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SEGURANÇA - PÁG. 3

Guarda realiza palestra 
contra as drogas

EDUCAÇÃO - PÁG. 3

Plataforma SisEduc
e SisCad

ESPORTE - PÁG. 2

Santana de Parnaíba 
na Copa Ouro 2019

AGENDA DA SEMANA

Copa Ouro
Local: Campo do Jd. Isaura

Dia 23/02 - 8h30

Música na Praça
Praça 14 de novembro - Centro Histórico

Domingo a partir das 15h

Parada da Música
Terminal Rodoviário

Toda sexta-feira a partir das 17h

CEU DAS ARTES
Local: Parque Santana

Diariamente das 07h às 21h

MUTIRÃO DE
CASTRAÇÃO

Mais de 200 animais são 
atendidos em mutirão 

de castração no Refúgio 
dos Bandeirantes.

PG. 2

Ação visa 
proteger animais 

de estimação 
contra doenças e 

abandono.

OBRAS
No bairro Chácara das Garças 
está sendo construída uma 
Unidade Básica de Saúde, que 
irá substituir o atendimento 
que hoje é realizado em uni-
dades móveis de saúde. PG. 2

ECONOMIA
Nos últimos três anos os pro-
gramas e ações que visam a 
utilização correta dos recur-
sos nos prédios públicos têm 
gerado uma economia signi-
ficativa aos cofres públicos da 
prefeitura. PG. 2

SOCIAL
Na última semana Santana de 
Parnaíba realizou mais uma 
grande conquista com relação 
ao desenvolvimento social; no 
Cine Teatro Coronel Raymun-
do. PG. 3

OBRAS
Depois de finalizada a 
unidade otimizará os 
serviços à população, além 
de gerar uma economia 
significativa para os cofres 
públicos abrangendo 75% 
das secretarias em um
único local. PG. 3

Centro Administrativo vai gerar economia 
para o município e agilidade ao munícipe

O Paço Municipal irá oferecer mais agilidade e comodidade no atendimento dos moradores
que encontrarão a maior parte dos serviços públicos em um único lugar
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) mais perto de sua casa

808 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”

VAGAS Quant.

Ajudante de acaba-
mento de fundição

3

Analista
administrativo

5 X

Atendente de lan-
chonete - Madero

23

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar
administrativo

6 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de
cozinha - Madero

23

Auxiliar de
enfermagem

15

Auxiliar de linha
de produção

2 X

Auxiliar técnico
mecânico

1

Cobrador de ônibus 15 X

Caldereiro
serralheiro

1

Colorista 3

Corretor de imóveis 300

Costureira de
tapeçaria de autos

2

Costureira em geral 2

Eletricista de manu-
tenção industrial

1

Eletrotécnico 1

Ferramenteiro 1

Forneiro de
alto-forno

1

Funileiro de automó-
veis (reparação)

1

Manicure 15

Mecâncico de
empilhadeira

1

Mecâncico de motor 
a diesel

1

Montador 5 X

Montador de móveis 
de madeiras

1

Montador de
veículos (reparação)

2

Op. de moínho pro-
cesso de moagem 

1

Op. de telemarketing 
ativo e receptivo

3 X

Operador de moínho 
de minérios

1

Operador de telema-
rketing ativo

250

Operador de telema-
rketing receptivo

35 X

Preparador de
pastas na fab. de 
tintas

2

Professor de
espanhol

3

Professor de ingês 4

Programador de usi-
nagem

1

Químico 3

Representante Co-
mercial Autônomo

25

Soldador 1

Técnico de
enfermagem

15

Tosador de animais 
doméstico

2

Vendedor interno 5

Vendedor pracista 1

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Texto: Cintia Almeida
Foto: Acervo Secom

reitos da Pessoa Idosa, no Clube 
Atlético Sant’Ana (C.A.S.A.).

Sob o tema “Os Desafios de 
Envelhecer no Século XXI e o pa-
pel das Políticas Públicas” estarão 
reunidos representantes do gover-
no, sociedade civil e pessoas ido-
sas para debater os principais de-

safios e decidir as prioridades das 
políticas públicas atuais e dos pró-
ximos anos.

Durante o evento será realizada 
a eleição do delegado que repre-
sentará o município nas conferên-
cias regional, estadual e nacional 
da classe.

P
ara fomentar o debate e dis-
cussão a respeito das polí-
ticas públicas voltadas a 
pessoa idosa, na próxima 

quarta-feira (27), será realizada a 
2ª Conferência Municipal dos Di-

Aproximadamente 7 mil alunos da 
rede municipal já participaram do 

Projeto Jovens Desbravadores

O 
projeto “Jovens Desbra-
vadores” foi implantado 
em 2016, pela Secreta-
ria Municipal de Educa-

ção, voltado aos alunos do 5º ano 
da rede de ensino, que aprendem 
sobre a educação patrimonial, 
apresentação dos equipamentos 
culturais e produção de uma ati-
vidade de conclusão, com o in-
tuito de que os alunos  resgatem 
o contexto histórico da cidade e 
aprendam a preservar e propagar 
a importância do patrimônio cul-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

2ª Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa acontece dia 27/02

no Centro Histórico

Texto: Cintia Almeida
Foto: Marcio Koch

atendimento que hoje é realiza-
do em unidades móveis de saú-
de (ônibus) que visitam o bairro 
regularmente ou em outros bair-
ros da cidade.

Localizada na Rua dos Beija 
Flores, 808, a UBS contará com 
atendimento clínico, ginecoló-

gico, pediátrico e odontológico. 
Também haverá farmácia, salas 
para vacina e medicação. 

Os últimos detalhes já estão 
sendo finalizados para que a obra 
seja concluída e inaugurada e se-
rá uma grande conquista para os 
moradores. 

P
ara proporcionar um aten-
dimento de qualidade aos 
moradores do bairro Chá-
cara das Garças está sen-

do construída uma Unidade Bási-
ca de Saúde, que irá substituir o 

OBRAS

Obras da unidade de saúde da Chácara
das Garças estão na etapa final

Mais de 200 animais são atendidos
em mutirão de castração no Refúgio 

dos Bandeirantes

N
o segundo mutirão do ano 
realizado no último final 
de semana, a Secretaria 
de Meio Ambiente e Pla-

nejamento atendeu 209 animais 
entre cães e gatos. A ação coleti-
va ocorreu no Ville Sports Show, 
no bairro Refúgio dos Bandeiran-
tes, e os animais receberam os 
procedimentos de castração e 
microchipagem. 

A ação, que ocorre mensal-
mente em diferentes bairros da 

cidade, tem o intuito de melho-
rar a qualidade de vida dos pets 
da cidade, evitando graves doen-
ças, além de diminuir os casos 
de abandono de filhotes. O animal 
de estimação recebe o microchip, 
que vai facilitar a sua identificação, 
bem como a de seu dono.

Para participar é necessário 
que o munícipe esteja homologa-
do no cadastro municipal. As ins-
crições são feitas através do Sis-
pet e há o limite de dois animais 
por morador. Mais informações no 
telefone 4622-7517.

Texto: Karina Abel
Foto: Sandro Almeida

MEIO AMBIENTE

tural parnaibano.
Entre os pontos turísticos visi-

tados pelos alunos, com o acom-
panhamento do professor respon-
sável e o guia turístico estão o 
Museu Anhanguera e o Casarão 
Monsenhor Paulo Florêncio da Sil-
veira Camargo, o CEMIC - Centro 
de Memória e Integração Cultu-
ral Bertha Moraes Nérici, o antigo 
prédio da Câmara Municipal, atu-
al sede da Secretaria de Cultura e 
Turismo, o Centro de Apoio ao Ar-
tesão, o Cine Teatro Coronel Ray-
mundo, a Galeria do Artista e o Co-
reto Maestro Bilo. 

Munícipe realiza a identificação do seu cachorro 
de estimação para procedimento de castração

ESPORTE
Santana de Parnaíba enfrenta Sociedade Esportiva Vitória pela Copa Ouro 2019

Texto: Willian Rafael
Foto: Ilustrativa

N
o próximo sábado (23), 
as equipes sub 15 e sub 
17 de Santana de Parnaí-
ba entram em campo e ini-

ciam a jornada em busca do título 
da 17ª edição da Copa Ouro de fu-

tebol. A partir das 08h30, no Cam-
po Municipal Elci Mendonça de 
Freitas, no Jardim Isaura, os atle-
tas parnaibanos enfrentam o time 
da Sociedade Esportiva Vitória.

  Organizada pela Associação 
Paulista de Futebol - APF, a com-
petição conta com a participação 

de grandes equipes paulistas e es-
se ano a equipe parnaibana par-
ticipa como convidada. No ano 
passado os atletas parnaibanos se 
destacaram em outro torneio esta-
dual: a Copa São Paulo de Futebol, 
conquistando o vice-campeonato 
na categoria sub-15.

Alunos do colégio Alba Bonilha participam 
do projeto “Jovens Desbravadores” 

Durante o evento os representantes do governo e a sociedade 
civil irão debater políticas públicas para  pessoas idosas 

A UBS irá facilitar a vida dos moradores da Chácara das Garças que hoje são atendidos por 
unidades móveis ou precisam ir até o centro da cidade para receberem atendimento médico
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Inovador Projeto Crescer vai
tirar famílias da extrema pobreza

N
a última semana, Santana 
de Parnaíba realizou mais 
uma grande conquista 
com relação ao desen-

volvimento social; no Cine Tea-
tro Coronel Raymundo aconteceu 
o lançamento  oficial do Projeto 
Crescer, que visa a erradicação 
da extrema pobreza no município.

Estiveram presentes na ceri-
mônia o chefe do executivo e re-
presentantes do legislativo muni-
cipal, o Secretário de Assistência 
Social, Fábio Mendonça, o Secre-
tário de Educação, Clecius Romag-

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

Durante o evento foi realizada a assinatura do 
contrato para participação do projeto Crescer 

O Paço Municipal irá oferecer mais agilidade e comodidade no atendimento dos moradores
que encontrarão a maior parte dos serviços públicos em um único lugar

Centro Administrativo vai gerar economia 
para o município e agilidade ao munícipe

A
s obras do Centro Ad-
ministrativo de Santa-
na de Parnaíba, unida-
de que irá oferecer o 

maior número de serviços em 
um único local, estão avançan-
do. Na última semana a Secreta-
ria de Obras iniciou os trabalhos 
de implantação da fundação pa-
ra, em seguida, começar a etapa 
de alvenaria.

Localizada na Estrada Ma-
rechal Mascarenhas de Moraes, 
861, no Jd. Bandeirantes, o Pa-
ço Municipal terá mais de 13 mil 
m², divididos em dois pavimen-
tos, que irão abrigar 15 das 20 
secretarias municipais, número 
equivalente a 75% dos serviços 
públicos para a população, aju-
dando a economizar tempo, agili-
zar o atendimento, além de gerar 
mais economia para a prefeitura, 
que passará a contar com espa-

Guarda Municipal realiza palestra
de orientação e combate às drogas

Diretores e vice-diretores de escolas recebem 
treinamento da Plataforma SisEduc e SisCad

C
om o objetivo de desen-
volver técnicas mais efi-
cientes contra a crimina-
lidade, na última semana, 

no Batalhão da Guarda Municipal, 
foi realizada uma palestra sobre o 
combate às drogas.

O evento contou com a pre-
sença do palestrante Alexsandro 
Ferreira, além das equipes do ca-

Texto: Renato Menezes
Foto: Acervo GMC

nil da Guarda Municipal. Nesta 
reunião foram passadas informa-
ções sobre as drogas lícitas (ci-
garro, bebida alcoólicas) e ilícitas 
(maconha, crack, cocaína, etc) e 
quais os problemas que elas cau-
sam na vida humana, ações pre-
ventivas e a importância dos cães, 
por possuir um olfato mais apura-
do que o do ser humano, na loca-
lização de entorpecentes, oculta-
dos pelos traficantes e em locais 

de difícil acesso aos guardas.
Além da palestra, a corpo-

ração vem realizando cursos de 
aperfeiçoamento, além de blitz de 
combate ao assédio nos trans-
portes públicos, ações que con-
tribuem para a redução em diver-
sos indicadores de criminalidade, 
reforçando o status de que, há 
seis anos, Santana de Parnaíba 
é a cidade mais segura da região 
metropolitana.

Equipes da GMC promovem palestra sobre combate as drogas

EDUCAÇÃO

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

ço próprio, economizando um 
valor significativo com aluguéis. 
O espaço também terá um audi-
tório para até 400 pessoas.  

Esta e outras obras fazem 
parte do Plano de Metas da pre-
feitura, onde o morador pode 
acompanhar a evolução no site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.
br/planodemetas

N
a última sexta feira (22), 
os novos diretores e vi-
ce-diretores estiveram 
na Secretaria de Educa-

ção participando do treinamento 
sobre o funcionamento do Siste-
ma de Gestão Educacional (SisE-
duc) e Sistema de Cadastro Úni-
co (SisCad), desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Tecno-
logia da Informação (SMTI) em 
parceria com a Secretaria Muni-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

SEGURANÇA

cipal de Educação. 
O objetivo é o de conhecer 

as plataformas que, por meio da 
tecnologia, possibilitam o geren-
ciamento da administração es-

Atual estágio das obras do Centro Administrativo e no destaque, 
maquete de como a unidade ficará quando for inaugurada

Foram mais de 130 servidores da educação presentes no treinamento 

colar, o acompanhamento da 
evolução e devenvolvimentos 
dos alunos nas aulas, além de 
proporcionar mais eficiência e 
praticidade.

noli e o Secretário de Emprego, 
Desenvolvimento, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Mauro Brunet-
to os Coordenadores dos núcleos 
de assistência social do município, 
além dos mais de 120 represen-
tantes das famílias participantes, 
que conheceram o projeto e as ati-
vidades que vão desenvolver.

Durante o período de nove 

meses os membros seleciona-
dos pelas unidades do CRAS e 
NAS do município participarão 
de cursos de qualificação, ativi-
dades teóricas e práticas nos ór-
gãos da prefeitura por 30 horas 
semanais e receberão uma bol-
sa-auxílio no valor de um salário 
mínimo, além de vale transporte e 
cesta básica.

Texto: Renato Menezes
Foto: SMCI

panha “Apague a Luz Quando 
Sair”, feitas em parceria com as 
concessionárias Sabesp e Enel, 
além da substituição das tornei-
ras convencionais por torneiras 
de fechamento automático nos 
colégios da cidade, que contribu-
íram para que a prefeitura tivesse 
uma redução de 46% no consu-
mo destes recursos que, em nú-
meros, equivale a 3,5 milhões de 
reais. De acordo com a secretaria 

de Controle Interno, estes valores 
podem ser investidos na constru-
ção de novas unidades de educa-
ção ou de saúde.

Os servidores que atuam nas 
repartições públicas tem aderi-
do as ações de conscientização e 
contribuído para a sustentabilidade 
e gestão financeira da prefeitura. O 
objetivo é que todos os prédios pú-
blicos tenham torneiras econômi-
cas até o final de 2019.

N
os últimos três anos os 
programas e ações que 
visam a utilização cor-
reta dos recursos nos 

prédios públicos têm gerado 
uma economia significativa aos 
cofres públicos.

Destas ações, se destacam 
o programa PURA (Programa de 
Uso Racional de Água) e a cam-

CONTROLE INTERNO

Programas de gestão de recursos geram economia 
de mais de R$ 3,5 milhões aos cofres públicos

Gráfico mostra a economia obtida no consumo de 
água e energia nos últimos 3 anos pela prefeitura

“Fico muito feliz em participar do Projeto, por-
que já faz tempo que estou desempregada e 
essa é uma grande oportunidade pra voltar ao 
mercado de trabalho.”

Aize Pfeifer – Moradora do Colinas da Anhanguera

“Podemos ver que além da aprendizagem que 
é oferecida, a prefeitura possui diversos fato-
res que contribuem para esse desenvolvimento 
do ensino como, por exemplo, a tecnologia e a 
capacitação aos funcionários”.  

Carla Ribeiro – Diretora do Colégio Paulo Botelho 
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ATOS OFICIAIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 022/19 – Proc. Adm. nº  104/19

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua do Lucro, n° 52 – Casa 
03 – Vila Poupança - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Ângela Goes Pereira, para acomodar 
família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 (setecentos 
reais) mensais, pelo período de 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, 14 de fevereiro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 023/19 – Proc. Adm. nº  112/19
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Piauí, n° 791 – Casa 03 – 
Fazendinha - Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Angelita Aparecida dos Santos Miguel, para 
acomodar família de desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 700,00 
(setecentos reais) mensais, pelo período de 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, 18 de fevereiro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Dispensa nº 024/19 – Proc. Adm. nº 125/19
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Estrada Rosemary Fidalgo dos 
Santos, n° 81 – Santana de Parnaíba - SP, entre esta municipalidade e a empresa Ville Sport Show Ltda., representada 
pela sua sócia, Sra. Ângela Aparecida de Araújo, para realizar os eventos: Palestra “O poder de Ação” – FEBRACIS; II 
Feira de Profissões; e a Confraternização do Dia dos Professores, vinculados a Secretaria Municipal Educação, pelo 
valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE PROPOSTA

Tomada de Preços N.º 002/2019 – Proc. Adm. Nº 008/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 
SITO A RUA METEORO – S/Nº - JAGUARI – SANTANA DE PARNAÍBA – SP. – SMS.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba faz saber que, decorreu in 
albis o prazo para interposição de recurso na fase de habilitação. Destarte, fica determinado o dia 18/02/2019 às 11h00  
para a realização de sessão pública de abertura dos envelopes nº 02 – Propostas Comerciais das empresas habilitadas, 
no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.  

Santana de Parnaíba, 14 de fevereiro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA e CONVOCAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 226/18 – Proc. Adm. nº 1096/18
Objeto: Registro de Preços para a aquisição parcelada de UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras/catálogos apresentados pelas empresas 
abaixo relacionadas, a Secretaria requisitante promoveu os seguintes julgamentos para os produtos ofertados:
Empresa AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP, amostras APROVADAS para os ITENS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 
14, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 43, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 72, 74, 75, 76, 77, 78 e 84; e amostras REPROVADAS 
para os ITENS 26, 33, 42, 49, 55 e 56 (itens 26, 33, 55 e 56 catálogo não apresentado; item 42 material diverso do 
solicitado; item 49 não possui revestimento de teflon);
Empresa FABIO G. DA SILVA COMERCIAL EPP, amostras APROVADAS para os ITENS 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 22, 
23, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 50, 64, 65, 66, 67, 69, 70 e 79; e amostras REPROVADAS para os ITENS 86, 
87, 88, 89 e 90 (catálogos enviados de produtos com canaleta, divergindo do descritivo);
Empresa LEVIN COMERCIAL LTDA - ME, amostras APROVADAS para os ITENS 12, 34, 62, 63 e 68;
Empresa ELIZABETE MONTEIRO ALVES - ME, amostras APROVADAS para os ITENS 19, 20, 21 e 51; e amostras 
REPROVADA para os ITEMS 29, 30 e 52 (item 29 diverge do descritivo, não possui cabo de inox; item 30 aprovado, 
mas considerado reprovado por estar acima da estimativa; e item 52 sem informação do tamanho no catálogo).
Tendo em vista as reprovações acima indicadas, bem como os itens desertos (sem apresentação de proposta) na 
sessão inicial, informa–se que restaram FRACASSADOS os ITENS 44, 60, 61, 71, 73, 80, 81, 82, 83, 85, 91, 92, 93, 
94 e 95 (desertos na inicial); e os ITENS 26, 29, 30, 33, 42, 49, 55 e 56 (por não haver segundo colocado).
Em tempo, CONVOCAM-SE AS SEGUNDAS CLASSIFICADAS, conforme abaixo, para apresentação da amostra ou 
catálogo destes itens, até a data de 18/02/2019, nos mesmos moldes já informados anteriormente; 
Empresa AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP, para o ITEM 52; e
Empresa ELIZABETE MONTEIRO ALVES – ME, para os ITENS 86, 87, 88, 89 e 90.

Santana de Parnaíba, 13 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA e CONVOCAÇÃO de 3ª COLOCADA 

Pregão Presencial n.º 217/18 – Proc. Adm. nº 1047/18
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de PRODUTOS e INSUMOS para FISIOTERAPIA, pelo 
período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, referente a convocação publicada em 23/01/19 a empresa 
MEDIMPORT não apresentou amostra para o item 20, conforme e-mail recebido da SMS, sendo considerada reprovada 
para fins de avaliação. Desta forma, convoca-se a terceira classificada no item 20, empresa CIRUROMA COMERCIAL 
LTDA para apresentação de amostra até dia 18/02/2019, nos moldes já definidos em edital.

Santana de Parnaíba, 13 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA e CONVOCAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 225/18 – Proc. Adm. nº 1095/18
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de APARELHOS e EQUIPAMENTOS para COZINHA, pelo 
período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Educação.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas pelas segundas 
classificadas, nos termos da publicação no DOE-SP de 08/02/19, a SMS promoveu o seguinte julgamento para os 
catálogos dos produtos ofertados:
Empresa TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP, amostra APROVADA para o ITEM 09; e amostra REPROVADA 
para o ITEM 12 (não atende ao descritivo);
Considerando a reprovação supra, CONVOCA-SE A PRÓXIMA CLASSIFICADA no ITEM 12 empresa TCA OITO 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP, para apresentação da amostra ou catálogo deste, até a data de 25/02/2019, 
nos moldes anteriores.

Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA e CONVOCAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 226/18 – Proc. Adm. nº 1096/18
Objeto: Registro de Preços para a aquisição parcelada de UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras/catálogos apresentados pelas segundas 
colocadas, conforme publicação no DOE-SP de 14/02/19, a Secretaria requisitante promoveu os seguintes julgamentos 
para os produtos ofertados:
Empresa AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP, amostra REPROVADA para o ITEM 52 (não apresentou catálogo para 
avaliação).
Empresa ELIZABETE MONTEIRO ALVES – ME, amostras APROVADAS para os ITENS 86, 87, 88, 89 e 90.
Considerando a reprovação supra, CONVOCA-SE A TERCEIRA CLASSIFICADA no ITEM 52 empresa LEVIN 
COMERCIAL LTDA - ME, para apresentação da amostra ou catálogo deste, até a data de 25/02/2019, nos mesmos 
moldes já informados anteriormente.

Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 015/19 – Proc. Adm. n.º 057/19
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de TELEVISOR DE LED, em atendimento aos colégios da 
rede municipal de ensino.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação à amostra (catálogo) apresentada para o processo em 
epígrafe, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o seguinte julgamento:
Empresa KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP para item 01, amostra APROVADA.
Logo, considerando a análise acima, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa KLEBER 
ARRABAÇA BARBOSA EPP – item 1. 

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

--------------------------------------------
COMUNICADO DE ANULAÇÃO 

Dispensa de Licitação n.º 002/2019 – Proc. Adm. n.º 032/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos e planejamento, organização e execução 
de processos seletivos e concursos públicos para o provimento de diversos cargos no Município de Santana de 
Parnaíba, pelo período de 12 (doze) meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, em acolhimento a recomendação do Ministério Público do Estado 
de São Paulo, exarada pela Procuradora de Justiça, Dra. Renata Caetano Pereira da Silva Fuga, em 08 de fevereiro de 
2019, fica ANULADO todo o procedimento de dispensa acima referenciado, em estrita observância aos princípios da 
legalidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93. 

Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº 001/19 - Processo Administrativo nº 114/19
RATIFICO a dispensa de licitação através do processo da Inexigibilidade nº 001/19, Processo Administrativo nº 114/19, 
visando à contratação da empresa Indústria Técnica Hilário Ltda, para o fornecimento de sapata manual de arrasto, que 
será utilizada pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) na demarcação viária horizontal nas vias municipais, 
com fundamento no art. 25, inciso II da Lei de Licitações 8.666/93, no valor total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 
reais).

Santana de Parnaíba, 14 de fevereiro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL 

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

Pregão Eletrônico n.º 003/19 – Proc. Adm. n.º 122/19
Objeto: Contratação de empresa para LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS TUBULARES, COM MONTAGEM E 
DESMONTAGEM, PARA O CENÁRIO DO EVENTO DRAMA DA PAIXÃO 2019, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/02/19, no endereço eletrônico www.
bbmnetlicitacoes.com.br, bem como por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua 
empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de preços: Dia 07/03/2019, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 018/19 – Proc. Adm. nº 108/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 01/03/19, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 019/19 – Proc. Adm. nº 109/19
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA EVENTOS,  COMO ASSISTENTES DE DIREÇÃO 
ARTÍSTICA, FIGURINISTA, COSTUREIRA, MAQUIADORA, como também, fornecimento de materiais diversos, para 
utilização cenográfica e artística do espetáculo DRAMA DA PAIXÃO 2019, em atendimento a solicitação da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo. 

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 28/02/19, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 020/19 – Proc. Adm. nº 110/19
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, PARA SONORIZAÇÃO DO 
EVENTO DRAMA DA PAIXÃO 2019, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 28/02/19, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 021/19 – Proc. Adm. nº 111/19
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de GUIAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO PARA BOCAS 
DE LOBO, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que referente ao certame supra, fica retificado o aviso de licitação 
publicado no DOE-SP de 16/02/19, conforme segue: onde se lê “Data de Abertura: 04/03/19, às 10h00min”, leia-se 
“Data de Abertura: 07/03/19, às 11h00min”.
O restante do texto publicado permanece inalterado.

Santana de Parnaíba, 18 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 021/19 – Proc. Adm. nº 111/19
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de GUIAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO PARA BOCAS 
DE LOBO, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 04/03/19, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 15 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 022/2019 – Proc. Adm. nº 115/2019
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços parcelados de MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES através de 
ROÇAGEM MECÂNICA e serviços correlatos, em atendimento à Secretaria de Serviços Municipais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 19/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 01/03/19, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 023/2019 – Proc. Adm. nº 119/2019
Objeto: Registro de Preços para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 07/03/19, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 025/19 – Proc. Adm. nº 126/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento e instalação parcelado de PLAYGROUND MODULAR, BRINQUEDOS, 
LIXEIRAS, APARELHOS DE GINASTICAS E CORRELATOS (com instalação e assistência técnica durante o período de 
garantia), fabricados em ferro, aço, alumínio e madeira (ecológica e beneficiada), a serem instalados nos colégios, 
parques e praças municipais, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 11/03/19, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 005/2019 – Proc. Adm. Nº 117/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de UBS – Unidade Básica de Saúde na Rua Meteoro, 
s/nº - Bairro Jaguari – Santana de Parnaíba. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/02/19, na Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “serviços para sua 
empresa”.
Data de Abertura: 08/03/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 006/2019 – Proc. Adm. Nº 118/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 02 unidades prediais de 
habitação multifamiliar de interesse social, sito a Rua da Riqueza, S/N, Jd. Itapuã - Santana de Parnaíba.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 20/02/19, na Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “serviços para sua 
empresa”.
Data de Abertura: 08/03/2019, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 011/19 – Proc. Adm. nº 041/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de LUMINÁRIAS DE LED para utilização em vias e logradouros 
públicos. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, julgadas as impugnações e realizadas as alterações do 
edital, reabre-se a presente licitação. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 15/02/19 à Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 27/02/19, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 14 de fevereiro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

PE N.º 017/18 – Proc. Adm. Nº 1.092/18
Registro de Preços para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE PAVILHÕES, para apoio à infraestrutura de eventos 
geridos por todas as Secretarias Municipais, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 015/2019 – Empresa: 
BANDIASSU EVENTOS LTDA  – EPP para o item 1 – 1.1 – R$ 5.836,10/SV, 1.2 – R$ 8.754,60/SV, 1.3 – R$ 13.746,50/
SV, 1.4 – R$ 17.904,30/SV, item 2 – 2.1 – R$ 16.760,75/SV, 2.2 – R$ 20.253,90/SV, 2.3 – R$ 31.034,45/SV e 2.4 
– R$ 40.573,00/SV.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

PP N.º 001/19 – Proc. Adm. Nº 003/19
Registro de Preços para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PORTÁTEIS, para apoio à 
infraestrutura de eventos geridos por todas as Secretarias Municipais, pelo período de 12 meses, em atendimento 
à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 014/2019 – Empresa: 
SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA para os itens 1.1 – R$ 30,60/SV, 1.2 – R$ 33,91/SV, 1.3 – R$ 
41,88/SV, 1.4 – R$ 30,60/SV, 1.5 – R$ 33,91/SV, 1.6 – R$ 41,88/SV, 1.7 – R$ 33,13/SV, 1.8 – R$ 37,44/SV, 1.9 
– R$ 44,61/SV.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

PP N.º 005/19 – Proc. Adm. Nº 015/19
Registro de preços para o fornecimento parcelado de GASES HOSPITALARES MEDICINAIS, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 011/2019 – Empresa: 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA para o itens 1 – R$ 34,50/KG e 3 – R$ 6,76/M³; ATA 013/2019 – 
Empresa: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA para o item 2 – R$ 7,50/M³.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

PP N.º 007/19 – Proc. Adm. Nº 017/19
Registro de Preços para a prestação de serviços parcelados de IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE 
E CONFECÇÃO DE PAINÉIS EM MDF PERSONALIZADOS, pelo período de 12 meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 010/2019 – Empresa: 
MIETEN DRUCKER INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI para os itens 1 – R$ 33,38/M², 2 – R$ 138,87/M LINEAR.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

PP N.º 008/19 – Proc. Adm. Nº 031/19
Registro de preços para eventual aquisição de ARAMES, FERROS E TELAS, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) meses.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 009/2019 – Empresa: 
JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES & CIA LTDA EPP para os itens 5 – R$ 7,30/BR, 
6 – R$ 38,40/BR, 10 – R$ 65,55/UND e 12 – R$ 38,00/UND; ATA 012/2019 – Empresa: CD SÃO PEDRO COMÉRCIO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA para os itens 7 – R$ 13,55/BR e 11 – R$ 19,30/UND; ATA 017/2019 – 
Empresa: NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP para os itens 1- R$ 7,20/RL, 2 – R$ 7,25/RL, 3 – R$ 6,45/RL, 
4 – R$ 56,45/BR, 8 – R$ 6,57/BR e 9 – R$ 24,85/BR.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

PP N.º 216/18 – Proc. Adm. Nº 1.041/18
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de LANCETAS e TIRAS PARA TESTES DE GLICEMIA, com 
fornecimento de monitores em comodato, pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Saúde.
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 007/2019 – Empresa: 
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA para o item 2 – R$ 0,6400/UND; ATA 008/2019 – Empresa: VOLPI 
DISTRIBUIDORA DE DORGAS EIRELI para o item 1 – R$ 0,1890/UND.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

--------------------------------------------
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº 001/19 - Processo Administrativo nº 114/19
Retifica-se a publicação do DOE – SP do dia 19 de fevereiro de 2019, onde se lê: “com fundamento no art. 25, inciso II 
da Lei de Licitações 8.666/93”, leia-se: “com fundamento no art. 25, inciso I da Lei de Licitações 8.666/93”. 

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL 

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

Ofício n.º 034/2019 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezado Senhor Valdir de Andrade Dias:

 Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a contar da publicação deste, perante este Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado 
pelo Senhor Prefeito na Sindicância nº 023/2015, onde figura como sindicado.

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

 Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Avaliação de Acidentes 

--------------------------------------------
Ofício n.º 035/2019 – C.P.S.A.A. – SMNJ

Prezado Senhor Antonio Carlos Santos:

 Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a contar da publicação deste, perante este Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado 
pelo Senhor Prefeito na Sindicância nº 046/2016, onde figura como sindicado.

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

 Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Avaliação de Acidentes

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

Ofício n.º 036/2019 – C.P.P. – SMNJ

Prezada Senhora Luana Caroline Sant Anna da Silva:

 Vimos, pelo presente, solicitar o comparecimento de Vossa Senhoria no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a contar da publicação deste, perante este Departamento Disciplinar, para que tome ciência do despacho exarado 
pelo Senhor Prefeito no Processo Administrativo nº 060/2017, onde figura como indiciada.

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

 Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Ofício n.º 046/2019 – C.P.P. – SMNJ

Prezada Senhora Viviane Camilo de Andrade:

 Vimos, pelo presente, cientificar a designação de oitiva de testemunha no Processo Administrativo nº 
039/2017, onde figura como indiciada, para o dia 18 de março de 2019, às 11:30, na sede da Comissão Permanente 
Processante, sito à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba.

 Apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

 Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.

FABIANA PATRÍCIA DE CASTRO SCHIEMANN: 

Fica Vossa Senhoria CITADA PELA TERCEIRA VEZ a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, 
no prazo de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 003/2018, instaurado contra V. Sª. por 
INASSIDUIDADE HABITUAL.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba,22 de fevereiro de 2019.
JOSEFA DOS SANTOS:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 036/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba,22 de fevereiro de 2019.
LARISSA FERNANDA SILVA DE MIRANDA ALMEIDA:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 037/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
SILVANA GONÇALVES DE SOUZA PETROSZENKO:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 038/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
IVANA MARTINEZ DUARTE:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 039/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
CARLOS LUIS WEIS:

Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 040/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
MATHEUS DEGIOVANNI:

Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 041/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
EDILAINE LOPES PEREIRA:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 042/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
CALINA CARVALHO DE SOUZA:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 043/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
ODAIR CORREIA JUNIOR:

Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 045/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
PAULO NEVES DE SOUZA:
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Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 046/2018, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
MARCELO RODRIGUES MANSO:

Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 003/2019, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
JEFFERSON BEZERRA DE ALMEIDA:

Fica Vossa Senhoria CITADO NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 004/2019, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
TAÍS FORATO CAMACHIO:

Fica Vossa Senhoria CITADA NOVAMENTE a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de 
cinco dias úteis, tendo em vista o Processo Administrativo n.º 012/2019, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

Certidão De Regularização Fundiária Urbana– CRF nº 002/2019 
JARDIM RANCHO ALEGRE - REURB S

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Rua 
Pedro Procópio nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-
27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o Processo Administrativo nº 267.586/2011, CERTIFICA que o loteamento denominado JARDIM RANCHO ALEGRE, 
ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, consolidado e implantado à cidade 
com irreversibilidade da ocupação desde de 1970, localizado no perímetro urbano, em Zona Especial de Interesse Social 
- ZEIS (Anexo 5 da Lei Municipal nº 2.462/2003), com acesso pela  Estrada dos Romeiros SP 312, Km 36, Região 
do Parque Santana, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, com área de 283.545,30  m² composto por 304 
(trezentos e quatro) lotes, 30 (trinta) quadras, sistema viário, Áreas verdes e Áreas institucionais, objeto da Matrícula nº 
13.649 e Transcrição nº 7.106 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através 
de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S promovido e aprovado pelo Município de Santana de 
Parnaíba, através do Auto de Regularização Fundiária Urbanística e Ambiental nº 008/2018; CERTIFICA que as medidas 
de intervenção e infraestrutura necessárias a ocupação encontram-se devidamente descritas no Plano de Regularização 
Fundiária do núcleo, apreciado e aprovado pela Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária; 
CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio e os responsáveis pela implantação do 
loteamento; bem como, de seus confrontantes, constantes do projeto urbanístico de Reurb e terceiros interessados, 
nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017; CERTIFICA, ainda, que após o decurso do prazo legal não houve 
impugnação à presente Reurb S; dessa forma, ante a implantação em desconformidade com os projetos aprovados e 
levados à registro e a indisponibilidade quantitativa e qualitativas na matrícula nº 13.649 e Transcrição nº 7.106; requer 
o registro do projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social, seguido de todos os atos necessários; bem como, 
a titulação de seus ocupantes, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e 
listagem anexa, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Federal 
nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isentos 
de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta 
própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de 
Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado para registro. Por fim, CERTIFICO, que foram 
cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto 
Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018 e 9.597/18;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 20 dias do mês de 
Fevereiro de 2019. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou 
fé. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 
LISTA DOS OCUPANTES 
REURB S - Loteamento Jardim Rancho Alegre, Processo, Administrativo nº 267.586/2011, nos termos da Lei 
Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18 e 9.597/18.

REURB E - Loteamento Jardim Rancho Alegre, Processo, Administrativo nº 267.586/2011, nos termos da Lei Fe-
deral nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c § 4º do artigo 5º do 
Decreto Federal nº 9.310/18 e 9.597/18.

Santana de Parnaíba, aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2019. Publique-se. Arquive-se. Registre-se

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

-----------------------------------------------------
Certidão de Regularização Fundiária – CRF nº 013/2019

Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - VILA KENJI 

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na rua 
Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-
27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o Processo Administrativo nº 357.928/2017, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o loteamento de-
nominado VILA KENJI, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, consolidado 
na década de 80 e implantado em desconformidade com o projeto levado à registro (Av..01 da Matrícula nº 51.559, 
Quadra A com 36 lotes, Quadra B com 14 lotes e Rua 1), localizado no perímetro urbano, ao Norte do Município, com 
acesso pela Rua Piauí, região da Fazendinha, com área de  14.919,57 m², composto por 68 (sessenta e oito) lotes, 
duas quadras denominadas “A” e “B”, sistema viário denominado Rua Pedro Gonçalves Leme, objeto da Matrícula n° 
51.559, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de 
Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona de Uso Misto - Tipo 1 (ZUM-1), promovido e aprovado 
pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 26/18 datado de 
22 de agosto de 2018; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e não há compensações urbanís-
ticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; CERTIFICA, ainda, que esta Serventia procedeu a notificação 
aos titulares do domínio objetos das Matrículas nº 51.559, 58.223, 62.246, 68.377, 68.378, 68.379, 96.646, 96.647, 
68.581 e 74.430 e os responsáveis pela implantação do loteamento; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: 
lotes 01 ao 19 da Quadra D do loteamento Jardim Ceará, objeto das matrículas nº 175.170 a 175.189; e parte do lote 
14 da Quadra 11 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 1, objeto da Matrícula nº 5.312; e terceiros interessados nos 
termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, que após o decurso do prazo legal não houve impug-
nação à presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e 
áreas públicas; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme cadastro físico e social integrantes do referido 
processo administrativo e listagem anexa, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do ar-
tigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como 
Reurb S, com a isenção de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser 
arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorga-
dos; nos casos de Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. 

Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 
de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 20 
dias do mês de Fevereiro de 2019. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido 
é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 
LISTAGEM DOS LEGITIMADOS BENEFICIÁRIOS
CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 13/2019
Processo Administrativo nº 357.928/2015
REURB S - loteamento VILA KENJI, Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

REURB E -  nos termos do § 4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; os direitos reais outorgados através de 
Legitimação Fundiária de Interesse Específico, deverão ser acompanhados de Título individualizado a ser apresentado 
pelo ocupante ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no ato do seu registro.

Em Santana de Parnaíba/SP, 20 de Fevereiro de 2.019. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

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

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 014/2019 
PARQUE DOS MONTEIROS I - REURB S

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Rua 
Pedro Procópio nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-
27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
Processo Administrativo nº 211.088/08, CERTIFICA que o loteamento denominado PARQUE DOS MONTEIROS I, ocu-
pado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, consolidado e implantado à cidade com 
irreversibilidade da ocupação desde a década de 1990, localizado no perímetro urbano do Município, em Zona Especial 
de Interesse Social - ZEIS, com acesso pela Estrada Tenente Marques, sentido Centro - Bairro do lado esquerdo, esqui-
na com a Rua Francisca Buriti de Almeida, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, com área de 181.599,62 m² 
composto por  297(duzentos e noventa e sete), 11 (onze) quadras, denominadas A a L, sistema viário, Áreas verdes, 
Áreas institucionais e Sistema de Lazer, com origem na Matrícula nº 57.853 – Cartório de Registro de Imóveis da Co-
marca de Barueri, bloqueada nos termos do Mandado datado de 11.03.1998, expedido pela MM. Juiz da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Barueri, nos autos da Ação Civil Pública Processo n° 1959/97; foi REGULARIZADO através de Projeto 
de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, PROMOVIDO e APROVADO pelo Município de Santana de Par-
naíba, através do Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 01/2018 emitido pela Municipalidade e Declaração 
de Conformidade Urbanística e Ambiental nº 496/02/2009-0015/17 emitida pelo Comitê de Regularização do Programa 
Cidade Legal - Secretaria Estadual de Habitação em 10 de julho de 2018 ; CERTIFICA que as medidas de intervenção e 
infraestrutura necessárias a ocupação encontram-se devidamente descritas no Plano de Regularização Fundiária e Pro-
jeto Urbanístico de Regularização Fundiária do núcleo, realizados mediante os estudos elencados na legislação vigente; 
APRECIADO e APROVADO pela Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária parte integrante 
do Termo de Compromisso assinado pela Municipalidade; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos 
titulares do domínio e os responsáveis pela implantação do loteamento, Matrícula nº 57.853 e loteadora Anoral Imóveis 
Ltda; bem como, de seus confrontantes, quais sejam: Matrícula nº 6.807, 187.797 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Barueri e Transcrição nº 10.998 com origem no 2ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo e terceiros 
interessados, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, ainda, que após o decurso do prazo 
legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas indivi-
dualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a titulação de seus ocupantes, conforme cadastro físico e social, e 
documentos apresentados pela loteadora referente aos lotes alienados, integrantes do referido processo administrativo 
e listagem anexa; classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Fede-
ral nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isen-
tos de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta 
própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de 
Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado para registro; por fim, CERTIFICO, que foram 
cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto 
Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018 e 9.597/18;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 15 dias do mês de 
Fevereiro de 2019. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou 
fé. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.
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MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 
LISTA DOS OCUPANTES 
REURB S - Loteamento Parque dos Monteiros I, Processo Administrativo nº 211.088/08, nos termos da Lei Federal 
nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18 e Decreto nº 9.597/18.

REURB E - Loteamento Parque dos Monteiros I, Processo Administrativo nº 211.088/08, nos termos da Lei Federal 
nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18 e Decreto nº 9.597/18.

Santana de Parnaíba, aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2019. Publique-se. Arquive-se. Registre-se

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

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

CRF nº 015/2019
Certidão De Regularização Fundiária Urbana - REURB E 

 DESMEMBRAMENTO DENOMINADO JARDIM FREDIANI III - GLEBA G

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da Prefeitura na Rua 
Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, 
Estado de São Paulo, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o Processo Administrativo nº 248.471/10, CERTIFICA que o desmembramento denominado Jardim 
Frediani III - Gleba G, com área de 21.753,278 m², localizado no perímetro urbano, em Zona de Uso Diversificado - Ti-
po 11, consolidado e integrado à cidade anterior 22 de dezembro 2016, com acesso pela Rua Eleonora Camargo Al-
mança, Rua Maria Zendron Cardoso e Rua Maria Frediani, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, composto por 
15 (quinze) lotes, objeto da Matrícula nº 108.339, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Barueri, foi 
REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico, APRECIADO E APROVADO pelo 
Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Fundiária Urbanística e Ambiental nº 035/2018; 
CERTIFICA que o desmembramento possui a infraestrutura essencial e não há compensações urbanísticas ou ambien-
tais, obras e serviços a serem executados; CERTIFICA, que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do do-
mínio objeto da Matrícula nº 108.339, os responsáveis pela implantação do parcelamento e terceiros interessados, nos 
termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017; CERTIFICA, ainda, que após o decurso do prazo legal não houve 
impugnação à presente Reurb E; dessa forma, apto ao registro, com a abertura das matrículas dos lotes oriundos do 
parcelamento; bem como, a titulação de seus ocupantes, conforme cadastro físico e social integrantes do referido pro-
cesso administrativo e listagem anexa, nos termos § 6º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18 c/c e artigo 23 da 
Lei Federal nº 13.465/17; por fim, CERTIFICA que foram cumpridos integralmente os requisitos exigidos pela Lei Fede-
ral nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Decreto Federal nº 9.310/18 e 9.597/18. Nada mais. Em Santana de Parnaíba, 
aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2019.  Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O 
referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 - LISTA DE OCUPANTES (REURB E)
Lista de ocupantes referente ao Processo Administrativo nº 248.471/10, Projeto de Regularização Fundiária de Interes-
se Específico, desmembramento denominado Jardim Frediani III - Gleba G, nos termos danos termos § 6º do artigo 5º 
do Decreto Federal nº 9.310/18 c/c artigo 23 da Lei Federal nº 13.465/17.

Santana de Parnaíba, aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2019. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

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

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 018/2018
JARDIM DÉBORA - REURB S

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Rua 
Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-
27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o Processo Administrativo nº 341.269/2014, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o loteamento 
denominado JARDIM DÉBORA, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, 
consolidado anterior a 22 de dezembro de 2016, implantado nos lotes 01 ao 13 e sobre o imóvel público denominado 
Rua “A”, loteamento denominado Jardim Débora, como origem na matrícula n° 104.052; localizado no perímetro 
urbano, ao Norte do Município, com acesso pela Rua Pará e Rua Padre Mateus Nunes Siqueira, região da Fazendinha, 
foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona de Uso 
Diversificado - Tipo 6 (ZUD-6), promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de 
Regularização Urbanístico e Ambiental nº 14 datado de 16 de julho de 2018, com área de 4.928,27m², composto por 
15 (quinze) lotes, uma Quadra denominada “A” e sistema viário denominado Rua Padre Mateus Nunes Siqueira, 
objeto da Matrícula n° 104.052, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri; CERTIFICA que 
o loteamento possui a infraestrutura essencial e não há compensações urbanísticas ou ambientais, obras e serviços 
a serem executados; CERTIFICA, ainda, que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio objeto 
da Matrícula nº 104.052 e os responsáveis pela implantação do loteamento; bem como, de seus confrontantes, 
quais sejam: lotes 01, 02, 03 e 21 da Quadra 10B do loteamento Chácaras do Solar - Setor 01 (Matrículas nº 26.309, 
54.929, 56.772 e 25.719); Lotes 18E, 18D, 18C, 18B e 18A da Quadra 10B do loteamento Chácaras do Solar - Setor 01 
(Transcrição nº 6.159); e terceiros interessados nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, 
que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a 
abertura das matrículas individualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a titulação de seus beneficiários, 
conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem publicada na Imprensa 
Oficial do Município - Edição 251, classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 
5º do Decreto Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como 
Reurb S, com a isenção de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. 
ser arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais 
outorgados; nos casos de Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu 
registro. Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de 
Parnaíba, aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2019. Eu, Anna Erica de Camargo Prado                           , Prontuário n° 
28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

-----------------------------------------------------
CRF nº 019/2018

Certidão De Regularização Fundiária Urbana -  REURB S
  JARDIM SANTA MARTA (lote 07 da Quadra 10 - Desdobro)

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Rua 
Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-
27, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o Processo Administrativo nº 394.650/2017, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o desdobro 
do lote 07 da Quadra 10 do Jardim Santa Marta, encontra-se no perímetro urbano, ocupado predominantemente 
por população de baixa renda, para fins de moradia, devidamente consolidado e implantado à cidade, anterior a 22 
de dezembro de 2016, com acesso pela Rua Belo Horizonte, ao Norte do Município, região da Fazendinha, com área 
de 588,32m², composto por 09 (nove) lotes, objeto da Matrícula n° 20.007, oriunda do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse 
Social - Reurb S, em Zona de Uso Predominantemente Industrial - ZUPI, promovido e aprovado pelo Município de 
Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 08 datado de 19 de junho de 
2018; CERTIFICA que o desdobro possui infraestrutura essencial e não há compensações urbanísticas ou ambientais, 
obras e serviços a serem executados; CERTIFICA, ainda, que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do 
domínio objeto da Matrícula nº 20.007 e os responsáveis pela implantação do parcelamento; bem como, de seus 
confrontantes, quais sejam: lote 08 da Quadra 10 do loteamento Jardim Santa Marta, objeto da Matrícula nº 90.204; 
Lote 05A da Quadra 10 do loteamento Jardim Santa Marta objeto da Matrícula nº 84.448; e terceiros interessados 
nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, que após o decurso do prazo legal não houve 
impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos 
lotes; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo 
administrativo e listagem publicada na Imprensa Oficial do Município - Edição 265, que devem ser classificados como 
interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido 
o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isenção de custas, emolumentos, tributos 
e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de 
Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de Reurb E, através de apresentação de 
título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente 
todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 
15 de março de 2018 e 9.597/18;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 04 dias do mês de Fevereiro de 2019. 
Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, 
Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

-----------------------------------------------------
Certidão de Regularização Fundiária – CRF nº 023/2018

Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - VILA AMARAL
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Pedro 
Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, neste 
ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o Processo 
Administrativo nº 375.925/15, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o loteamento denominado 
VILA AMARAL, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, consolidado na 
década de 90, implantado em desconformidade com o projeto levado à registro (R.03 da Matrícula nº 29.013), sobre 
os lotes de 01 ao 14 e Rua Souza do loteamento Vila Amaral, localizado no perímetro urbano, ao Norte do Município, 
com acesso pela Rua do Astronauta, região do Cento e Vinte, com área de  5.138,638m², composto por 21 (vinte 
e um) lotes, Quadra Única, sistema viário denominado Rua Souza, objeto da Matrícula n° 29.013, oriunda do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização 
Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona de Uso Diversificado - Tipo 1 (ZUD-1), promovido e aprovado 
pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 18 datado 
de 22 de agosto de 2018; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e não há compensações 
urbanísticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; CERTIFICA, ainda, que esta Serventia procedeu a 
notificação aos titulares do domínio objeto da Matrícula nº 29.013 e 173.670; terceiros interessados nos termos 
do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à 
presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e áreas 
públicas; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme cadastro físico e social integrantes do referido 
processo administrativo e listagem publicada na Edição nº 253 da Imprensa Oficial, classificados como interesse 
social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido o 
registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com a isenção de custas, emolumentos, tributos 
e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de 
Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de Reurb E, através de apresentação de 
título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente 
todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 
de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 19 dias do mês de Fevereiro de 2019. Eu, Anna Erica 
de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e 
Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

-----------------------------------------------------
Certidão de Regularização Fundiária – CRF nº 27/2018

Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social   
Loteamento RECANTO PEREIRA I e II

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede da prefeitura na Pedro 
Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, 
neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
Processo Administrativo nº 342.371/2014, devidamente arquivado nesta Serventia; CERTIFICA que o loteamento 
denominado RECANTO PEREIRA I e II, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de 
moradia, devidamente consolidado e implantado à cidade com irreversibilidade da ocupação desde a década de 80, 
localizado no perímetro urbano nos termos da Lei Municipal nº 967/1980, ao Norte do Município, Região do Cento e 
Vinte, a aproximadamente 4,11 Km do Centro Histórico de Santana de Parnaíba, com acesso pela Rua Zodíaco, altura 
do número 114, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em 
ZRMD-2, Zona Residencial de Média Densidade – Tipo 2 (Anexo 03 da Lei Municipal n° 2.462, de 12 de setembro de 
2.003), promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Urbanístico 
e Ambiental nº 28 de 26 de outubro de 2018; implantado sobre os lotes e sistema viário do loteamento Recanto 
Pereira I e II, objeto da Matrícula nº 107.818, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, 
com área de  60.318,06 m², composto por 284 lotes, 06 (seis) Quadras, sistema viário denominado Rua Mascara 
Negra, Rua Colombina, Rua Hierônimo Gonçalves Meira, Rua Manoel Brito da Rocha, Rua Diogo Lara de Moraes 
e Rua Paulo Moreira; CERTIFICA que o loteamento possui a infraestrutura essencial e não há compensações 
urbanísticas ou ambientais a serem realizadas; CERTIFICA, que a obra de prolongamento do sistema viário denominado 
Rua Paulo Moreira deverá ser executada pela Municipalidade, conforme cronograma físico constante do processo 
administrativo; CERTIFICA, ainda, que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio objeto da 
Matrícula nº 107.818 e os responsáveis pela implantação do loteamento; bem como, dos terceiros interessados 
nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017; uma vez que, os confrontantes são o sistema viário oficial 
do Chácaras do Solar - Setor 03 e seu respectivo Sistema de Recreio, conforme projeto; CERTIFICA, que após o 
decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto ao registro com a abertura 
das matrículas individualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme 
cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem devidamente publicada na Imprensa 
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Oficial do Município; classificados como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto 
Federal nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados como Reurb S, com 
a isenção de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada 
em pasta própria do Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos 
casos de Reurb E, através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. Por fim, 
CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de 
julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018 e  9.597/18; foram observados integralmente 
todos os requisitos para emissão da presente certidão que goza de presunção de legitimidade;  Nada mais. Em Santana 
de Parnaíba, aos 05 dias do mês de Dezembro de 2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado Prontuário n° 28.466, digitei 
e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

-----------------------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 016/2019

REURB S - JARDIM SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, representado 
pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo administrativo nº 
399.612/17, CERTIFICA que o loteamento denominado JARDIM SÃO BENEDITO, devidamente implantado e consolida-
do à cidade desde 2009, ocupado predominantemente por população de baixa renda, para fins de moradia, compos-
to pelas Quadras denominadas “A” com 78  lotes e “B” com 39 lotes, com acesso pela Avenida Jaguari e Rua Padre 
Gregor Karl Lutz e Rua Alto da Boa Vista, localiza-se no perímetro urbano da região São Pedro, objeto da Matrícula nº 
116.683, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Barueri, de propriedade da Municipalidade, foi RE-
GULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social, em ZEIS – Zona Especial de Interesse 
Social, Modalidade loteamento, promovido e aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba; CERTIFICA, que o lo-
teamento possui a infraestrutura essencial e que não há compensações urbanísticas ou ambientais  e demais obras e 
serviços a serem executados; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos confrontantes, quais sejam: 
Matrícula 82.325 e 39.017; bem como, terceiros interessados, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. 
CERTIFICA, ainda, que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa forma, apto 
ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e áreas públicas; bem como, a titulação de seus 
ocupantes, conforme cadastro físico e social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, deven-
do ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados, com a isentos de custas, emolumentos, tributos e 
penalidades tributárias; ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de Imó-
veis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente 
todos os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 de 
março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 20 do mês de Fevereiro de 2019. Eu, Anna Erica de Camar-
go Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 - Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 016/2019, REURB S - JARDIM SÃO BENEDITO

Santana de Parnaíba, 20 de fevereiro de 2019. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
Departamento de Meio Ambiente – DMA 

 
REGIMENTO ELEITORAL 

Regimento Eleitoral do CONDEMAS - Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável do 
Município                               de Santana de Parnaíba.

Dispõe sobre as normas para as eleições extraordinária dos representantes da sociedade civil do 
CONDEMAS - Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável do Município de Santana 
de Parnaíba.    A Eleição do CONDEMAS – Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável 
do Município de Santana de Parnaíba será realizada de forma extraordinária com mandato de seis (06) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, para além das atribuições previstas em lei, adequar e 
atualizar o Sistema Municipal do Meio Ambiente - Lei 2821 de 2007.

CAPÍTULO 1
PROCESSO ELEITORAL

Art. 1º - Poderão participar da Eleição do Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável, 
as entidades                                     da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, que representem 
interesses profissionais, sociais, econômicos e                             ambientaisetenhamsedee/
ouatuaçãonomunicípioequeestejamdeacordocomasdiretrizesdoRegimentoInterno                                       do 
CONDEMAS. 
§ 1º Os 17 (dezessete) representantes do Poder Executivo Municipal serão indicados pela Administração 
Municipal.  § 2º Arepresentação da prestadora de serviços relacionados ao abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgotos será feita através da SABESP, concessionária da prestação do serviço 
no município. 
§ 3º Os 17 (dezessete) representantes titulares da Sociedade Civil, a seguir relacionados serão eleitos 
em conjunto com os respectivos suplentes, em assembleias convocada para esse fim pela Comissão 
Eleitoral do Conselho Municipal do Meio Ambiente:   
I - 01 (um) representante de entidade ou empresa relacionada ao setor de saneamento básico, feita 
através de pessoa jurídica, legalmente constituída, com finalidade prevista em estatuto social de atuar 
no setor de saneamento.
II - 01 (um) representante de entidade de defesa do consumidor, com atuação na área do saneamento 
básico ou entidade que represente associações civis sem fins econômicos e/ou que congregue a 
representaçãodeusuáriosdos                                 serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento 
de esgotos, além de resíduos sólidos;
a) a representação acima, será feita através de pessoa jurídica, legalmente constituída, com finalidade 
prevista em                                 estatuto social, a defesa dos direitos dos consumidores, entre outras 
atribuições;
b) também poderá exercer essa representação, entidade legalmente constituída, que represente 
associações sem fins                             lucrativos e/ou que represente usuários dos serviços de 
saneamento; 
III - 15 (quinze) representantes da sociedade civil, eleitos em conjunto com os respectivos suplentes, a 
partir de indicações de organizações da sociedade civil,semfinseconômicos,querepresenteminteressesp
rofissionais,sociais, econômicos e ambientais e tenham sede e/ou atuação comprovada no Município, 
sendo permitida apenas uma reeleição.
Art. 2° - A representação deverá ser feita através de entidade devidamente constituída, conforme a 
seguinte divisão:
§ 1º -  06 titulares e 06 suplentes de entidades que representem moradores de bairros, residenciais e 
condomínios;
§ 2 º -  02 titular e 02 suplente de entidade de classe;
§ 3º -  01 titular e 01 suplente representante de faculdades e/ou universidades; 
§ 4º -  03 titulares e 03 suplentes de Associação Comercial, Industrial, Serviço e Educacional, com sede, 
endereço ou  atuação no Município de Santana de Parnaíba;
§ 5º -  03 titulares e 03suplentes representantes de ONG´s com atuação comprovada como tema do meio 
ambiente ou Bem Estar Animal;   
Art. 3º - Para condução geral do processo eleitoral será criada uma Comissão Eleitoral constituída por 
até 5 (cinco) membros.
Parágrafo único - As entidades da sociedade civil que fizerem parte da Comissão Eleitoral não poderão 
concorrer no                                     processo de renovação do Condemas.   
Art. 4º- A Comissão Eleitoral será aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente através de 
Resolução do                                     Condemas publicada Diário Oficial do Município.
§ 1º Caberá a Comissão Eleitoral executar as tarefas definidas pelo Condemas, para realização do 
processo de  renovação dos conselheiros municipais.
§ 2º São  atribuições da Comissão Eleitoral: 
a) Garantir ampla divulgação sobre a eleição do Conselho Municipal do Meio Ambiente; 
b) Preparar e realizar a eleição em todas as suas etapas; 
c) Sanar eventuais dúvidas durante o processo;
d) Receber e analisar os pedidos de inscrição;
e) Aprovar ou reprovar os pedidos, com as devidas justificativas e publicidade;
f) Receber, analisar e manter sob custódia cópias dos documentos que serão entregues pelos candidatos;
g) Apreciar e julgar os recursos e impugnações;
h) Registrar o processo eleitoral através de Ata;
i)Apurar os votos e publicar o resultado no Diário Oficial do Município (DOM), sendo que deverá constar o 
número                                         de votos que cada candidato obteve, assim como a classificação final. 
j)Todas as reuniões da Comissão devem ser registradas através de Ata.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-ELEITORAIS

Art. 5º - Caberá à Comissão Eleitoral recebera inscrição das entidades que tenham interesse em participar 
do pleito eleitoral, com direito a voto, indiferente de indicação de candidaturas.
§ 1º - Para inscrição de entidade, deverá ser preenchido formulário na Secretaria do Meio Ambiente e 
Planejamento, a partir da publicação deste regimento até o dia 26 de março do corrente ano, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17horas na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento, 
acompanhado dos seguintes documentos:  a) estatuto social;
b) ata da assembleia que elegeu a diretoria atual;
c) CNPJ da entidade;
d) ofício com o nome do representante para participar do dia da eleição com direito a voto;
e) comprovante de endereço, demonstrando a  atuação no município;
f) informar o seguimento que pertence, conforme § 3º do Art. 1 º .
§ 2º - Caso haja alguma pendência ambiental, a entidade não será habilitada.
§ 3º - Será considerado pendência ambiental multa em aberto ou TCCA em descumprimento. 
Art. 6º- Todas as entidades que realizarem o cadastramento para compor o colégio eleitoral, serão 
encaminhadas para                                     deliberação do Condemas, que deverá se reunir no dia 27 
de março do corrente ano.  Parágrafo ùnico: a deliberação do Consema será divulgada em Diário Oficial 
do Município.
Art. 7º -   Caso alguma entidade não atenda as exigências previstas neste Regimento, caberá a Comissão 
Eleitoral,                                  informar os motivos que impediram sua participação no processo eleitoral. 
Art. 8º  - Cada entidade terá direito a até 2 (dois) votos no segmento que atua, conforme    § 3º do    Art. 1 º.
Art. 9º  -  Para inscrição de entidade com interesse em cadastrar candidato a vaga no Condemas deverá 
ser preenchido                                    formulário na Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento, 
acompanhada de cópia da seguinte documentação:  a) estatuto social;
b) ata da assembleia que elegeu a diretoria atual;
c) ofício do representante legal da entidade, indicando os nomes dos seus candidatos;
d) CNPJ da entidade;
e) documentos pessoais (RG e CPF) dos candidatos indicados;
f) ofício do representante legal da entidade, declarando a comprovação da atuação da entidade nos 
critérios                                 estabelecidos neste regimento;
g) comprovante de endereço, demonstrando a  atuação no município.
§ 1º - As inscrições ficarão abertas no período de 25 de fevereiroaodia20demarçodocorrenteano,dese
gundaa                                                 sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Planejamento, situadoàRuaProfessor                                     Eugênio Teani, 243 – Jardim 
Professor Benoá – Santana de Parnaíba.
§ 2º - Caso haja alguma pendência ambiental, a entidade não será habilitada.
§ 3º - Será considerado pendência ambiental multa em aberto ou TCCA em descumprimento.
Art. 10  - Cada entidade poderá inscrever até dois candidatos.
Art. 11 -   A verificação da habilitação consiste em conferir o atendimento dos requisitos formais, tais 
como:
a) apresentação de todos os documentos indicados; da sua autenticidade; 
b) do atendimento dos prazos;
c) da previsão estatutária da finalidade da entidade e encaminhar a documentação à Comissão Eleitoral. 
Art. 12 -   No dia 22 de março, será divulgada a lista dos candidatos habilitados no DOM.
Art. 13 -   Os pedidos de inscrição de candidatura que forem impugnados pela Comissão Eleitoral, também 
serão                                  divulgados no dia 22 de março, no DOM com as devidas justificativas para 
impugnação.   
Art. 14 Os recursos de candidatura impugnados poderão recorrer entre os dias 25 de março ao dia 27 
de março do corrente ano, das 8 às 17horas, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento, 
situadoàRuaProfessor                                       Eugênio Teani, 243 – Jardim Professor Benoá – Santana de 
Parnaíba, protocolando ofício com as justificativas para                                   manutenção da solicitação 
de inscrição de candidatura.  Parágrafo único - Os recursos serão analisados pelo pleno do Condemas 
em reunião dia 27 de março do corrente ano.
Art. 15   - A publicação do resultado da análise dos recursos, feita pelo Condemas, será publicada no 
DOM dia 05 de                                          abril do corrente ano.  Parágrafo único: não caberá recurso a 
esta decisão do Condemas. 

CAPÍTULO  III 
DO PROCEDIMENTO ELEITORAL

Art 16   - A Assembleia de escolha dos candidatos ocorrerá dia 10 de abril de 2019, no cine teatro, e seguirá os                                            
seguintes termos: 
I - Da Assembléia
a) Às 16hs, em primeira convocação com 50% (cinquenta por cento) de presença das entidades habilitadas para                                   
participarem da votação, independente do segmento a que pertença e às 17 hs, em segunda convocação, com no                                     
mínimo uma entidade habilitada para votação por segmento; 
b) A Assembleia, será coordenada pela Comissão Eleitoral;
c) A comissão eleitoral deverá providenciar cédulas de votação;
d) Cada entidade participará do processo eleitoral dentro do segmento a que pertence, sendo permitido o voto                                   
exclusivo nos candidatos cadastrados no referido segmento; 
d) Será procedido o registro da assembleia em livro de atas do Condemas;
II - Do credenciamento
Art. 17 -    Os trabalhos serão iniciados com o credenciamento dos presentes.
Art. 18  - Para o credenciamento, será exigido:
a) apresentar RG ou CNH para comprovar a identificação;
b) estar devidamente habilitado a participar do processo; 
c) chegar no local antes do início da votação;

III - Da Votação    Art. 19 - Cada epresentante devidamente cadastrado, será encaminhado para o processo de votação 
no segmento a que pertence.

Art. 20 - Cada um dos sete (07) seguimentos será acompanhado por um representante da Comissão Eleitoral ou por                                       
um funcionário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento, indicado pela Comissão.
Parágrafo único: Os segmentos descritos acima são:
a) Setor de Saneamento, conforme inciso I, § 3º do Artigo 1º;
b) Setor Defesa do Consumidor, conforme inciso II, § 3º do Artigo 1º;
c) Entidades de representação de moradores, conforme § 1º, do Artigo 2º;
d) Entidades de classe, conforme § 2º, do Artigo 2º;
e) Faculdades e universidades, conforme § 3º, do Artigo 2º;
f)Associação Comercial, Industrial, Serviço e Educacional com sede, endereço ou atuação no Município de Santana                                   
de Parnaíba, conforme  § 4º do Artigo 2º; 
g) Organizações não governamentais - ONG´s, conforme  § 5º do Artigo 2º. 

Art. 21 - Cada representante devidamente cadastrado, receberá uma cédula com a lista dos candidatos do seu                                   
segmento para votação de até dois (02) nomes.
Art. 22  - Nas células serão identificadas as entidades e seus respectivos candidatos.
Art. 23  - As cédulas deverão conter a assinatura de pelo menos três (03) membros da Comissão Eleitoral.
Art. 24  - Não será permitida a substituição de cédulas após a sua entrega.
Art. 25 - Após a entrega das cédulas de votação, a Comissão Eleitoral irá imediatamente inutilizar as excedentes que  
não foram distribuídas.
Art. 26 - As cédulas serão depositadas em urnas, devidamente lacradas no início da votação, pelo membro da                                     
Comissão Eleitoral ou seu representante, conforme Artigo 20. 
Art. 27 - Cada eleitor, representando a sua entidade devidamente habilitada e cadastrada ,irá assinar a lista de presença                                      
e depositar seu voto em urna.

CAPÍTULO IV 
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DO PROCEDIMENTO PÓS ELEITORAL

Art. 28  -  A apuração de votos seguirá o seguinte procedimento:
I -  Abertura da urna.
Art. 29 Ao final da votação, a Comissão Eleitoral irá registrar em Ata o número de votos realizados por segmento e 
iniciará a apuração dos mesmos, com a contagem das cédulas depositadas em cada uma das urnas na frente dos 
presentes.
II - Da apuração dos votos
Art. 30 -  Os votos dados para cada candidato serão divulgados a todos os presentes.
Art. 31 - Será considerado nulo a cédula que estiver com 03 (três) ou mais votos, além de outros elementos que 
dificultem a identificação do voto. 
Art. 32 - Caso haja empate para escolha de uma vaga, a entidade que tiver mais tempo exercendo suas atividades será 
declarada a vencedora; mediante a apresentação do registro que comprove o início das atividades.
Art. 33 - Após a contagem dos votos será declarado eleito os candidatos que obtiverem mais votos e o resultado 
eleitoral será publicado no DOM.

CAPÍTULO V
DA POSSE

Art. 34 -  A posse do Condemas ocorrerá em até 15 (quinze dias) após a publicação dos resultados das Eleições no 
Diário Oficial do Município.
Parágrafo único - O ato de posse será feito para os membros indicados pelo Poder público e para membros eleitos 
pela sociedade civil.  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35- Para ampla divulgação e conhecimento de todos os interessados, este Edital será publicado no Diário Oficial 
do Município divulgado no site da Prefeitura e afixado em área de circulação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Planejamento.
Art. 36  - Os casos omissos neste Regimento Eleitoral serão analisados e resolvidos pela Comissão Eleitoral.
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 017/2019 – contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, em caráter não eventual, sem condutor, quilometragem livre, em condições de trafegar 
dentro e fora do município, incluídas todas as despesas com lubrificantes, documentação, seguro e os serviços de 
manutenções corretivas e preventivas – (PP 158/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: ZETTA FROTAS LTDA - DATA: 12/2/2019 - VALOR: R$ 1.939.421,88 – DOTAÇÕES: 
0204-3.3.90.39.99-0412200102015, 0230-3.3.90.39.99-2678200462077 e 0235-3.3.90.39.99-0412200582101 - 
VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 019/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 70/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA  FILHO - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 850,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 020/2019 – contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de publicidade 
institucional, compreendendo o estudo, a concepção, a execução e veiculação de campanhas e peças publicitárias, o 
desenvolvimento e execução de ações promocionais, o desenvolvimento e elaboração de pesquisas de mercado e de 
opinião, a elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação 
visual, atividades de comunicação interna e a execução de outras ações necessárias ao atendimento das necessidades 
de comunicação social da Prefeitura de Santana de Parnaíba – (CP 016/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING 
LTDA - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 4.000.000,00 – DOTAÇÕES: 0213-3.3.90.39.88-1339200272045; 0219-
3.3.90.39.88-0824400342056, 0211-3.3.90.39.88-2781200232041, 0208-3.3.90.39.88-0413100142024, 
0205-3.3.90.39.88-0412300112017, 0245-3.3.90.39.88-0412200962200, 0202-3.3.90.39.88-412200082011, 
0210-3.3.90.39.88-1212200162028, 0224-3.3.90.39.88-1133200402066 e 0216-3.3.90.39.88-1030200792131 - 
VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 021/2019 – Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de proteção de dados 
(backup) do ambiente tecnológico alocado no Data Center da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação 
(SMTI) da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba (PMSP), para criação de um ambiente de cópia/recuperação 
(backup/restore), local e remoto, para volume de dados, além de uma solução de replicação em nuvem entre estruturas 
heterogêneas de diferentes fabricantes, contemplando o suporte e manutenção, a fim de garantir alta disponibilidade 
dos sistemas, dados e demais serviços disponibilizados para a Municipalidade – (PP 003/19) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: SOFTPARK INFORMATICA LTDA - DATA: 
18/2/2019 - VALOR: R$ 1.801.800,00 – DOTAÇÃO: 0209-3.3.90.39.94-0412200152026 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 022/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 59/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: VERA ROSA RABELO DE MATOS - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 650,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 023/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 62/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: LEANDRO ANDRADE DA SILVA - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 700,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 024/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 61/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 700,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 025/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 64/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: ROBERTO SEBASTIÃO ANANIAS - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 700,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 026/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 67/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: PEDRO NASCIMENTO DA SILVA - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 700,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 027/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 58/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADORA: BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 550,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 028/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 63/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: PAULO BENEDITO SANT´ANNA - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 800,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

CONTRATO 029/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 60/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: PAULO BENEDITO SANT´ANNA - DATA: 18/2/2019 - VALOR: R$ 700,00 – 
DOTAÇÃO: 0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 36 meses.

1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 152/2018 – (Proc. Adm. 513/18) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CONSTRUTORA NORBEX EIRELI – acrescenta 19,3548...% 
no valor do contrato - VALOR: R$ 108.827,02 - DATA: 14/2/2019.

TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO 092/2017 – (Proc. Adm. 411/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP – DATA: 15/2/2019.

---------------------------------------------
LEI  Nº  3.751,  DE  21  DE  FEVEREIRO   DE  2019.
(Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial, em atenção a Lei Municipal nº 3.646, de 04 de outubro 
de 2017, bem como nos termos do inciso II, do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320/1964 e dá outras 
providências).

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

Art. 1º. Em atenção a Lei Municipal nº 3.646, de 04 de outubro de 2017, o Poder Executivo Municipal 
fica autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2019, nos termos do inciso II, do artigo 41 da Lei 
Federal nº 4.320/1964, Crédito Especial, no valor de R$ 4.991.452,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e 
um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), para criação da seguinte dotação orçamentária, incluindo a mesma 
nos anexos II e III relativos as metas e programas governamentais do Plano Plurianual - PPA para os exercícios 
de 2018/2021, da Lei Municipal nº 3655, de 08 de novembro de 2017 e nos anexos V e VI da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO para o exercício de 2019, Lei Municipal nº 3705, de 28 de junho de 2018:

02 - PODER EXECUTIVO
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0223 - 4.4.90.51-1545100381124 - Obras e Instalações

Extensão da Rede de Iluminação Pública
Distribuição de Energia Elétrica e Afins -
FINISA R$ 4.991.452,00

Art. 2º. Para cobertura do Crédito Especial aberto pelo artigo anterior, serão  utilizados  recursos  
provenientes  de  Operação  de  Crédito, no  valor  de  R$ 4.991.452,00 (quatro milhões, novecentos e noventa 
e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), nos termos do inciso IV, do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 
4.320/1964, criando a codificação complementar ao artigo 1º da seguinte forma e incluindo também nos anexos 
alterados das Leis Municipais citadas no artigo 1º:

2000.00.0.0.00.00 - Receitas de Capital
2100.00.0.0.00.00 - Operação de Crédito Interno
2110.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno
2119.00.0.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno
2119.00.1.1.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal
2119.00.1.1.01.00 - Outras Operações de Crédito - 

Mercado Interno - FINISA R$ 4.991.452,00

Art. 3º. O impacto orçamentário-financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000 segue demonstrado no Anexo Único que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 31 de janeiro de 2019.

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

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 3.751/2019.

DECLARAÇÃO

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, 
para fins de cumprimento do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, que o aumento 
da despesa que se pretende fazer com esta Lei Municipal está adequado com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamento Anual, possuindo ainda disponibilidade financeira para cumprimento da nova despesa 
criada, conforme quadro infra, por ser expressão da verdade, firma a presente declaração:

DESPESAS EXERCÍCIOS

2019 2020 2021

Obras e Instalações 4.991.452,00 0- 0-

TOTAL 4.991.452,00 0- 0-

Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

-----------------------------------------------
LEI  Nº  3.752,  DE  21  DE  FEVEREIRO   DE  2019.
(Dispõe sobre a abertura de Créditos Especiais nos termos do inciso II, do artigo 41 da Lei Federal nº 
4.320/1964 e dá outras providências).

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

Art. 1º. Fica autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2019, nos termos do inciso II, do 
artigo 41 da Lei Federal nº 4.320/1964, Créditos Especiais, no valor total de R$ 17.918.549,93 (dezessete milhões, 
novecentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), para criação das seguintes 
dotações orçamentárias, incluindo as mesmas nos anexos II e III relativos as metas e programas governamentais 
do Plano Plurianual - PPA para os exercícios de 2018/2021, da Lei Municipal nº 3655, de 08 de novembro de 2017 
e nos anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2019, Lei Municipal nº 3705, de 
28 de junho de 2018:

02 - PODER EXECUTIVO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.51-1236100171125 - Obras e Instalações
 Construção do Complexo Educacional R$ 9.900.258,95
0210-4.4.90.51-1236500201126 - Obras e Instalações
 Construção da Creche Rancho Alegre R$ 2.738.161,38

0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.51-2781200231127 - Obras e Instalações
 Construção  de  Arquibancada  e
 Edificações no Campo Municipal R$ 5.280.129,60

 Art. 2º. Para cobertura dos Créditos Especiais abertos pelo artigo anterior, 
serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro do exercício de 2018, no valor de R$ 17.918.549,93 
(dezessete milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), nos 
termos do inciso I, do § 1o  c.c. § 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
 Art. 3º. O impacto orçamentário-financeiro de que trata o artigo 16 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 segue demonstrado no Anexo Único que fica fazendo parte integrante desta lei.
 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

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

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 3.752/2019.

DECLARAÇÃO
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito Municipal de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, 
para fins de cumprimento do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, que o aumento 
da despesa que se pretende fazer com esta Lei Municipal está adequado com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamento Anual, possuindo ainda disponibilidade financeira para cumprimento da nova despesa 
criada, conforme quadro infra, por ser expressão da verdade, firma a presente declaração:

DESPESAS EXERCÍCIOS

2019 2020 2021

Obras e Instalações 17.918.549,93 0- 0-

TOTAL 17.918.549,93 0- 0-

 Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

---------------------------------------------
LEI  Nº  3.753,  DE  21  DE  FEVEREIRO   DE  2019.
(Dispõe sobre alteração da extensão da via pública denominada Rua Benedito Caetano de Brito).

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

Art. 1º.  A via pública denominada Rua Benedito Caetano de Brito, localizada no Loteamento Germano, 
Município de Santana de Parnaíba, mencionada e indicada na planta anexa, passa a ter sua extensão definida pelas 
coordenadas geográficas padrão UTM, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS2000), na seguinte 
conformidade:

I  – Início: Estrada Municipal Sítio do Moinho – coordenadas X: 305078.4746 e Y: 7403075.4234;
II – Término: Rua Sem Saída – coordenadas X: 305074.5516 e Y: 7403115.0890.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

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  3.754,  DE  21  DE  FEVEREIRO   DE  2019.
(Dispõe sobre alteração da extensão da via pública denominada Rua Walter de Oliveira Franco).

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

Art. 1º.  A via pública denominada Rua Walter de Oliveira Franco, localizada no Loteamento Germano, 
Município de Santana de Parnaíba, mencionada e indicada na planta anexa, passa a ter sua extensão definida pelas 
coordenadas geográficas padrão UTM, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS2000), na seguinte 
conformidade:

I  –  Início: Rua Dona Joana Franco de Oliveira – coordenadas X: 305139.3186 e Y: 7403179.2917;
II – Término: Rua Sem Saída – coordenadas X: 305145.3699 e Y: 7403281.7964.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

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° 4.214, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.
(Altera o Decreto nº 3.623, de 05 de maio de 2014, que instituiu a Comissão de Análise de Planos 
e Projetos de Regularização Fundiária, nomeou seus integrantes e dispôs sobre seu funcionamento).

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 § 2º, do art. 1º, do Decreto nº 3.623, de 05 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte 

redação:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º. A Comissão de Análise que trata o caput atuará sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Habitação tendo como Coordenadora a Secretária Municipal de Habitação”

Art. 2º. A alínea “c” do art. 3º, do Decreto nº 3.623, de 05 de maio de 2014, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º. (...)
(...)

c) Secretaria Municipal de Segurança Urbana;”

Art. 3º. O art. 4º do Decreto nº 3.623, de 05 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. Ficam nomeados os membros da Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização 
Fundiária para o triênio de 2019/2021, conforme segue: 

I  -  Secretaria Municipal de Habitação:
a) Anna Erica de Camargo Prado
 RG nº. 28.289.212-6

b) Murilo Calixto Navarro Oliveira 
RG nº. 44.034.415-3

II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento:
a) Eliane A. Estevam de Oliveira 
RG nº. 29.324.450-9

b) Renato Ishihara Furtado 
RG nº 13.965.925-0

III - Secretaria Municipal de Segurança Urbana:
a) Clésio Delfino
RG nº. 18.610.340-2 

b) Marta Ribeiro Amaral
RG nº. 25.131.863-1

IV - Secretaria Municipal de Obras:
a) Patrícia de Oliveira Castelhano 
RG nº. 21.688.254-0

b) Cláudia Roseli Pastro
RG nº. 9.124.591-4”

V - Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
a) Josair Rodrigues de Sousa
RG nº. 35.573.202-6

b) Marina Priscila Romuchge
RG nº. 33.124.781-1”

Art. 4º. O art. 5º, do Decreto nº 3.623, de 05 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. A Comissão de Análise de Planos e Projetos de Regularização Fundiária reunir-se-á na 

Secretaria Municipal de Habitação, na primeira terça-feira de cada mês, às 09h00, salvo se tal dia for feriado, caso em 
que a reunião passará à terça-feira subsequente.”

Art. 5º. Fica revogado o art. 6º do Decreto nº 3.623, de 05 de maio de 2014.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 19 de fevereiro de 2019.

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  4.215, DE 21 DE FEVEREIRO  DE  2019.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Especial de acordo com a Lei Municipal nº 3.751, de 21 de fevereiro 
de 2019).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na conformidade da autorização contida 
na Lei Municipal nº 3.751, de 21 de fevereiro de 2019, decreta:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento-programa do exercício de 2019, nos termos do inciso II, do artigo 41 
da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Especial, no valor de R$ 4.991.452,00 (quatro milhões, novecentos e noventa 
e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) cuja codificação (institucional, econômica e funcional programática) 
está detalhada conforme segue:

02 - PODER EXECUTIVO
0223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0223 - 4.4.90.51-1545100381124 - Obras e Instalações
 Extensão da Rede de Iluminação Pública
 Distribuição de Energia Elétrica e Afins -
 FINISA     R$  4.991.452,00

Art. 2º. Para cobertura do Crédito Especial aberto pelo artigo anterior, serão utilizados recursos 
provenientes de Operação de Crédito, no valor de R$ 4.991.452,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois reais), nos termos do inciso IV, do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, 
da seguinte forma:

2000.00.0.0.00.00 - Receitas de Capital
2100.00.0.0.00.00 - Operação de Crédito Interno
2110.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno
2119.00.0.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno
2119.00.1.1.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal
2119.00.1.1.01.00 - Outras Operações de Crédito – Mercado Interno - FINISA....R$ 4.991.452,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

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  4.216, DE 21 DE FEVEREIRO  DE  2019.
(Dispõe sobre abertura de Créditos Especiais de acordo com a Lei Municipal nº 3.752, de 21 de 
fevereiro de 2019).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na conformidade da autorização 
contida na Lei Municipal nº 3.752, de 21 de fevereiro de 2019, decreta:

Art. 1º. Ficam abertos no orçamento-programa do exercício de 2019, nos termos do inciso II, do artigo 41 
da Lei Federal nº 4.320/1964, Créditos Especiais, no valor total de R$ 17.918.549,93 (dezessete milhões, novecentos e 
dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), cuja a codificação (institucional, econômica 
e funcional programática), está detalhada conforme segue:

02 - PODER EXECUTIVO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.51-1236100171125 - Obras e Instalações
   Construção do Complexo Educacional  R$ 9.900.258,95

0210-4.4.90.51-1236500201126 - Obras e Instalações
  Construção da Creche Rancho Alegre  R$ 2.738.161,38

0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-4.4.90.51-2781200231127 - Obras e Instalações
  Construção  de  Arquibancada  e  
   Edificações no Campo Municipal  R$ 5.280.129,60

 Art. 2º. Para cobertura dos Créditos Especiais abertos pelo artigo anterior, serão utilizados recursos 
provenientes de Superávit Financeiro do exercício de 2018, no valor de R$ 17.918.549,93 (dezessete milhões, 
novecentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), nos termos do inciso I, do § 
1o  c.c. § 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

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

 Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

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° 4.217, DE 21 DE FEVEREIRO  DE  2019. 
(Institui e nomeia integrantes da Comissão Técnica de Fiscalização no âmbito da Secretaria Municipal 
de Assistência Social).

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 instituída Comissão Técnica de Fiscalização, designada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, formada por profissionais das áreas administrativa e técnica para efetuar vistoria, acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços de acordo com o disposto no Edital de Chamamento nº 005/2016 e Processo 
Administrativo nº 1.677/2016.

Art. 2º. Ficam nomeadas para a primeira equipe de membros da Comissão Técnica de Fiscalização, 
as seguintes pessoas:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) Titular: Sônia Maria Rodrigues Pereira
RG-10.871.459-7 – SSP/SP

b) Suplente: Ednalva Oliveira Avelino     
 RG-30.327.390-2 – SSP/SP.

II – Representantes do Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS:

a) Titular: Ana Aparecida Delapria     
 RG-12.227.386-2 – SSP/SP

b) Suplente: Debora Regina Castilho     
 RG-33.252.439-5 – SSP/SP.

III – Representantes do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (Centro):
a) Titular: Marcos Pestana Correa     

 RG-30.396.026-7 – SSP/SP

b) Suplente: Marcelo Rodrigues Santos     
 RG-29.570.388-X – SSP/SP.

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

Santana de Parnaíba, 21 de fevereiro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS públicoS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua 
Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2015 Oficial de Manutenção (Eletricista): 004- Igor Lopes de Azevedo-RG/
SP-41.424.986-0; 005- José Nelson Gonçalves Leal-RG/SP-10.778.902-4. PEB II (Educação Especial 
- Atendimento Educacional Especializado): 027- Valquiria Rodrigues Bano-RG/SP-22.128.561-1; 028- 
Meciane Maria da Silva-RG/SP-55.347.002-4. Médico: 073- Marcos Pinto Di Migueli-RG/SP-33.107.258-
0. Concurso Público 001/2016 Psicólogo: 028- Simone Santana Gomes-RG/SP-34.365.231-6. Médico 
com Especialização em Pediatria: 008- Debora Jukemura-RG/SP-34.900.014-1. Concurso Público 
002/2016 Intérprete de Libras: 011- Sandra Bezerra de Santana-RG/SP-24.736.705-9. Médico com 
Especialização em Geriatria: 003- Mauro Bartolucci-RG/SP-24.889.865-6. Concurso Público 001/2017 
Agente de Serviços Gerais: 039- João Paulo Daniel Moura-RG/SP-18.742.835. Agente de Serviços 
de Alimentação: 060- Maria Raquel da Silva Araujo-RG/SP-26.242.393-5; 061- Leandro Fernandes de 
Souza-RG/SP-24.736.530-0; 062- Jessica dos Santos Diniz-RG/SP-48.618.583-7; 063- Patricia de Jesus 
Guelfi-RG/SP-27.286.021-9. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 244- Diego Henrique da Silva Bezerra-
RG/SP-43.949.080-7; 245- Cinthia Rocha Rodrigues da Silva-RG/SP-47.198.255-6; 246- Alessandra 
Maria da Silva Santos-RG/SP-32561694810; 247- Rosângela Lima Gregório-RG/SP-35.135.588-1; 248- 
Daela Moreira Muniz-RG/SP-40.349.783-8. Desenhista Técnico: 005- Irineu Mariano de Moraes-RG/SP-
58.407.595. Técnico de Enfermagem: 099- Roseli Celestina da Costa Carneiro-RG/SP-17.320.549-5; 
100- Sanderly Maria de Almeida da Silva-RG/SP-2512200407; 101- Ana Caroline Pereira Monteiro-RG/
SP-49.638.484-6. Enfermeiro: 103- Marina Vieira Porto Silva-RG/SP-32.658.388-9; 104- Ingrid de 
Castro Oliveira-RG/SP-29.761.869-6. Educador Esportivo (Geral): 002- Eduardo Augusto Pereira-RG/SP-
49.023.224-3. Concurso Público 004/2018 Agente de Trânsito: 018- Gustavo Henrique de Oliveira Fabio-
RG/SP-49.142.421-8; 019- Thyago de Oliveira Cosme-RG/SP-32.682.878-3; 020- Antonio Gonçalves 
da Silva-RG/SP-46.798.341-0. Técnico Tributário: 006- Silene Guedes de Oliveira-RG/SP-25.884.617-
3; 007- Ramon Brito dos Santos-RG/SP-48.530.900-2. PEB II (Educação Especial - Atendimento 
Educacional Especializado): 001- Lorena Cristina da Silva-RG/SP-49.540.486-X. Concurso Público 
005/2018 Agente de Limpeza Pública: 025- Douglas Wilson Sales Barroso-RG/SP-42.304.544-1; 026- 
Eliana Mattos-RG/SP-42.091.320-8; 027- Adriana Barbosa de Souza-RG/SP-39.398.027-3. Concurso 
Público 006/2018 Supervisor de Ensino: 016- Karla Cristina Borges de Souza-RG/SP-27.273.501-2.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua 
Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2018 Médico com Especialização em Pediatria: 003- Erika Loureiro Vieira-RG/
SP-22.367.181-9. Processo Seletivo 002/2018 Farmacêutico: 002- Priscila Lerme de Oliveira-RG/SP-
44.235.369-8. Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 003- Marina França de Paula 
Santos-RG/SP-21.359.830-3.

Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.
                                 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

---------------------------------------------
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 002/2016, 
REALIZADO     NO DIA 29/01/2017 E HOMOLOGADO 
EM 10/03/2017.

   

  A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 

PRORROGA por mais 02 (dois) anos o prazo de validade do Concurso Público - Edital n° 002/2016, 

tendo em vista seu vencimento em 09/03/2019, de acordo com o disposto no Artigo 10º, do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Santana de Parnaíba, Lei n° 034 de 25/05/2011 e do Artigo 37, inciso 

III, da Constituição Federal, por meio da Comissão Organizadora, para continuidade do preenchimento dos 

cargos de Engenheiro (Civil), Engenheiro (Elétrico), Fiscal de Obras, Intérprete de Libras, Médico, Médicos 

com Especialização em: Alergia, Cirurgia Geral, Colposcopia, Dermatologia, Geriatria, Oftalmologia, 

Pneumologia, Urologia, Médicos Plantonistas com Especialização em: Cirurgia Geral, Ginecologia e 

Obstetrícia, Professor Adjunto, Psicopedagogo, Técnico em Agrimensura, Técnico em Contabilidade e 

Turismólogo.                     
  REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                Santana de Parnaíba, 22 de fevereiro de 2019.                                 

ELVIS LEONARDO CEZAR
 CPF: 185.522.478/01

 PREFEITO


