelas dos referidos imóveis, até a 
finalização do Processo de Regularização Fundiária, ou seja, o seu registro junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri;

b) atos de parcelamento material do imóvel, abertura de vias de circulação e demarcação de 
lotes e quadras, exceto por ação do Poder Público Municipal;

c) perfuração de poços caipira, fossa negra, supressão e queima de vegetação, sem a de-
vida licença;

d) novas edificações, ampliações e terraplanagens exceto com aprovação municipal, e ou, 
por ação do Poder Público Municipal;

Art. 3°. Presume-se de má fé, uma vez publicada esta Resolução, todas as transações de 
áreas, parcelas ou frações dos imóveis acima descritos, até a Regularização Fundiária do parcela-
mento irregular do solo.

Art. 4°. Ficam neste ato, os moradores, possuidores a qualquer título e proprietários, CON-
VOCADOS a comparecer na Secretaria Municipal de Habitação, localizada na Rua Alberto Frediani, 
858, 1º andar, Jardim Frediani, Santana de Parnaíba-SP, para cadastro do seu lote.

Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do 
Município.

Santana de Parnaíba, 16 de Maio de 2017.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

-------------------------------- 
Secretaria Municipal de Habitação

Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária

Resolução n° 04, de 15 de Maio de 2017.

Reconhecer a situação de ilegalidade, do loteamento clandestino auto denominado 
“Condomínio Vale Verde”, constituído de uma área de terras com 66.550,00 m², ou 
seja, 6,65 hectares, ou ainda, 2,75 alqueires, que constitui a Gleba “B”, da divisão 
do Sítio denominado Jaguarim, no Sítio Jaguari - Bairro Jaguari, Município de San-
tana de Parnaíba, com origem  na Transcrição nº 11.228, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barueri.

A Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária do Município de San-
tana de Parnaíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 3.234/12,

CONSIDERANDO o apurado no Processo Administrativo n° 268.471, de 14 de março de 2011, 
consubstanciado nos Relatórios Técnico e Jurídico, e demais documentos encartados nos autos, com 
a finalidade de identificar situação fática e jurídica de irregularidade do parcelamento irregular do solo 
conhecido como “Condomínio Vale Verde”, localizado na região do Jaguari;

CONSIDERANDO a ausência de aprovação do loteamento, e ou, condomínio, nos termos da 
Lei Federal nº 6766/79; 

CONSIDERANDO a notificação ao Espólio de Juraci Holanda Padilha, em 05 de novembro de 
2014, proprietário e loteador da referida Gleba, nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/76;

CONSIDERANDO a ocupação e infraestrutura parcial no loteamento, existência de Áreas de 
Preservação Permanente e extensa área de exemplares arbóreos em estágio avançado de regenera-
ção, portanto, a necessidade de medidas de mitigação, e ou, compensação urbanística e ambiental 
na área; 

CONSIDERANDO que o espólio continua realizando vendas; inclusive dação em pagamento de 
área destinada na planta originária do loteamento como “Área Sistema de Lazer”;

CONSIDERANDO que a descrição da área na transcrição é precária e anacrônica, assim, fe-
rindo um dos Princípios basilares do Direito Imobiliário, o “Princípio da Especialidade Objetiva” e 
do perfeito controle da disponibilidade quantitativa e qualitativa, conforme artigo 225, § 2° da Lei Fe-
deral n° 6.015/73;

CONSIDERANDO que cabe ao Município a responsabilidade de fiscalizar e regularizar o uso, o 
parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar a observância aos padrões urbanísticos da cida-
de, o bem estar e segurança de seus moradores;

CONSIDERANDO que a Municipalidade tem intensificado a fiscalização na área, com instala-
ção de placa no loteamento e divulgação da Campanha “Só é dono quem registra”; 

CONSIDERANDO que o referido loteamento irregular foi inscrito no Programa Municipal de Re-
gularização Fundiária, como núcleo de Interesse Específico;

CONSIDERANDO o quanto fora deliberado na 39ª Reunião Ordinária deste Órgão realizada 
em 04 de Abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1°. Reconhecer, nos termos da Lei Federal n° 11.977/09 c/c Lei Municipal n° 3234/12, a 
situação de ilegalidade do loteamento denominado CONDOMÍNIO VALE VERDE situado na região 
do Jaguari, parcialmente consolidado e integrado à cidade, com irreversibilidade da ocupação, a se-
guir identificada:

I – Delimitação visual “croqui de localização” – imagem extraída do Google:

II – Da especialidade de objetiva:
Transcrição n° nº 11.228, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Co-

marca de Barueri, descrito como: “Uma área de terras com 66.550,00 m², ou seja, 
6,65 hectares, ou ainda, 2,75 alqueires, que constitui a Gleba “B”, da divisão do Sí-
tio denominado Jaguarim, no Sítio Jaguari - Bairro Jaguari, Município de Santana de 
Parnaíba, Comarca de Barueri, neste Estado”.

III – Da especialidade subjetiva: Proprietários - Juraci Holanda Padilha e Irace-
ma Trevizan Padilha.

Art. 2°. Proibir, à vista da situação de irregularidade:

a) atos voluntários de alienação ou oneração de propriedade ou direitos dele 
decorrentes, inclusive venda promessa de venda ou cessão de lotes, áreas ou par-
celas dos referidos imóveis, até a finalização do Processo de Regularização Fundi-
ária, ou seja, o seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barueri;

b) atos de parcelamento material do imóvel, abertura de vias de circulação e 
demarcação de lotes e quadras, exceto por ação do Poder Público Municipal;

c) perfuração de poços caipira, fossa negra, supressão e queima de vegetação, 
sem a devida licença;

d) novas edificações, ampliações e terraplanagens, exceto por ação, e ou, au-
torização do Poder Público Municipal;

Art. 3°. Presume-se de má fé, uma vez publicada esta Resolução, todas as tran-
sações de áreas, parcelas ou frações dos imóveis acima descritos, até a Regularização 
Fundiária do parcelamento irregular do solo.

Art. 4°. Ficam neste ato, os moradores, possuidores a qualquer título e proprie-
tários, CONVOCADOS a comparecer na Secretaria Municipal de Habitação, localizada na 
Rua Alberto Frediani, 858, 1º andar, Jardim Frediani, Santana de Parnaíba-SP, para ca-
dastro do seu lote.

Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa 
Oficial do Município.

Santana de Parnaíba, 16 de Maio de 2017.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

-------------------------------- 
Secretaria Municipal de Habitação

Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária

Resolução n° 05, de 18 de Maio de 2017.
Reconhecer a situação de ilegalidade, do loteamento clandestino sem 
denominação localizado na Estrada do Votuparim, na altura do número 
360, do lado esquerdo sentido Centro bairro, região do Votuparim; uma 
Gleba com 46.797,30 m², com origem na Transcrição n° 21.728, do 8º 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo.

A Comissão de Análise de Planos e Projetos da Regularização Fundiária do Mu-
nicípio de Santana de Parnaíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal n° 3.234/12,

CONSIDERANDO o apurado no Processo Administrativo n° 357.559, de 02 de 
junho 2015, O.S. n° 109.154/15, consubstanciado nos Relatórios Técnico e Jurídico, e 
demais documentos encartados nos autos, com a finalidade de identificar situação fáti-
ca e jurídica de irregularidade do parcelamento irregular do solo, localizado na região do 
Votuparim;

CONSIDERANDO a ausência de aprovação do loteamento, nos termos da Lei Fe-
deral nº 6766/79; 

CONSIDERANDO a consolidação da ocupação e sua irreversibilidade;

CONSIDERANDO falta de infraestrutura parcial no loteamento e existência de Áre-
as de Preservação Permanente, portanto, a necessidade de medidas de mitigação, e ou, 
compensação urbanística e ambiental na área; 

CONSIDERANDO o Inquérito Civil n° 62/2010, referente a loteamento clandesti-
no, em face do loteador Ricardo Hirant Sanazar, com Termo de Ajuste de Conduta cele-
brado entre Ministério Público e o loteador em 02 de dezembro de 2010; 

CONSIDERANDO que a descrição da área na transcrição é precária e anacrôni-
ca, assim, ferindo um dos Princípios basilares do Direito Imobiliário, o “Princípio da Es-
pecialidade Objetiva” e do perfeito controle da disponibilidade quantitativa e qualitativa, 
conforme artigo 225, § 2° da Lei Federal n° 6.015/73;

CONSIDERANDO que cabe ao Município a responsabilidade de fiscalizar e regula-
rizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar a observância aos pa-
drões urbanísticos da cidade, o bem estar e segurança de seus moradores;

CONSIDERANDO que o referido loteamento irregular foi inscrito no Programa Mu-
nicipal de Regularização Fundiária, como núcleo de Interesse Específico;

CONSIDERANDO o quanto fora deliberado na 39ª Reunião Ordinária deste Órgão 
realizada em 04 de Abril de 2017, RESOLVE:

Art. 1°. Reconhecer, nos termos da Lei Federal n° 11.977/09 c/c Lei Municipal n° 
3234/12, a situação de ilegalidade do loteamento clandestino localizado na região do 
Votuparim, Estrada do Votuparim, na altura do número 360, consolidado e integrado à 
cidade, com irreversibilidade da ocupação, a seguir identificada:

I – Delimitação visual “croqui de localização” – imagem extraída do Google:

II – Da especialidade de objetiva:
Gleba destacada da Transcrição n° 21.728, do 8º Cartório de Registro de Imó-

veis da Comarca de São Paulo, simplesmente denominada “Sítio Votuparim”; Loteamento 
clandestino sem denominação localizado na Estrada do Votuparim, na altura do número 
360, do lado esquerdo sentido Centro bairro, região do Votuparim; com 46.797,30 m²;

III – Da especialidade subjetiva: 
José Ernesto de Souza adquiriu uma área de terras, denominada de parte do Sítio 

Votuparim, em 30 de maio de 1955 através de Escritura de Cessão de Direitos Hereditá-
rios dos bens deixados por José Faustino de Oliveira e Donata Carolina de Jesus, adquiri-
do em 07 de julho de 1909, através de Escritura de Divisão Amigável do Sítio Votuparim, 
partilha entre Alexandrina Maria das Dores e José Faustino de Oliveira e s.m. Donata Di-
na de Jesus; Sra. Dalva Menezes de Souza, viúva meeira de Benedito Ernesto de Souza, 
transmitiu uma área de 45.072,55 m², mais ou menos, destacada de uma área maior de 
90.145,10 m², a Ricardo Hirant Sanazar, através de Escritura Pública de Cessão de Di-
reitos Possessórios em 26 de novembro de 1.985 c/c Escritura Pública de Retificação e 
Ratificação datada de 07 de julho de 1987;

Art. 2°. Proibir, à vista da situação de irregularidade:

a) atos voluntários de alienação ou oneração de propriedade ou direitos dele 
decorrentes, inclusive venda promessa de venda ou cessão de lotes, áreas ou par-
celas dos referidos imóveis, até a finalização do Processo de Regularização Fundi-
ária, ou seja, o seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barueri;

b) atos de parcelamento material do imóvel, abertura de vias de circulação e 
demarcação de lotes e quadras, exceto por ação do Poder Público Municipal;

c) perfuração de poços caipira, fossa negra, supressão e queima de vegetação, 
sem a devida licença;

d) novas edificações, ampliações e terraplanagens, exceto por ação, e ou, au-
torização do Poder Público Municipal;

Art. 3°. Presume-se de má fé, uma vez publicada esta Resolução, todas as 
transações de áreas, parcelas ou frações dos imóveis acima descritos, até a Regulari-
zação Fundiária do parcelamento irregular do solo.

Art. 4°. Ficam neste ato, os moradores, possuidores a qualquer título e pro-
prietários, CONVOCADOS a comparecer na Secretaria Municipal de Habitação, localiza-
da na Rua Alberto Frediani, 858, 1º andar, Jardim Frediani, Santana de Parnaíba-SP, para 
cadastro do seu lote.

Art. 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa 
Oficial do Município.

Santana de Parnaíba, 16 de Maio de 2017.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

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

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de suas 
atribuições, torna público a autuação do senhor abaixo mencionado, pela supressão de exemplar arbóreo, sem autori-
zação do órgão ambiental competente, localizado na Rua Domingos Barbosa, nº 442 – Cristal Parque III – Santana de 
Parnaíba – SP – Enquadramento lei Municipal nº 1.905/94 e Lei Municipal 2.823/07.
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AUTUADO DOCUMENTO AUTO DE INFRAÇÃO

LINDOMAR VIEIRA DA
SILVA

183.451.068-62 AIIPM nº 034/16

Fica registrada a autuação a qual, de acordo com o Artigo 97-A da Lei Municipal nº 3.150/11, os autuados poderão in-
terpor recurso no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data desta publicação. A interposição de recurso deverá conter 
medidas especificas para fazer cessar e corrigir a degradação cometida, devendo ser apresentada no Departamento de 
Meio Ambiente – Rua Profº Eugênio Teani, nº 243 – Jd. Profº Benoá – Santana de Parnaíba – SP.

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

                                                                                                     (11) 4622-7535
-------------------------------- 

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de su-
as atribuições, torna público a autuação da empresa abaixo mencionado, pelo descarte irregular de terra e entulho em 
Área de Proteção Permanente, localização da infração Av. José Roberto de Camargo Toledo, nº 677 – Ch. São Luiz Gl 
3 – Santana de Parnaíba – SP – Enquadramento Lei Municipal nº 2.823/07, Lei Municipal 3.150/11, Lei Municipal nº 
3.199/12, Lei Municipal nº 3.045/10 e Resolução SMA nº 32/10

AUTUADO AUTO DE INFRAÇÃO

VENTAMAX INDÚSTRIA E COM. DE 
PARELHOS EÓLICOS LTDA

AIIPA nº 124/15

Fica registrada a autuação a qual, de acordo com o Artigo 97-A da Lei Municipal nº 3.150/11, os autuados poderão in-
terpor recurso no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data desta publicação. A interposição de recurso deverá conter 
medidas especificas para fazer cessar e corrigir a degradação cometida, devendo ser apresentada no Departamento de 
Meio Ambiente – Rua Profº Eugênio Teani, nº 243 – Jd. Profº Benoá – Santana de Parnaíba – SP.

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

                                                                                                     (11) 4622-7535
-------------------------------- 

NOTIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETO DE MULTA AMBIENTAL PELO
COMETIMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de suas 
atribuições, torna público a emissão do Boleto De Multa Ambiental nº 8203708328-1 ao infrator abaixo descrito, tendo 
em vista que  não  foi protocolado interposição de recurso  no prazo estipulado, conforme Auto de Infração de Penali-
dade de Multa – AIIPM nº 29/16 publicado no periódico da Imprensa Oficial – Ano IV - Edição 153 – de 11 a 17 de no-
vembro de 2016, por focos de queimada, descarte irregular de terra e lixo sobre a vegetação,  na Av. Pentágono, nº 100 
– Sítio Tanquinho – Santana de Parnaíba – SP – Enquadramento lei Municipal nº 3.333/13, Lei Municipal nº 2.823/07, 
Lei Municipal nº 2.696/06 e Resolução SMA 32/10.

INFRATOR: PENTÁGONO MALL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 11.521.969/0001-24
CONTRIBUINTE: 9000024553
BOLETO: 8203708328-1 – Vencimento em 01/07/2017

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

                                                                                                     (11) 4622-7517
-------------------------------- 

CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÕES

A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de suas 
atribuições, torna público O CANCELAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES:
• Autorização de Corte Nº 035/17 - Emitida em 06/02/17, através do protocolo 383.328 para supressão e um (1) 
exemplar arbóreo de Pau Jacaré localizado em área particular – Na Rua das Águias, nº 52 – Chácara das Garças – San-
tana de Parnaíba – SP.

• Autorização de Supressão Nº 045/17 - Emitida em 13/02/17, através do protocolo 383.940 para supressão de 
um (1) exemplar arbóreo de Tipuana localizado em área pública ao lado da Alameda Guaiba, nº 173 – Associação Al-
phaville 18 do Forte Residencial – Santana de Parnaíba – SP.

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

                                                                                                     (11) 4622-7517

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2013 Fonoaudiólogo: 007- Carolina Calsolari Figueiredo-RG/SP-35.385.722-1. Concurso Pú-
blico 001/2014 PEB I (Educação Infantil): 090- Gabriela Oliveira de Lima Nascimento-RG/SP-43.242.107-05. Concur-
so Público 001/2015 Médico: 023- Isa Dietrich-RG/SP-13.492.999. Concurso Público 002/2016 Agente de Serviços 
de Alimentação: 037- Suely Virues Navarro Barbosa-RG/SP-16.486.513-5.

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, Cen-
tro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Técnico de Enfermagem: 001- Regeane Aparecida Santos da Silva-RG/SP-28.422.241-
0. PEB II (História): 004- Renato Rodrigues Soncini-RG/SP-21.967.616-1. PEB II (Inglês): 003- Fatima Abdallah Fiore-
-RG/SP-55.058.379-8. Psicólogo: 001- Tatiana Carvalho Nery-RG/SP-26.688.251-1. Médico Plantonista com Espe-
cialização em Pediatria: 008- Heloisa Vianello Garcia Richtzenhain-RG/SP-43.622.337-5.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo má-
ximo 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: 014- Amanda Cheleri Correia-RG/SP-39.741.372-5.

Santana de Parnaíba, 02 de junho de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

--------------------------------
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2017

COMUNICADO Nº 01 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Administração, CO-
MUNICA que as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 02/2017 foram prorrogadas até o dia 16 de junho 
de 2017, para maiores informações acesse o site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

Santana de Parnaíba, 02 de junho de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA                

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SANTANA DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 029/17 de 01/06/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proven-
tos proporcionais a servidora ALAIDE CAMILLO BENTO DE CASTRO, portadora do RG n.° 5.542.813-7 SSP/SP, com 
fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 030/17 de 01/06/17 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com proven-
tos proporcionais a servidora MARIA DEL CARMEN CARBALLEDA ADSUARA, portadora do RG n.° 8.539.861-5 SSP/
SP, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 031/17 de 01/06/17 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos in-
tegrais a servidora INEZ RODRIGUES DE ANDRADE, portadora do RG n.° 13.012.701-2 SSP/SP, com fundamento no 
artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 032/17 de 01/06/17 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos in-
tegrais a servidora RITA DE CASSIA FERREIRA IRIA TEIXEIRA DE SOUZA, portadora do RG n.° 9.713.139-8 SSP/SP, 
com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 033/17 de 01/06/17 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos inte-
grais ao servidor VALDOCIR APARECIDO BELTRAMI, portador do RG n.° 8833862 SSP/SP, com fundamento no artigo 
13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 01 de Junho de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

LEI   N°   3.625,   DE  25  DE   MAIO   DE  2017 
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Adalto Pessoa”.
(Dispõe sobre denominação de Próprio Municipal).

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

Art. 1º. A praça situada na Rua Porto Alegre na altura do número 23, no bairro Jardim Santa 
Marta (Fazendinha), Santana de Parnaíba-SP, passa a denominar-se ROOSEVELT ANDRADE DUARTE.

Art.  2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Arti. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------- 
LEI   N°   3.626,   DE  25  DE  MAIO   DE   2017 
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Luciano Almeida”.
(Dispõe sobre denominação de Logradouro Público).

§ 1º. O valor fixado de “reserva de contingência” terá como critério de utilização o atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos que vierem a ocorrer no exer-
cício de 2018. 

§ 2º. No caso de não ocorrer passivos contingentes até o encerramento do 2º quadrimestre do 
exercício de 2018, o valor da Reserva de Contingência poderá ser utilizado para cobertura de créditos 
adicionais especiais e suplementares.

CAPÍTULO III
DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018

Art. 6º. O Projeto de Lei Orçamentária Anual, que compreenderá o orçamento fiscal, será elabo-
rado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o art. 165, §§ 
5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, assim como à Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, portarias interministeriais 
da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e normas aplicáveis à contabilidade pública.

Parágrafo único. O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, deta-
lhada por programa, função, sub-função, categoria econômica, grupos de despesa, e modalidade de 
aplicação, nos termos das portarias do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.

Art. 7º. Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2018, a Lei Orçamentária poderá 
contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do Plano Plurianual, a ser estabe-
lecido, podendo, se necessário, incluir programas não elencados, desde que demonstrada à fonte de 
recursos para sua aplicação.

Art. 8º. A proposta que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá as se-
guintes diretrizes:

I  - as obras em execução terão prioridades sobre novos projetos, não podendo ser paralisa-
dos sem autorização legislativa;

II - as despesas com o pagamento da dívida pública, salários ou encargos sociais terão priori-
dade sobre as ações de expansão dos serviços públicos;

III - a previsão para operações de crédito constará da proposta Orçamentária somente quando 
já estiver autorizada pelo Legislativo, através de Lei específica.

Art. 9º. Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, entende-se como 
despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, no interstício do mês, 
os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as res-
pectivas alterações.

Art. 10. Em atendimento ao disposto no art. 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 101 
de 04 de Maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal 
deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa.

§ 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseados 
em critérios de rateio de custos dos programas.

§ 2º. As despesas serão pagas de acordo com a fonte de recursos que forem efetivamente em-
penhadas, admitindo-se a alteração da fonte, somente através da anulação do empenho e alocação 
em outra fonte, não sendo permitida a inversão.

§ 3º. A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações 
físicas referentes às metas estabelecidas na LDO, quadrimestralmente.

§ 4º. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo es-
tratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das de-
mandas da sociedade.

Art. 11. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar 
a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especifica-
mente autorizadas em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem 
claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

Art. 12. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, 
assim como os fundos especiais que compõem a Lei Orçamentária ficam condicionadas às normas 
constantes das respectivas Leis instituidoras, Leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior.

Art. 13. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2018, o 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a 
compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º. Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso:

I  -  transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orçamento mu-
nicipal;

II - transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento muni-
cipal;

III - eventual estoque de restos a pagar processado de exercícios anteriores;

IV -  saldo financeiro do exercício anterior.

§ 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obriga-
tórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respei-
tará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 3º. As transferências financeiras ao Poder Legislativo será realizado de acordo com o crono-
grama anual de desembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Cons-
tituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de Fevereiro de 2000.

Art. 14. Na forma do art. 13 da Lei Complementar nº 101, até 30 (trinta) dias após a publicação 
da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estima-
das, inclusive as receitas próprias dos órgãos da Administração Indireta.

CAPÍTULO IV
DO CONTINGENCIAMENTO DAS DESPESAS E LIMITAÇÃO DE EMPENHOS

Art. 15. Se verificado, ao encerramento de cada bimestre, que a execução da despesa orça-
mentária, empenhada e liquidada ultrapasse a 99,50% (noventa e nove e meio por cento) da receita 
efetivamente arrecadada, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movi-
mentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos.

§ 1º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os Chefes dos Po-
deres Executivo e Legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de 
caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vincu-
ladas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º. Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que 
constituam obrigações legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dí-
vida e precatórios judiciais.

§ 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese 
de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no 
Anexo de Metas Fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de Maio de 2000.

Art. 16. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior po-
derá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bi-
mestres seguintes.

Art. 17. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício 
de 2018 e a remeterá ao Executivo até 31 de julho de 2017, para consolidação ao Orçamento Geral 
do Município.

§ 1º. O Poder Executivo colocará a disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 de junho 
de 2017, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente 
liquida e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no art. 12, § 3º da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Finanças ajustará, quando necessário, a proposta Orçamentária 
da Câmara de Vereadores, tendo por base a participação percentual da despesa legislativa na receita 
corrente municipal verificada no exercício anterior.

§ 3º. A participação percentual de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á ao montante da re-
ceita prevista na forma do art. 18, redundando no orçamento específico da Câmara Municipal.

§ 4º. O repasse mensal ao Legislativo, a que se refere o art. 168 da Constituição Federal, sub-
meter-se-á ao princípio da programação financeira de desembolso, aludido nos artigos 47 a 50 da 
Lei Federal 4.320/64.

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

Art. 1º. A travessa sem denominação de logradouro oficial, localizada no Bairro Cidade São Pe-
dro, Gleba “A”, entre a Rua Benedito Domingues de Moraes com a Rua Dos Sabiás, passa a ser de-
nominada “José Balbino de Melo”.

Art.  2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.  3°.  Revogam-se disposições em contrário.
Santana de Parnaíba, 25 de maio de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------- 
LEI   N°   3.627,   DE  29  DE  MAIO   DE   2017 
“Projeto de Lei de autoria do Vereador Alemão da Banca”.
(Institui a Semana de Orientação e Prevenção contra o Glaucoma e a Catarata no Município de 
Santana de Parnaíba).

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

Art. 1°. Fica instituída a “Semana de Orientação e Prevenção contra o Glaucoma e a Catarata” 
no âmbito do Município de Santana de Parnaíba, a ser comemorada, anualmente na última semana 
de maio.

Art. 2°. O evento ora instituído passará a constar no calendário oficial de eventos do Município 
de Santana de Parnaíba.

Art. 3°. Eventuais despesas com a implantação  desse  serviço correrão por conta das dotações 
orçamentárias já consignadas no orçamento municipal.

Art. 4°.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------- 
LEI   Nº   3.628,   DE   31   DE   MAIO   DE   2017
(Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras pro-
vidências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Munici-
pal de Santana de Parnaíba decreta e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Nos termos do art. 165, § 2º da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei nº 

4.320/64 e Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município de San-
tana de Parnaíba para o exercício de 2018 orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, 
dispõe sobre as alterações na legislação tributária, despesas de caráter continuado e atende às deter-
minações impostas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Portarias da Secretaria 
do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da administração 
direta e indireta.

Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes Legislativo e Executivo, 
entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, ob-
servando-se os seguintes objetivos estratégicos:

I  -  ações de educação básica e saúde pública;

II - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

III - melhoria da infraestrutura urbana;

IV - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

V  -  assistência à criança e ao adolescente;

VI - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência 
de trabalho e arrecadação.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são os projetos especifi-
cados no Anexo de Prioridades e Metas, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei 
Orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das 
despesas que deverão observar os seguintes objetivos:

I  -  o desenvolvimento urbano;

II  - a reestruturação e o desenvolvimento administrativo;

III - o desenvolvimento social;

IV - o desenvolvimento educacional;

V  - o desenvolvimento cultural;

VI - o desenvolvimento econômico.

Art. 4º. Excepcionalmente no exercício corrente, o Poder Executivo fica autorizado a encami-
nhar ao Poder Legislativo os demonstrativos de metas, planejamento, riscos fiscais, estrutura de re-
gistros e unidades orçamentárias e executoras, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/00, 
as portarias nº 470 e 471/04 e suas posteriores alterações da Secretaria do Tesouro Nacional, junta-
mente com o Plano Plurianual até 30 de agosto de 2017, tendo em vista que as metas para o exercício 
de 2018 somente serão fixadas após a efetiva elaboração do PPA – Plano Plurianual, nos termos do 
inciso I do § 2º do art. 35 do ADCT da Constituição Federal, contendo:

I  -  Anexo IV – Estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras;

II - Anexo V - Descrição dos programas governamentais metas/custos para o exercício;

III - Anexo VI – Planejamento Orçamentário – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desen-
volvimento do Programa Governamental;

IV  -  Demonstrativo de Metas e Riscos Fiscais, compreendendo:

a) demonstrativo  I – Metas Anuais;

b) demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

c) demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

d) demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita;

e) demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Conti-
nuado;

f) anexo de Riscos Fiscais – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no § 1º do art. 48 da Lei Complementar nº 
101/00 – LRF, o Executivo realizará audiências públicas para discussão das metas e prioridades, an-
tes do envio de cada projeto à Câmara de Vereadores, no prazo fixado no “caput”, ficando garantida 
a participação popular.

Art. 5º. A Lei Orçamentária conterá uma reserva de contingência, equivalente a no mínimo 
0,50% (meio por cento) da receita corrente líquida apurada no 2º Quadrimestre do exercício de 2017, 
a ser prevista na proposta orçamentária.
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Art. 18. Os valores da receita e da despesa orçados a preços de 2017 serão corrigidos para o 

exercício futuro, levando-se em conta a perspectiva inflacionária.

Art. 19. A estimativa da receita terá por base a média aritmética da arrecadação municipal, 
obtida nos doze (12) meses imediatamente anteriores ao mês em que se elabora a proposta anual.

§ 1º. Os valores mensais utilizados no cálculo da receita média serão extraídos dos balancetes 
financeiros mensais e corrigidos, por índice oficial de preços.

§ 2º. Na estimativa da receita, considerar-se-ão, também, o resultado financeiro das altera-
ções na legislação tributária local, o incremento ou a diminuição na receita transferida de outros ní-
veis de governo e outras interferências positivas ou negativas na arrecadação do Município para o 
ano seguinte.

CAPÍTULO V
DAS SUBVENÇÕES A ENTIDADES

Art. 20. É vedada a inclusão de quaisquer recursos do Município, na Lei Orçamentária e nos 
créditos adicionais, para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções so-
ciais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas, de natureza continuada, sem fins lucrati-
vos, de atendimento ao público nas áreas de Assistência Social, Saúde ou Educação ou que estejam 
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1º. Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem 
fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida 
no exercício de 2017 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título 
submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas 
e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, as dotações in-
cluídas na Lei Orçamentária para a sua execução, dependerão, ainda de:

I - Normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão 
no caso de desvio de finalidade;

II - Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL

Art. 21. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacio-
nadas no art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante Lei específica, desde 
que obedecidos os limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único, e 71, todos da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de Maio de 2000, e cumpridas às exigências previstas nos artigos 16 e 17 do 
referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I  - concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, em-
pregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras; e,

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º. Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e 
aos acréscimos dela decorrentes;

II - lei específica para as hipóteses prevista no inciso I do caput; e,

III - observância da legislação vigente no caso do inciso II do caput.

§ 2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados 
nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 22. No exercício financeiro de 2018 poderá ser alterada a estrutura de cargos e salários da 
municipalidade, bem como a realização de concurso público e lotação de cargos.

Parágrafo único. A lei que autorizar a criação e alteração de cargos deverá conter, obrigato-
riamente, demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o art. 16 da Lei Federal 
nº 101/00.

Art. 23. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 04 de Maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos 
de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de 
extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo. 

CAPÍTULO VII
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E SUPLEMENTAÇÃO

Art. 24. O Poder Executivo é autorizado, nos termos do Constituição Federal, a:

I - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor;
II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das 

despesas, nos termos da legislação vigente;

III - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa-
ção, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal.

Art. 25. Os créditos suplementares serão abertos por decreto do Executivo.

Art. 26. Observadas as Prioridades e Metas a que se refere o art. 3º desta Lei, a Lei Orçamen-
tária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de du-
ração continuada se:

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;

II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de 
operações de créditos com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Parágrafo único. Os projetos que representem a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental, só poderão ser incluídos se atenderem ao disposto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, o 
art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO VIII
DA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 27. O Poder Executivo poderá propor ao Legislativo, projeto de lei versando sobre a conces-
são de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral e não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de 
atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, deve ser instruí-
do com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e 
judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como 
as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Art. 28. O Poder Executivo poderá encaminhar ainda à Câmara Municipal Projetos de Lei dispon-
do sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e 
ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do 
mercado imobiliário; e,

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de 
tributos.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. O Prefeito enviará até o dia 30 de setembro de 2017, Projeto de Lei do Orçamento anu-
al a Câmara Municipal, que o apreciará, até a última Sessão Ordinária de 2017, devolvendo-se a se-
guir para sanção.

Parágrafo único. No caso de não ocorrer à apreciação do Projeto de Lei do Orçamento para o 
exercício de 2018, no prazo definido no caput deste artigo, poderá o Poder Executivo executar 1/12 
(um doze avos) mensalmente, as despesas previstas de custeio e resgates da dívida.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 31 de maio de 2017.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------- 
DECRETO  N°  3.985,  DE  25  DE  MAIO   DE   2017 
(Dá nova redação as alíneas “a” e “b”, do iniciso V, do artigo 1º, do Decreto nº 3.869, de 20 
de junho de 2016).

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

DECRETA:

Art. 1º. As alíneas “a” e “b”, do inciso V, do artigo 1º, do Decreto nº 3.869, de 20 de junho de 
2016, com alterações introduzidas pelos Decretos nºs 3.940/17, 3.951/17 e 3.961/17, passam a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. ...

DO PODER PÚBLICO:
...

V - Representante da Secretaria Municipal de Atividades Físicas, Esportes e Lazer:

a) Titular: Antonio Carlos Pinheiro de Camargo
 RG: 24.972.195-8 - SSP/SP

b) Suplente: Fabiana Pereira dos Santos
 RG: 32.427.506-7 - SSP/SP”

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

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

Santana de Parnaíba, 25 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

-------------------------------- 
DECRETO  N°  3.986,  DE 25  DE  MAIO  DE  2017 
(Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 3.832, de 11 de março de 2016).

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

DECRETA:
Art. 1º. As alíneas “e”, “f”, “h”, ‘i” e “k”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.832, de 11 

de março de 2016, com alterações introduzidas pelo Decreto nºs 3.938/17, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º. ...
I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
...

e) Representante da Secretaria Municipal de Educação:
 Edite Adriana dos Santos Carneiro
 RG-20.040.770-3 – SSP/SP

f) Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
 Mara Jane Pieve Baptista
 RG-9.284.698-1 – SSP/SP

h)  Representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
 Rita de Cássia Neto Cassemunha
 RG-21.210.921-2 – SSP/SP

i) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
 Mariana Bayeriein Zablith
 RG-28.034.986-5 – SSP/SP

k) Representante da Administração Regional Alphaville/Tamboré:
 Rosali Consolim Bustamante
 RG-20.344.474-7 – SSP/SP”

Art. 2º. Ficam incluídas as alíneas “l” e “m”, no inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.832, de 
11 de março de 2016, com a seguinte redação:

“l) Representante da Secretaria Municipal de Serviços Municipais:
 Wagner Groff
 RG-4.826.944-X – SSP/SP

m) Representante da Administração Regional da Fazendinha
 Marcinéia Oliveira Mendonça
 RG- M-1.466.333-4 – SSP/MG”

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

Santana de Parnaíba, 25 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

-------------------------------- 
DECRETO  N°  3.987,  DE  25  DE  MAIO   DE   2017 
(Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte de imóvel localizado na Estrada 
Marechal Mascarenhas de Moraes, Santana de Parnaíba, e dá outras providências).

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica  declarado de utilidade  pública, para fins  de desapropriação, por via amigável ou 
judicial, parte de imóvel localizado Estrada Marechal Mascarenhas de Moraes, caracterizado pelo “Lo-
te 02-B” (matrícula 134.689), 1ª Gleba - Quintas do Ingaí - Santana de Parnaíba-SP, que consta per-
tencer a GRACE MEYRE DA SILVA BURKLE, FLÁVIA REGINA BURKLE e EDWIN RICARDO BURKLE 
ou quem de direito, constituído de 276,24m² (duzentos e setenta e seis metros e vinte e quatro cen-
tímetros quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo, em anexo, que ficam fazendo parte 
integrante deste Decreto.

Art. 2º. O imóvel declarado de utilidade pública, na forma do artigo 1º, destina-se a adequação 
do sistema viário. 

Art. 3º.  A desapropriação  de que trata este  Decreto é de  natureza URGENTE, para efeitos de 
imediata imissão de posse da área em referência, em conformidade com o disposto no artigo 15 do 
Decreto Lei nº 3.365/41 e posteriores alterações.

Art. 4º. As despesas  decorrentes  com a execução  deste Decreto correrão por conta de dota-
ção orçamentária própria, constante do orçamento vigente.

Art. 5º.  Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 25 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

-------------------------------- 
DECRETO  N°  3.988, DE  26  DE  MAIO  DE  2017 
(Dispõe  sobre  ponto  facultativo).

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

DECRETA:

Art. 1º. O ponto nas repartições públicas municipais de Santana de Parnaíba será facultativo no 
dia 16 de junho de 2017, sexta-feira.

Art. 2º. Os  serviços  essenciais  à  população  funcionarão normalmente, no dia de ponto fa-
cultativo, em regime de plantão.

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

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

Santana de Parnaíba, 26 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

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

DECRETO   Nº   3.989,  DE  26  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 5º, 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 codifica-
ção (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0222- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371036- Obras e Instalações 
Pavimentação,  Drenagem,  Guias,  Sarjetas,  Galerias
de Águas Pluviais, Construções de Rotatórias, Pontes,
inclusive  Desapropriação  e  Afins 
(Código Contábil 527)  R$ 1.500.000,00
SOMA  R$ 1.500.000,00

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será co-
berto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante do su-
perávit financeiro do exercício de 2016, no valor de R$ 1.500.000,00.

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

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

Santana de Parnaíba, 26 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

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI
RESOLUÇÃO CMI Nº 01/2017

“Dispõe sobre a nova composição da Mesa Diretora do CMI – Biênio 2017/2019”.

O Conselho Municipal do Idoso de Santana de Parnaíba – CMI, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 8º da Lei Municipal 2.159 de 23 de novembro de 1999, 

Artigo 1º - Designar a nova composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal do Idoso, 
Biênio 2017/2019:

Presidente: Elisabete Jabardo – Secretaria Municipal de Assistência Social;
Vice-Presidente: Nilzete Rodrigues Coqueiro Silva – Clube Amizade – Grupo da Terceira Ida-

de;
Secretária: Mara Jane Pieve Baptista – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
Secretaria Executiva: Tamires Raimundo dos Santos e Paulo José Justo - Secretaria Munici-

pal de Assistência Social
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 29 de maio de 2017.

Elisabete Jabardo
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Texto: Cintia Almeida
Foto: Smafel

Atleta de Santana de Parnaíba conquista 
Campeonato Paulista de Muay Thai

N
o último sábado, 27/05, 
aconteceu o XII Cam-
peonato Paulista de 
Muay Thai Estreantes, 

realizado pela Federação Pau-
lista de Lutas e Artes Marciais 
(FEPLAM) no clube esportivo 
da Mooca em São Paulo.

O Atleta Marcelo Gutierrez de 
18 anos, representou Santana de 
Parnaíba, por meio da SMAFEL 
na categoria 67kg. Marcelo parti-

O Atleta Marcelo Gutierrez vencedor 
do Campeonato Paulista de Muay Thai 

estreantes posa com o troféu conquistado 
e ao lado do seu treinador Julio Quirino 

cipou de três lutas e venceu todas, 
tornando-se campeão paulista es-
treante em sua categoria.  

Participaram do evento mais 
de 90 atletas de toda grande São 
Paulo e ABC paulista, em 12 ca-
tegorias divididas por peso, sen-
do nove no masculino e três no 
feminino, com chave de oito 
atletas por categoria.

Marcelo Gutierrez venceu o torneio de estreantes da modalidade disputado em São Paulo
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