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Santana de Parnaíba participa da  
Conferência Web Connection em São 

Paulo

DESENVOLVIMENTO

Centro Histórico recebe mais uma 
edição da Jornada do Patrimônio

CULTURA

Mulheres recebem certi-
ficado pela participação 
de Workshop Capilar pro-
movido pela Secretaria da 
Mulher. PG. 3

MULHER 
Milhares de pessoas acom-
panharam o lançamento 
do Plano de Metas 2020/21 
na Arena de Eventos.
PG. 2

PLANO DE METAS
Mais de 1.600 alunos da 
rede municipal participa-
ram da 2ª edição da Feira 
das profissões. PG. 3

EDUCAÇÃO

N
a última quinta-fei-
ra (24), a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba, 
em parceria com o Tri-

bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, inaugurou a 2ª, 3ª e 
4ª Varas de Justiça do Fórum da 
Comarca da diade.

A cerimônia contou com a 
presença de autoridades do mu-

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

nicípio, do Presidente do Tribunal 
de Justiça, Desembagador Ma-
noel de Queiroz Pereira Calças, 
da Juíza da Comarca de Santa-
na de Parnaíba, Dra. Natália As-
sis Mascarenhas, da Promotora 
de Justiça, Dra. Paula Villanac-
ci, entre outros membros da 
magistratura do Estado de São 
Paulo, que acompanharam essa 
importante conquista.

As novas varas adicionadas 
ao Fórum tem como objetivo 
oferecer ainda mais velocidade 
e eficiência, agilizando a reso-
lução de processos judiciais do 
município.

Fórum de Santana de Parnaíba passa a contar com 4 novas Comarcas 

I
naugurada dia 1 de agosto, a 
Maternidade Santa Ana, foi um 
sonho realizado pela prefeitu-
ra, que vem trazendo alegria 

e comodidade para as famílias 
parnaibanas. 

Em apenas dois meses, 227 
bebês já nasceram na unidade, 
uma média de 18 bebês nascidos 
por semana na unidade, que con-
ta com uma moderna estrutura e 
equipamentos de qualidade para 
a realização dos procedimentos 

Texto: Cecília Sobreira
Fotos: Fabiano Martins

Maternidade Santa Ana já realizou mais de 200 
partos em aproximadamente 3 meses

e pós-atendimento às gestantes e 
seus bebês. 

Administrada por uma Organi-
zação Social, a maternidade conta 
com o Centro de Parto Natural, para 
realização de partos humanizados, 
e a Unidade Neonatal, destinada ao 
atendimento de bebês prematuros, 
e uma equipe composta por cerca 
de 50 profissionais, entre médicos 
e obstetras, da área da saúde.  

DESENVOLVIMENTO
Unidade de ensino 
profissionalizante será 
referência na região por 
oferecer cursos voltados às 
empresas que investem em 
tecnologia. PG. 3

Inauguração da Fatec 4.0 de Santana
de Parnaíba acontece dia 31/10

Novo prédio da Faculdade de Tecnologia terá cursos voltados a indústria do futuro
e capacidade para formar até mil alunos por ano

Foto: Marcio Koch

Representantes do judiciário 
regional e municipal durante a 
inauguração das novas varas 
do Fórum

Theo foi o primeiro dos 227 bebês 
nascidos na Maternidade Santa Ana 
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Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 

mais perto de sua casa

1044 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 acabamen-
to de fundição

15

Almoxarife 5 X

Assistente adminis-
trativo

20 X

Auxiliar administrativo 20 X

Auxiliar de almoxarifado 10 X

Auxiliar de linha de pro-
dução

12 X

Carpinteiro 5

Colchoeiro (confecção 
de colchão)

5

Colorista 5

Conferente de logística 100

Copiador de docu-
mentos

5 X

Corretor de imóveis 300

Costureira em geral 5

Desenhista de página 
(web desingner)

5

Eletricista de baixa e al-
ta tensão

5

Farmacéutico 1

Funileiro de automóveis 
(reparação)

5

Garçom 3

Manicure 5

Mecânico de empi-
lhadeira

5

Mecânico de manuten-
ção Industrial

2

Moldador de bloco na 
fundição

5

Montador 10 X

Montador de veículos 
(reparação)

10

Motofrentista 30

Op. de moínho (proces-
so de moagem)

5

Operador de empi-
lhadeira

2

Operador de maçarico 5

Operador de telemarke-
ting ativo

200

Operador de telemarke-
ting receptivo

50 X

Operador de tlmk. ativo 
e receptivo

110 X

Operdaor de máquinas 
fixas em geral

3

Operdaor de pá carre-
gadeira

5

Padeiro 7

Prensista de borracha 3

Prensista de borracha 3

Professor de educação 
física - estágio

5

Técnico de sistema au-
tomação indl.

3

Vendedor porta a porta 50

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

NOVOS TELEFONES
PAT CENTRO: 4154-5191 
4154-2214 / 4154-4187

PROCON CENTRO: 4154-7031

EDUCAÇÃO

A prefeitura já inaugurou 12 colégios nos últimos anos 
e nove unidades de ensino estão em construção

ra, com direito a 20 salas de 
aula e novos laboratórios, con-
tará também com uma piscina 
semiolímpica e um ginásio de 
esportes profissional, para que 
os alunos possam desenvolver 
habilidades esportivas.

O novo Imídeo atenderá 
alunos do ensino fundamen-
tal e suplência e será construí-
do próximo da Estrada Tenente 
Marques, com capacidade para 
atender a demanda da região e 
dos bairros Parque dos Euca-
liptos e Cento e Vinte.

N
a última quarta-feira 
(23), a prefeitura anun-
ciou que o Colégio Imí-
deo Giuseppe Nerici, 

que fica na Fazendinha, ganha-
rá uma nova sede, que amplia-
rá o número de crianças aten-
didas na região.

De acordo com a secreta-
ria responsável, a nova uni-
dade de ensino será uma das 
mais completas da cidade que, 
além de uma moderna estrutu-

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

Prefeitura anuncia a construção
do novo Colégio Imídeo Nerici

tir das 8h com as oficinas Vivência de Samba 
de Bumbo para crianças, de Argamassas e 
de Cabaça, e o passeio com transporte gra-
tuito por pontos culturais que também acon-
tece no domingo (27), junto com o Passeio 
Ciclístico, a oficina de Mosaico e a Palestra 
com Ralph Mennucci Gisbrecht com o tema 
Estrada de Ferro Perus - Pirapora.  Os inte-
ressados podem realizar as inscrições no site 
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br. 

C
om o objetivo de socializar o conhe-
cimento sobre o patrimônio cultural 
da cidade, a Secretaria de Cultura 
promoverá, neste final de semana, 

a Jornada do Patrimônio, com uma progra-
mação especial com oficinas, passeios e vi-
sitas guiadas no Centro Histórico.

O evento começa no sábado (26), a par-

TURISMO 

O Coreto Maestro Bilo é um dos espaços 
mais frequentados pelos munícipes

Texto: Guilherme Balbino
Foto: Sandro Almeida

Jornada do Patrimônio acontece neste 
final de semana no Centro Histórico

Milhares de pessoas compa-
receram ao local e acompanharam 
a transmissão ao vivo pelas redes 
sociais, onde o chefe do executi-
vo apresentou os projetos e obras 
que já foram inauguradas na cida-
de, os trabalhos que estão em an-
damento e os mais de 60 novos 
projetos que serão implementados 
nos próximos dois anos em todos 
os bairros da cidade.

A 
última segunda-feira 
(21), foi mais um mar-
co para a cidade de San-
tana de Parnaíba, pois a 

prefeitura promoveu, na Arena 
de Eventos, a prestação de con-
tas das realizações da gestão 
em 2018/19 e o lançamento do 
Plano de Metas 2020/21.

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida / Fabiano Martins

Milhares de Pessoas prestigiam o lançamento do Plano 
de Metas 20+21 e a inauguração do Museu da Bíblia

Evento Centro Histórico Cidadão 
agitou o final de semana na cidade

N
o último sábado (19) a Secre-
taria de Cultura da prefeitura 
organizou a primeira edição do 
evento Centro Histórico Cida-

dão, que teve o objetivo de falar sobre 
a conservação e preservação do patri-
mônio histórico municipal para os mo-
radores da cidade, em especial os do 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Centro Histórico.
O evento aconteceu ao longo do dia 

e reuniu munícipes de diversas idades 
que participaram de uma série de ativi-
dades como visita a equipamentos cul-
turais, coleta de informações para a ár-
vore genealógica, orientações sobre 
acessibilidade e limpeza de centros his-
tóricos, além de dicas sobre a preserva-
ção dos imóveis tombados.

CULTURA

O Plano de Metas é um dos 
projetos inovadores do munícipio, 
que tem por objetivo promover a 
transparência da gestão pública.

Todo cidadão pode acompa-
nhar pelo site da prefeitura (www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br/pla-
nodemetas) o que está sendo exe-
cutado pela gestão municipal nas 
áreas de educação, esporte, saú-
de, segurança, entre outros.

Turistas e moradores visitam Museu da Anhanguera

Inauguração do Museu da Bíblia
Na mesma noite também foi realizada a inauguração do Museu da 

Bíblia, uma parceria entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba e a So-
ciedade Bíblica do Brasil. O local contém mais de 100 exemplares da 
Bíblia dos cinco continentes e está dividido em quatro setores, onde 
os visitantes podem conhecer desde o surgimento da escrita até di-
versas curiosidades bíblicas como: Elementos da “Terra Santa”, es-
sências dos perfumes que são citados na Bíblia, entre outros.
O museu está instalado na Arena de Eventos e funcionará de terça a 
domingo das 10h às 17h com visitas agendadas. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 4154-1029.

Público na Arena de Eventos acompanha o lançamento do Novo 
Plano de Metas e a inauguração do Museu da Bíblia (destaque)
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Mulheres recebem certificados de 
conclusão do curso de Tratamento capilar

N
a última semana (21), 
a Secretaria Munici-
pal da Mulher, realizou 
um workshop de trata-

mento capilar para as mulheres 
parnaibanas. 

Na ocasião as participantes 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Dario Silva

MULHER

aprenderam diversas técnicas 
como: hidratação, nutrição, re-
construção, shampoo antiresí-
duos, umectação capilar e cau-
terização. No final do curso as 
mulheres receberam um certi-
ficado de conclusão, que visa 
proporcionar geração de renda 
e mais conhecimentos para as 

Participantes exibem certificado de 
conclusão do workshop de tratamento capilar 

profissionais que atuam na área 
da beleza.

A Secretaria Municipal da 
Mulher e o Fundo Social de So-
lidariedade oferecem diversos 
cursos voltados à beleza, con-
fecção e gastronomia. Mais in-
formações no telefone (11) 
4154-6248. 

Delegação parnaibana é destaque
em competição de Karatê

N
o domingo (20), a equipe 
de Karatê da Secretaria Mu-
nicipal de Atividade Física, 
Esporte e Lazer (SMAFEL) 

participou da 8ª Etapa do Circui-
to ACAK 2019, torneio organizado 
pela Associação Cooperativa das 
Academias de Karate (ACAK). A 
competição contou com a presen-
ça de 22 cidades e 30 associações 
do Estado de São Paulo, tendo um 

Texto: Felipe Barbosa
Foto: Acervo SMAFEL

ESPORTE

total de 714 atletas inscritos.
A equipe parnaibana obteve 

excelentes resultados no torneio, 
trazendo para a cidade 15 me-
dalhas na categoria Kata (apre-
sentação) e 16 medalhas na ca-
tegoria Shiai Kumite (luta). Na 
somatória geral dos pontos, o 
município obteve o 3º lugar na 
classificação geral.

Confira ao lado os atletas que 
conquistaram medalhas de ouro 
na competição:

Delegação Parnaibana que participou 
da competição promovida pela ACAK

2ª Feira de Profissões reúne cerca
de 1600 jovens do município

A 
Secretaria de Educa-
ção da prefeitura re-
alizou, na última ter-
ça-feira (22), no Ville 

Sport Show, a segunda edição 
da Feira de Profissões, even-
to que visa estimular os jovens 
parnaibanos a ingressar na fa-
culdade até 2020 e buscarem 
melhores colocações no mer-
cado de trabalho.

Cerca de 1600 alunos do 

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

EDUCAÇÃO

ensino médio de 14 colégios da 
cidade participaram do even-
to, que contou com a palestra 
motivacional de Paul & Jack, 
além de passarem pelos stands 
de 14 diferentes instituições de 

Jovens passam pelos stands conhecendo os 
cursos e as instituições de Ensino Superior

ensino superior, onde puderam 
realizar testes vocacionais, co-
nhecer um pouco mais sobre os 
cursos e tirar dúvidas com rela-
ção às áreas profissionais que 
pretendem seguir.

Santana de Parnaíba participa da 
Conferência Web Connection em SP

C
om o objetivo de conhecer 
as novas tendências do 
mercado, além de mostrar 
os avanços que a cidade 

teve na área tecnológica, a pre-
feitura está participando do Web 
Connection 2019, que é o maior 
evento do segmento no Estado.

Realizado no Expo Center 
Norte, em São Paulo, o evento 
conta com a participação de di-
versas instituições de ensino su-
perior e técnico, empresas que 

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

EMPREENDEDORISMO

atuam no ramo da tecnologia, 
além de cidades que, assim co-
mo Santana de Parnaíba, inves-
tem em cursos na rede de ensi-
no, assim como atrair empresas 
de tecnologia para o município. 
Santana de Parnaíba conta com 

Alunos da rede municipal e empresários acompanham 
Palestra do empresário  e cantor Sorocaba

polos de tecnologia em regiões 
como Alphaville, Fazendinha e 
próximo ao Votuparim.

Alunos da rede municipal e 
empresários também puderam 
acompanhar palestras voltadas ao 
empreendedorismo e tecnologia.

Inauguração da Fatec 4.0 de Santana
de Parnaíba acontece dia 31/10

Novo prédio da Faculdade de Tecnologia terá cursos voltados a indústria do fututo
e capacidade para formar até mil alunos por ano

S
antana de Parnaíba en-
tra em contagem regres-
siva para inauguração do 
novo prédio da Faculda-

de de Tecnologia (FATEC), que 
acontecerá na próxima quinta-
-feira (31), a partir das 10h. Mais 
um grande investimento da pre-
feitura no ensino profissionali-
zante, que visa preparar os jo-
vens parnaibanos para ocuparem 
os principais cargos que o mer-
cado de trabalho necessita.

Localizada na Fazendinha, 
em frente a ETEC Anhanguera,  
as equipes acertam os últimos 
detalhes para entregar a unidade 
de ensino tecnológico, que con-
tará com 14 salas de aula, 08 la-
boratórios de informática, labo-
ratório de ambientes de projetos, 
sala de empresa júnior, bibliote-

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

“Os avanços na cidade mostram que 
Santana de Parnaíba está firmando e 
ratificando o futuro do país.” 

Ernesto Paulozi – Diretor Comercial da TechPlano

“O evento de hoje é importantíssimo para os 
jovens, já que ajuda a tirar muitas dúvidas, 
além de mostrar a importância do ensino 
superior. Por isso que a gente vê que a 
educação no município é espetacular!” 

Paulo Domenico - Ex-aluno do Colégio Colaço

ca, praça de alimentação com 
cantina e refeitório, setor admi-
nistrativo com sala dos professo-
res, coordenação e de reuniões,  
além de um auditório com ca-
pacidade para aproximadamente 
100 pessoas e estacionamento 
para 90 veículos.

A nova unidade oferecerá 
cursos voltados a indústria 4.0, 
que visa capacitar os jovens na 
informatização da manufatura, 
por meio das tecnologias de in-
formação emergentes, como a 
Internet das Coisas. Para aten-
der este mercado, a nova FATEC 
contará com moderna estrutura e 
equipamentos que permitirão for-
mar até mil alunos por ano.

O novo prédio da FATEC está 
localizado na Fazendinha, próximo 
as unidades da ETEC Bartolomeu 
Bueno e do SENAI Suzana Dias

Kaique Gabriel dos Santos 
Silva - Ouro/Kata e Ouro/Shiai.

Gabriela Honório Carlos
Ouro/Kata e Ouro/Shiai 

Giovana Santos Marcelino  
Ouro/Kata e Prata/Shiai

Marcelo Messias da Silva 
Ouro/Kata
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ATOS OFICIAIS

Bairro Cento e Vinte – Chácara Sola III -  Santana de Parnaíba/SP.
Considerando que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
classificação de propostas, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO a favor da empresa 
QUALITY LABOR EMPREENDIMENTOS, DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA EPP, 
o objeto da Tomada de Preços nº 033/2019.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL

CITAÇÃO
ISADORA ALMEIDA CHAVES

Fica Vossa Senhoria CITADA, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa 
publicação, perante a Comissão de Avaliação de Desempenho, sito à Rua Fernão Dias 
Falcão, nº 100 - Centro - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o Procedimento 
Administrativo nº 023/2019, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 3.614 
de 10 de outubro de 2019, por ter obtido conceito INSATISFATÓRIO em sua primeira 
avaliação.

CRISTIANE SANTI DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

Ref.: 2º Edital de Chamamento Público para
Contratação de Atrações Artísticas – 1ª Fase.

Encaminhamos para publicação na Imprensa Oficial e Site quanto a classificação do 2º 
Edital de Chamamento Publico de Credenciamento de Projetos Artísticos Destinados 
aos eventos 2019/2020 – 1ª fase da área musical, para contratação de acordo com a 
necessidades do Município de Santana de Parnaíba - Secretaria de Cultura e Turismo. 
Ressaltamos que todos os inscritos foram aprovados, conforme peso e critérios 
avaliados.

Categoria - Musical 

Foi realizado dia 23/10/2019 na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Largo da Matriz, 
63 - Centro Santana de Parnaíba) a avaliação da 1ª Fase do 2º Edital de chamamento 
público da Cultura e Turismo sobre os projetos artísticos musicais destinados aos 
eventos.
A avaliação do gênero musical foi realizada pela Comissão Técnica composta por 
profissionais devidamente qualificados, com experiência comprovada, para avaliar os 
projetos musicais; 
- Elisabete Francisca Pereira Simonetti Norberto;  
- Rodrigo de Almeida Miguel Scarpa;
- Daniel Simon Machado. 
O julgamento obedeceu os seguintes critérios, com seus respectivos pesos para 
contratação musical: 
a) Qualidade artística do show - peso 3; 
b) Qualificação do cantor/proponente - peso 2;
c) Shows de interesse para o município pelo valor cultural, educacional e social - peso 2; 
d) Viabilidade prática do show aos projetos que serão contemplados - peso 1; 
e) Coerência entre o valor apresentado para cada apresentação, e a qualidade do 
espetáculo - peso 2.

RELAÇÃO DOS INSCRITOS PARA AVALIAÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL BANDA A B C D E

Adriano Lima Matos Sapato Branco 3 2 2 1 2

Adriano Lima Matos Expresso Jazz 3 2 2 1 2

Ruy Julio Ruy Julio 3 2 2 1 0

Geraldo Jose de Camargo Caras de Paus 2 2 2 1 2

Bruno Ortega Rodrigues Rock’n Colors 2 1 2 1 1

Cristhiany Felippe Daher Rock Life 2 1 1 1 1

Peterson Barros Pereira Peterson Lucarelli 2 2 2 1 1

Margareth Cristine Libardi Show Solo Karin Marins 2 1 2 1 2

Margareth Cristine Libardi Show Solo Allyson Martins 2 1 1 1 2

Ronei Donato Banda Metrhopolli’s 2 2 2 1 2

Evaldo Sanches Lopes Frango Mineiro 2 1 2 1 2

Ivania Maria Caran Khouri Banda Al 9 1 1 2 1 1

Jonatas Rodrigues Alves Black Bird Duo 1 1 1 1 1

Os selecionados serão solicitados de acordo com os eventos em que se enquadrar, 
seguindo assim os critérios do Edital.

Fátima Muro 
Secretária de Cultura e Turismo

C  O  N  V  I  T  E

Ilmo. Senhor
Adailton Lima dos Santos

Ref.: Sindicância nº 035/2017

O Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Avaliação de Acidentes, 
designada pela Portaria n.º 5.772/2018, de 01 de dezembro de 2018 do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, CONVIDA Vossa Senhoria, para prestar declarações perante 
esta Comissão, instalada em Santana de Parnaíba, à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, às 
10:30 horas do dia 09 de dezembro do corrente.

Desde já apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 25 de outubro de 2019.

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

---------------------------------
C  O  N  V  I  T  E

Ilma. Senhora
Juliana Blanc

Ref.: Sindicância nº 004/2017

O Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Avaliação de Acidentes, 
designada pela Portaria n.º 5.772/2018, de 01 de dezembro de 2018 do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, CONVIDA Vossa Senhoria, para prestar declarações perante 
esta Comissão, instalada em Santana de Parnaíba, à Avenida Botafogo, nº 80, Centro, às 
11:30 horas do dia 19 de novembro do corrente.

Desde já apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santana de Parnaíba, 25 de outubro de 2019.

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

COMUNICADO DE JULGAMENTO RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE 02
PROPOSTA COMERCIAL 

Tomada de Preços N.º 034/2019 – Proc. Adm. Nº 852/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para AMPLIAÇÃO 
DO COLÉGIO MUNICIPAL BALÃO MÁGICO, sito à Rua Mundo, s/nº - Jardim Silvio -  
Santana de Parnaíba/SP. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, relativo ao recurso protocolado na 
fase de habilitação pela empresa JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, a 
autoridade competente decide por DAR LHE PROVIMENTO, habilitando-a para a próxima 
fase, conforme instruído no procedimento.
Na oportunidade, fica determinado o dia 24/10/2019 às 09h00m para a realização de 
sessão pública de abertura do envelope nº 02 – Proposta Comercial das empresas 
habilitadas, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores.  

Santana de Parnaíba, 21 de Outubro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Inexigibilidade nº 012/19 - Processo Administrativo nº 975/19
Com base no parecer jurídico nº 1.065/19 exarado pela Procuradoria, o qual adoto como 
razão para decidir, RATIFICO o processo de dispensa de licitação da Inexigibilidade nº 
012/19, Processo Administrativo nº 975/19, visando a contratação da empresa L S Music 
Produções Artísticas Eireli, para apresentação do cantor Luan Santana no show a ser 
realizado dia 14 de novembro de 2019, no viário da Ponte – Santana de Parnaíba/SP, 
em comemoração ao aniversário de 439 anos de fundação do Municipio de Santana de 
Parnaíba, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com fundamento 
no Artigo 25, inciso III, da Lei de Licitações 8.666/93, no valor total de R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais). 

Santana de Parnaíba,  21 de outubro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Pregão Eletrônico n.º 107/19 – Proc. Adm. n.º 961/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CÂMARAS PARA 
CONSERVAÇÃO DE VACINAS, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 04/11/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 108/19 – Proc. Adm. n.º 962/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAL DE CONSUMO 
PARA FISIOTERAPIA, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, pelo 
período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 01/11/2019, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 109/19 – Proc. Adm. n.º 964/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Insumos de Enfermagem 
I (aparelhos e material de consumo diversos), atendendo à solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 01/11/2019, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 110/19 – Proc. Adm. n.º 965/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Insumos de Enfermagem 
II (agulhas, seringas, equipos, luvas cirúrgicas, etc), atendendo à solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 04/11/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 111/19 – Proc. Adm. n.º 966/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Insumos de Enfermagem 
III (Sonda, Cânula, Cateter, Escalpe, Tubo, etc), atendendo à solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 05/11/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 112/19 – Proc. Adm. n.º 967/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Insumos de Enfermagem 
IV (Drenos, Máscaras e Material de Consumo Ginecológico), atendendo à solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 06/11/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 113/19 – Proc. Adm. n.º 971/19
Objeto: Registro de Preços para o FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES, em 
atendimento aos munícipes em estado de vulnerabilidade social, atendidos pela SMAS – 
Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 12 meses
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 22/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 05/11/2019, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 114/19 – Proc. Adm. n.º 972/19

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de FÓRMULAS, DIETAS e 
SUPLEMENTOS para atendimento de pacientes internados e de mandados judiciais, 
pelo período de 12 meses, em atendimento às Secretarias Municipais de Saúde e 
Assistência Social.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 22/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 06/11/2019, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 115/19 – Proc. Adm. n.º 976/19
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de mudas de árvores que serão 
utilizadas no paisagismo do Parque Municipal, localizado no bairro do Parque Santana.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 22/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 05/11/2019, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 116/19 – Proc. Adm. n.º 977/19
Objeto: Registro de Preços para aquisição de BANCOS DE CONCRETO, em atendimento 
à solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 22/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 04/11/2019, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 117/19 – Proc. Adm. n.º 982/19
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de PÓLVORA E PROJÉTIL 
PARA A PRODUÇÃO DE MUNIÇÕES destinados a Guarda Municipal, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
 Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 24/10/19, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.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 lances: Dia 06/11/2019, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 23 de outubro de 2019.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 036/2019 – Proc. Adm. Nº 968/2019
Objeto: Contratação de empresa para a locação de equipamentos para o controle de 
pombos domésticos por meio de sistema eletromagnético capaz de impedir a entrada, 
permanência e proliferação dessas aves, compreendendo: mão de obra de instalação, 
preparação e limpeza dos locais, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, a 
serem instalados nas unidades de saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/10/2019, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, “Licitações”.
Data de Abertura: 05/11/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 037/2019 – Proc. Adm. Nº 970/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em remodelação e implantação de novos 
pontos de IP – Iluminação Pública em vielas, praças e parques com fornecimento de mão 
de obra e materiais instalados em diversos locais do município de Santana de Parnaíba. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 21/10/19, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, “Licitações”.
Data de Abertura: 06/11/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 18 de outubro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 038/2019 – Proc. Adm. Nº 981/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para 
CANALIZAÇÃO (ABERTA/FECHADA) DE TRECHO DE CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO, 
localizado na Alameda das Rosas, s/n – Residencial 06  - Alphaville - Santana de 
Parnaíba/SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 23/10/19, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, “Licitações”.
Data de Abertura: 08/11/2019, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 22 de outubro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Concorrência Pública N.º 015/2019 – Proc. Adm. Nº 887/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL no bairro do Ingai, sito à Estrada Municipal do 
Ingai – Santana de Parnaíba – S.P
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, em atendimento à solicitação da SMO 
– Secretaria Municipal de Obras, a qual expõe a necessidade de adequações na planilha 
de preços, opta-se pela reabertura do processo licitatório, devolvendo-se os prazos. 
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 18/10/2019, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa “licitações”
Data de Abertura: 19/11/2019, às 09h00min. 

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Tomada de Preços N.º 031/2019 – Proc. Adm. Nº 793/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para AMPLIAÇÃO 
DO COLÉGIO MUNICIPAL MARIA CLARA MACHADO, na Rua Aquilino de Moraes, nº 105 
– Recanto Silvestre – Fazendinha - Santana de Parnaíba/SP. 
Considerando que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
classificação de propostas, fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO a favor da empresa 
FACONSTRU CONSTRUÇÃO SINALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
EIRELI EPP, o objeto da Tomada de Preços nº 031/2019.

Santana de Parnaíba, 17 de outubro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tomada de Preços N.º 033/2019 – Proc. Adm. Nº 844/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para AMPLIAÇÃO 
DO COLÉGIO MUNICIPAL ANDRE FERNANDES, sito à Rua Ricardo Vila Wilson, s/nº - 
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ATOS OFICIAIS

CRF nº 052/2019 - Certidão De Regularização Fundiária 
Regularização Fundiária de Interesse Social -  REURB S

Núcleo Residencial Ativa

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 346.189/14, O.S. nº 95.240/14 CERTIFICA que o desdobro 
do núcleo denominado NÚCLEO RESIDENCIAL ATIVA, ocupado predominantemente por 
população de baixa renda, para fins de moradia, encontra-se devidamente consolidado 
e integrado à cidade desde 2002, com irreversibilidade da ocupação, localizado no 
perímetro urbano do Município, em Zona Uso Predominantemente Industrial - Tipo 
2, com acesso pela Rua Paraíba, Loteamento Chácaras do Solar - Setor 1, região da 
Fazendinha, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, com área de 3.031,75 
m² composto por 19 (dezenove) lotes e quadra única, com origem na Matrícula 
nº 103.975, oriunda do Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de Barueri, foi 
REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social - 
Reurb S, na modalidade de desdobro promovido e aprovado pelo Município de Santana 
de Parnaíba, conforme Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº 030/2019 
datado de 27 de novembro 2018; CERTIFICA que há infraestrutura essencial e não há 
compensações urbanísticas, e ou, ambientais e outras medidas de intervenção a serem 
realizadas no núcleo; portanto, não há Plano de Regularização Fundiária; CERTIFICA 
que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio e os responsáveis 
pela implantação do loteamento objeto da Matrícula n° 103.975 oriunda do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri; CERTIFICA que procedemos a notificação 
dos confrontantes, quais sejam: Lote 02 da Quadra 01B objeto da Matrícula nº 33.954 
e Lote 11 da Quadra 1B objeto da Matrícula nº 16.233, ambas do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Barueri e terceiros eventualmente interessados; 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; 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 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 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 16 dias do mês 
de Outubro 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 DE OCUPANTES
 
Processo Administrativo nº 346.189/14, Regularização Fundiária de Interesse Social, 
NÚCLEO RESIDENCIAL ATIVA, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decretos 
Federais nº 9.310/18 e 9.597/18. 

REURB S - Legitimação Fundiária de Interesse Social:

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA 
ATUAL LOTE ATUAL LOTEAMENTO

WILMA DE PAULA 
SILVA 

JOSÉ BONIFÁCIO DA 
SILVA

125.974.508-21 
148.664.298-52

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 2A
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

RITA DE CASSIA 
CAVALCANTE DA 

SILVA
454.295.058-11

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 3A
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

ORLANDO PULIS DA 
COSTA 

MARLENE DE PAULA 
DA COSTA

204.459.629-68 
116.949.678-40

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 4A
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

JOSÉ NILTON DA CRUZ
EDINEIDE MARIA DA 

SILVA CRUZ

057.232.778-12 
112.924.648-52

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 4B
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

ISALDETE DANTAS 
DA SILVA 

JOSÉ GOMES DA 
SILVA

063.428.458-40 
255.271.349-15

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 5A
NÚCLEO RESIDÊNCIAL 

ATIVA

FRANCISCO PEREIRA 
NEVES 

ANA NEVES PEREIRA

990.995.278-53 
253.829.468-17

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 6A
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

JOSÉ MOIZES DA 
SILVA 

CLEIDE VILAR DA 
SILVA

382.073.544-53 
776.677.434-87

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 7B
NÚCLEO RESIDENCIAl 

ATIVA

MARIA HELENA DE 
GOES SOUZA 

LUIZ PEREIRA DE 
SOUZA

036.053.958-05 
372.442.488-49

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 10A
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

REURB E - Loteamento NÚCLEO RESIDENCIAL ATIVA, Processo Administrativo 
Processo Administrativo nº 346.189/14, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c 

Decreto Federal nº 9.310/18 e 9.597/18.

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA 
ATUAL

LOTE 
ATUAL LOTEAMENTO

PAULO DE ASSIS 
VILELA MOREIRA 

NATALINA PIANOSI 
VILELA MOREIRA

030.649.248-26 
065.135.878-75

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 1A-I
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

PAULO DE ASSIS 
VILELA MOREIRA 

NATALINA PIANOSI 
VILELA MOREIRA

030.649.248-26 
065.135.878-75

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 1A-II
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

PAULO DE ASSIS 
VILELA MOREIRA 

NATALINA PIANOSI 
VILELA MOREIRA

030.649.248-26 
065.135.878-75

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 1B
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

PAULO SERGIO RECHE 
MORALES 

CELIA APARECIDA 
GALIOTTI SANTANA 

MORALES

059.364.828-55 
034.271.468-63

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 2B
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

VALDEMIR RIBEIRO DE 
ALMEIDA EDILEUZA 

RIBEIRO DE ALMEIDA

899.796.055-53 
287.774.358/69

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 3B
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

JOSIEL BARBOSA LUZ 
IZABEL PEREIRA LUZ

079.550.748-82 
125.994.748-33

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 5B
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

PAULO LOPES 
IVONE DE PAULA LOPES

068.256.238-69 
078.016.268-42

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 7A
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

FERNANDO MIGUEL 
DAS GRAÇAS DE JESUS 

SUELI APARECIDA 
PEREIRA

045.339.948-73 
091.687.018-96

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 8
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

FERNANDO MIGUEL 
DAS GRAÇAS DE JESUS 

SUELI APARECIDA 
PEREIRA

045.339.948-73 
091.687.018-96

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 9
NÚCLEO RESIDENCIAL 

ATIVA

Santana de Parnaíba, 22 de Outubro de 2019. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

---------------------------------
EDITAL

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com 
a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-
155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Protocolo 
nº 413.952/18, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - REURB-E, 
modalidade de desdobro do Lote 02 da Quadra 06 do Loteamento Chácaras do Solar 

Setor 01, com área de 5.002,31 m², composto por 02 (dois) lotes, com acesso pela Rua 
Rio de Janeiro, região da Fazendinha, ao Norte do Município e Comarca de Santana de 
Parnaíba - SP, com origem na Matrícula nº 32.205 oriunda do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barueri, conforme croqui abaixo:

INTIMA os titulares de domínio, quais sejam: do Lote 02 da Quadra 06 - Chácaras do 
Solar Setor 01, Matrícula nº 32.205: Joana D’Arc de Araújo Pereira e Cláudia de Leoni 
Domingues, bem como os confrontantes, quais sejam: do Lote 07 da Quadra 06 - Chácaras 
do Solar Setor 01, Matrícula nº 149.169: Cosme Candido de Moura e s.m. Magda Tobias 
de Moura; do Lote 01 da Quadra 06 - Chácaras do Solar Setor 01, Matrícula nº 27.789: 
Renovadora de Pneus Roda Viva LTDA e, terceiros eventualmente interessados, para 
querendo apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que 
o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar 
da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos do artigo 
31 da 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 Decreto Federal nº 9.597/18. E para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do 
Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, 
aos 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove (2.019). Eu, 
Lucas Cardoso Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no uso das atribuições legais, mediante 
documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

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

EDITAL
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o 

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com 

a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 

inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, 

Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Ordem de Serviço 

nº 68.513/18, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - REURB-E, 

modalidade de unificação do Lote 01 da Quadra A do Loteamento Jardim Santa Clara 

com o Lote 05A da Quadra C do Loteamento Jardim da Várzea, com área de 2.593,41 m², 

composto por 02 (dois) lotes, com acesso pela Rua Amazonas, região da Fazendinha, ao 

Norte do Município e Comarca de Santana de Parnaíba - SP, com origem nas Matrículas 

nºs 205.569 e 94.635 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, 

conforme croqui abaixo:

INTIMA os TITULARES DE DOMÍNIO, quais sejam: do Lote 01 da Quadra A - Jardim Santa 

Clara, e Lote 05A da Quadra C - Jardim da Várzea, Matrículas nºs 205.569 e 94.635: 

Ronaldo Ascencio Santos Ferreira, s.m. Juliana Tolentino de Andrade, Rogério Rocha 

Ascencio Ferreira, Reinaldo Ascencio Ferreira Junior e s.m. Debora Regina Boccalletti 

Ferreira, bem como os CONFRONTANTES, quais sejam: do Lote 02 da Quadra A - Jardim 

Santa Clara, Matrícula nº 205.570: Valdecir Rossi e s.m. Gisele de Oliveira Rossi; do Lote 

03 da Quadra A - Jardim Santa Clara, Matrícula nº 205.571: Natalina Maria da Conceição 

Filha; do Lote 04 da Quadra A - Jardim Santa Clara, Matrícula nº 205.572: Pedro Tobias 

e s.m. Maria Aparecida Silveira Tobias; do Lote 07 da Quadra C - Jardim da Várzea, 

Matrícula nº 4.155: Nelson Gois dos Santos e s.m. Silvana Felix de Oliveira; do Lote 

06-A da Quadra C - Jardim da Várzea, Matrícula nº 94.634: Adilson Aparecido Diniz; 

do Lote 01 UNIFICADO da Quadra C - Jardim da Várzea, Matrícula nº 135.135: Marcobi 

Indústria e Comércio LTDA e, terceiros eventualmente interessados, para querendo 

apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não 

comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de trinta (30) dias a contar da 

publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos do artigo 

31 da 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 Decreto Federal nº 9.597/18. E para que chegue ao conhecimento 

de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do 

Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Habitação. NADA 

MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, 

aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove (2.019). Eu, 

Lucas Cardoso Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no uso das atribuições legais, mediante 

documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação
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ERRATA - EDITAL CHÁCARAS DO SOLAR SETOR 01

PUBLICADO NA EDIÇÃO 301/2019 DA IMPRENSA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou deste conhecimento tiverem que, o 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com 
a sede na Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502-155, 
Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme o EDITAL referente 
ao Protocolo nº 355.802/15, para fazer constar que, onde lê-se Lote 09 da Quadra 10B 
do Loteamento Chácaras do Solar Setor 01, lê-se Lotes 09, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 12D 
e 12E da Quadra 10B do Loteamento Chácaras do Solar Setor 01, onde lê-se com área 
de 3.921,092 m², lê-se com área de 9.497,12 m² e, onde lê-se composto por 6 (seis) 
lotes, lê-se composto por 8 (oito) lotes.  

Santana de Parnaíba, aos 23 dias do mês de Outubro de 2019. Publique-se. Arquive-
se. Registre-se.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 278/2019 – contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para remodelação 
e implantação de novos pontos de iluminação no Campo Municipal localizado na Rua João Batista Castagneto, 
s/n.º, bairro Colinas da Anhanguera – (TP 029/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: WT – TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - DATA: 10/10/2019 - VALOR: R$ 
127.563,64 – DOTAÇÃO: 0211-4.4.90.51.99-2781200231021 - VIGÊNCIA: 2 meses.

CONTRATO 279/2019 – contratação de empresa especializada em serviços de retirada e instalação de luminárias 
públicas, situadas no Condomínio Ithayé, Bairro Colinas da Anhanguera e no Parque Municipal do Bairro Parque 
Santana – (TP 030/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
ELETRICA BIASI – INSTALAÇÕES LTDA - DATA: 11/10/2019 - VALOR: R$ 38.600,00 – DOTAÇÃO: 0223-3.3.90.39.99-
1545100902190 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 280/2019 – contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção da nova ETEC 
– Ermelinda Gianini Teixeira, sito à Rua Fernão Dias Falcão, 196, Centro – (CP 013/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: HCON ENGENHARIA LTDA - DATA: 14/10/2019 - VALOR: 
R$ 6.446.817,72 – DOTAÇÃO: 0224-4.4.90.51.99-1236300601136 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 281/2019 – contratação de empresa especializada na execução de serviços de gerenciamento 
de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos por meio de cartão magnético ou microprocessado e 
disponibilização de rede credenciada de postos no Estado de São Paulo, em atendimento às necessidades de todas 
as secretarias municipais do município – (PE 099/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA - CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - DATA: 17/10/2019 - 
VALOR: R$ 11.107.438,95 – DOTAÇÕES: 0235-3.3.90.39.99-0412200582101, 0247-3.3.90.39.99-0824401002207; 
0240-3.3.90.39.99-0412200872185, 0219-3.3.90.39.99-0824400342056, 0230-3.3.90.39.99-2678200462077, 
0202-3.3.90.39.99-0412200082011, 0211-3.3.90.39.99-2781200232041, 0216-3.3.90.39.99-1030100772128, 
0207-3.3.90.39.99-0412200132022, 0208-3.3.90.39.99-0413100142024, 0222-3.3.90.39.99-1545100372061, 
0203-3.3.90.39.99-0412200092013, 0201-3.3.90.39.99-0412200042008, 0205-3.3.90.39.99-0412300112017, 
0234-3.3.90.39.99-1648200572099, 0246-3.3.90.39.99-1545200992205, 0210-3.3.90.39.99-1236100172030, 
0204-3.3.90.39.99-0412200102015, 0209-3.3.90.39.99-0412200152016, 0223-3.3.90.39.99-1545200382063, 
0224-3.3.90.39.99-1133200402066, 0213-3.3.90.39.99-1339200272045 e 0245-3.3.90.39.99-0412200962200- 
VIGÊNCIA: 30 meses.

CONTRATO 282/2019 – contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia e serviços de identificação 
georreferenciada dos ativos do parque de iluminação publica – 30.000 (trinta mil) postes de iluminação publica para 
atender a concessionária de serviços de distribuição de energia – (TP 032/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: ELETRICA BIASI – INSTALAÇÕES LTDA - DATA: 18/10/2019 
- VALOR: R$ 208.000,00 – DOTAÇÃO: 0223-3.3.90.39.99-1545100902190 - VIGÊNCIA: 12 meses.

CONTRATO 283/2019 – aquisição de agenda e mini grampeador para composição de kit, para fornecimento aos 
professores da rede municipal em ensino, em comemoração ao Dia dos Professores – (PE 096/19) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS EIRELI 
- DATA: 18/10/2019 - VALOR: R$ 14.668,00 – DOTAÇÃO: 0210-3.3.90.30.16-1236100172030 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 284/2019 – contratação de empresa para realização de programa de capacitação docente para área de 
matemática, o que inclui a oferta de formação continuada on-line à equipe regional de formadores, às equipes e 
formadores do município e a todos os professores que lecionam o componente curricular matemática de ensino publico 
fundamental dos anos finais do município – (Proc. Adm. 870/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA - DATA: 
18/10/2019 - VALOR: R$ 38.050,00 – DOTAÇÃO: 0232-3.3.90.39.05-1236100482081 - VIGÊNCIA: 4 meses.

CONTRATO 285/2019 – locação de imóvel – (Proc. Adm. 907/19) – LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA DE PARNAIBA - LOCADOR: ANTONIO DARSKI - DATA: 18/10/2019 - VALOR: R$ 650,00 – DOTAÇÃO: 
0219-3.3.90.36.15-0824400342056 - VIGÊNCIA: 24 meses.

1º TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO CONTRATO 012/2018 – o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por 
objeto a liquidação do valor devido pela Municipalidade à Empresa Brasileira de Medições e Obras Ltda. - EPP, em 
virtude de saldo remanescente em aberto, diante do indeferimento de acréscimo de valor, tendo em vista a ausência 
de cobertura contratual, bem como do vencimento de seu prazo de vigência, conforme apontado nos pareceres 
jurídicos de números 421/2019, 518/2019 e 656/2019 - (Proc. Adm. 1064/2017) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: EBMO – EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS – 
DATA: 21/10/2019 – VALOR: R$ 43.579,62.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 126/2015 – (Proc. Adm. 1141/15) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: IBM BRASIL – INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – 
DATA: 27/9/2019 – VALOR: R$ 11.436,24.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 117/2017 – (Proc. Adm. 791/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA - EPP – DATA: 18/10/2019 
– VALOR: R$ 949.456,25.

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 115/2016 – (Proc. Adm. 174/16) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: NET TELECOM INFORMATICA LTDA – DATA: 18/10/2019 – 
prorroga o prazo de vigência e suprime o valor do contrato.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 133/2015 – (Proc. Adm. 1190/15) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 
– DATA: 21/10/2019 – VALOR: R$ 93.432,40.
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LEI Nº 3.831, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019
Projeto de Lei de autoria do Vereador Hugo Silva.

Dispõe sobre alteração da extensão de via pública 
localizada na região do loteamento bairro Cidade São 
Pedro, no Município de Santana de Parnaíba.

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 O logradouro denominado Rua: Antônio Joaquim, localizado na região do loteamento São 
Pedro, Município Santana de Parnaíba, mencionado e indicado no “croqui” anexo, desta lei, passa a ter sua extensão 
alterada, na seguinte conformidade:

I  -  Inicio: Av. Fortunato Camargo – Coordenadas X: 310062.989 e Y: 7408599.436;
II - Término: Rua: Sem Saída – Coordenadas X: 310134.362 e Y: 7408356.737.
Art. 2º Um novo trecho recém-aberto, será continuidade da Antônio Joaquim, sendo alterado o fim 

e tornando-se uma Rua sem saída.

Santana de Parnaíba, 22 de outubro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivada  em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------------
LEI Nº 3.832, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 3.276, de 21 de junho de 2013, 
que autorizou o Executivo Municipal a conceder aos servidores 
municipais ativos integrantes do quadro do magistério abono 
pecuniário.

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

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 3.276, de 21 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono pecuniário mensal no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos profissionais ativos do Quadro do Magistério Público Municipal, 
previsto pela Lei nº 3.116, de 25 de maio de 2011 e suas alterações e de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) aos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, previstos pela Lei nº 3.117, de maio de 2011 e 
suas alterações.”

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2020.

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivada  em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------------
LEI Nº 3.833, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

Define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, 
prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por 
animais peçonhentos e venenosos.

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

Art. 1º Esta Lei Municipal define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção 
e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde 
pública e que devem ser realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Para fins desta lei, consideram-se animais de relevância para a saúde pública todo aquele 
que se apresenta como:

I - vetor, hospedeiro, portador, amplificador ou suspeito para alguma zoonose de relevância para a 
saúde pública, quanto à transmissão de agente etiológico para humanos;

II - suscetível para alguma zoonose de relevância para a saúde pública, quando em situações de 
risco quanto à transmissão de agente etiológico para humanos;

III - venenoso ou peçonhento de relevância para a saúde pública; ou
IV - causador de agravo que represente risco de transmissão de doença para a população humana.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde é a responsável, em âmbito municipal, pelo Centro de 

Controle de Zoonoses mencionadas na presente lei, respeitadas as áreas de atuação dos demais órgãos da 
Administração Pública.

Art. 4º São consideradas ações e serviços públicos de saúde voltados para a vigilância, a prevenção 
e o controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde 
pública:

I - desenvolvimento e execução de atividades, ações e estratégias relacionadas a animais de 
relevância para a saúde pública;

II - desenvolvimento e execução de ações, atividades e estratégias de educação em saúde visando 
à guarda ou à posse responsável de animais para a prevenção das zoonoses;

III - coordenação, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses, 
normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como notificação e investigação de eventos adversos temporalmente 
associados a essas vacinações;

IV - realização de diagnóstico laboratorial de zoonoses e identificação das espécies de animais, de 
relevância para a saúde pública;

V - recomendação e adoção de medidas de biossegurança que impeçam ou minimizem o risco de 
transmissão de zoonoses e da ocorrência de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos relacionados 
à execução das atividades de vigilância de zoonoses dispostas neste artigo;

VI - desenvolvimento e execução de ações, atividades e estratégias de controle da população de 
animais, que devam ser executadas em situações excepcionais, em áreas determinadas, por tempo definido, para o 
controle da propagação de zoonoses;

VII - coleta, recebimento, acondicionamento, conservação e transporte de espécimes ou amostras 
biológicas de animais para encaminhamento aos laboratórios, com vistas à identificação ou diagnóstico laboratorial 
de zoonoses;

VIII - gerenciamento de resíduos de serviços de saúde gerados pelas ações de vigilância de 
zoonoses de relevância para a saúde pública;

IX - Eutanásia em animais, somente quando indicado, conforme os programas oficiais do Ministério 
da Saúde e nos termos da Lei Estadual nº 12.916, de 16 de abril de 2008 e da Resolução nº 1.000, de 11 de maio de 
2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária;

X - recolhimento e transporte de animais de relevância para a saúde pública, quando couber;
XI - recepção de animais vivos e de cadáveres de animais de relevância para a saúde pública;
XII - manutenção e cuidados básicos de animais recolhidos em estabelecimento responsável por 

vigilância de zoonoses pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), observando normatização vigente quanto aos 
prazos estipulados de permanência do animal, quando houver;

XIII - destinação adequada dos animais recolhidos; e
XIV - investigação, por meio de necropsia, coleta e encaminhamento de amostras laboratoriais ou 

outros procedimentos pertinentes, de morte de animais suspeitos de zoonoses.
Art. 5º Não é de competência do Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal 

de Saúde, a fiscalização de maus tratos a animais.
Parágrafo único. O Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, ao 

tomar conhecimento de maus tratos a animais providenciará por informar os órgãos públicos competentes na apuração 
do crime previsto no art. 32 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, especialmente os órgãos policiais e 
o Ministério Público.

Art. 6º Não constitui objetivo básico das ações do Centro de Controle de Zoonoses, a realização 
de consultas, diagnóstico e tratamento em casos de doenças e/ou agravos específicos dos animais, que não tenham 
relevância em saúde pública, cabendo ao proprietário a responsabilidade de procurar assistência veterinária por meios 
próprios.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivada  em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------------
LEI Nº 3.834, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

Altera, acrescenta e revoga dispositivos na Lei nº 3.695, de 24 de 
maio de 2018, na Lei nº 3.703, de 28 de junho de 2018, e no Anexo 
I da Lei nº 3.115, de 25 de maio de 2011.

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

Art. 1º Esta Lei altera, acrescenta e revoga dispositivos na Lei nº 3.695, de 24 de maio de 2018, na Lei 
nº 3.703, de 28 de junho de 2018, e no Anexo I da Lei nº 3.115, de 25 de maio de 2011, para readequar a legislação 
no tocante ao Quadro de Pessoal da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba.

Art. 2º A ementa da Lei n° 3.695, de 24 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a instituição do Adicional pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal 

Preventiva – RETPMP, aos ocupantes dos Cargos Efetivos da Guarda Municipal Comunitária de Santana de 
Parnaíba, constantes do Anexo I da Lei nº 3.119, de 25 de maio de 2011, revoga o art. 12 da Lei nº 3.119, de 25 
de maio de 2011, e dá outras providências.” (NR)

Art. 3º O art. 1° da Lei n° 3.695, de 24 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, adicional pelo Regime 

Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva – RETPMP.
§ 1º O adicional pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva – RETPMP – de que 

trata este art., é vantagem pecuniária ex facto offici, atribuído aos ocupantes dos Cargos Efetivos da Guarda Municipal 
Comunitária de Santana de Parnaíba, constantes do Anexo I da Lei nº 3.119, de 25 de maio de 2011, em decorrência 
de exigir particular dedicação e especial habilitação de seus titulares.

§ 2º O Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva – RETPMP, em face da natureza 
peculiar do cargo, sujeita os seus titulares a prestação do serviço em condições anormais de segurança, salubridade 
ou onerosidade, cumprimento de horário irregular, a plantões noturnos e a chamadas a qualquer hora.

§ 3º A especial habilitação de seus titulares se evidencia por sua sujeição a curso de habilitação 
específica, nos termos dispostos no art. 11 da Lei Federal n° 13.022, de 8 de agosto de 2014.

§ 4º Os Guardas Municipais Comunitários não farão jus ao recebimento do adicional do caput 
deste art. enquanto ocuparem cargos em comissão, inclusive, o de Comandante da Guarda Municipal Comunitária, 
Corregedor da Guarda Municipal Comunitária e Subcomandante da Guarda Municipal Comunitária, constantes do Anexo 
I da Lei nº 3115, de 25 de maio de 2011.

§ 5º O adicional somente será devido no exercício efetivo dos cargos do caput deste art. 1º, salvo nos 
casos de afastamento por férias, licença prêmio, licença nojo, licença gala, faltas justificadas e licença por acidente 
de trabalho.” (NR) 

Art. 4º O art. 2° da Lei n° 3.695, de 24 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º Os ocupantes dos Cargos Efetivos da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, 

constantes do Anexo I da Lei nº 3.119, de 25 de maio de 2011, perceberão adicional pelo Regime Especial de Trabalho 
de Proteção Municipal Preventiva – RETPMP, correspondente a 60% (sessenta por cento) dos seus vencimentos até 31 
de dezembro de 2019, passando para 70% (setenta por cento) a partir de janeiro de 2020.

I – (revogado); e 
II – (revogado).
Parágrafo único. (revogado):
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado); e
IV – (revogado).
§ 1º Ser considerado apto ao uso de armas letais ou não letais da Corporação e manter válida a 

habilitação na condução de veículos automotores é requisito para recebimento do adicional do art. 1º desta Lei.
§ 2º O adicional pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva – RETPMP:
I – é parcela variável não incorporável à remuneração em nenhuma hipótese;
II – deve ser pago mensalmente; e
III – não compõe a base de cálculo para contribuição previdenciária ou de assistência à saúde, nem os 

respectivos benefícios.” (NR)
Art. 5º O art. 3º da Lei n° 3.695, de 24 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Os servidores públicos integrantes do Quadro de Cargos da Guarda Municipal Comunitária 

de Santana de Parnaíba enquanto perceberem o adicional pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal 
Preventiva – RETPMP, não fazem jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade.” (NR)

Art. 6º O art. 4° da Lei nº 3.703, de 28 de junho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º A nomeação aos cargos de Ouvidor Geral do Município, Comandante da Guarda Municipal 

Comunitária, Corregedor da Guarda Municipal Comunitária e Subcomandante da Guarda Municipal Comunitária 
constantes do Anexo I da Lei nº 3115, de 25 de maio de 2011, seguirá as seguintes regras:

I – somente ocupante de cargo efetivo do Quadro Geral de Servidores de Santana de Parnaíba, disposto 
no Anexo I da Lei nº 3.117, de 25 de maio de 2011, pode ocupar o cargo em comissão de Ouvidor Geral do Município; e

II – somente ocupantes de cargos efetivos do Quadro da Guarda Municipal Comunitária de Santana de 
Parnaíba, dispostos no Anexo I da Lei nº 3.119, de 25 de maio de 2011, podem ocupar os cargos em comissão de 
Comandante da Guarda Municipal Comunitária, Corregedor da Guarda Municipal Comunitária e Subcomandante da 
Guarda Municipal Comunitária.” (NR)

Art. 7º Ficam alterados os valores dos vencimentos dos cargos em comissão de Comandante da 
Guarda Municipal Comunitária e Subcomandante da Guarda Municipal Comunitária constantes no Anexo I da Lei nº 
3.115, de 25 de maio de 2011, conforme descrito abaixo:

I   –  R$ 13.200,00 para o cargo de Comandante da Guarda Municipal Comunitária; e
II – R$ 10.200,00 para o cargo de  Subcomandante  da  Guarda  Municipal Comunitária.
Art. 8º Revogam-se o Parágrafo único e os incisos I e II do caput do art. 2º da Lei n° 3.695, de 24 de 

maio de 2018.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Santana de Parnaíba, 24 de outubro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivada  em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------------
DECRETO Nº 4.304, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, § 1º, inciso IV da Lei Federal  nº 11.494, de 20 de junho de 
2007 e no art. 2º, da Lei Municipal nº 2.806, de 31 de maio de 2007, 

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 
conforme composição abaixo:  

I - 02 (dois) Representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um da Secretaria Municipal 
de Educação:

a) titulares:
1.  Pedrina de Lourdes Rosa (SME)

         RG. 17.422.116-2

2.  Jane Aparecida Porcino de Oliveira dos Santos 
RG. 15.904.718-3

b) suplentes: 
1. Edite Adriana dos Santos Carneiro (SME)
RG. 20.040.770-3 

2. Grasiela Missé (SME)
RG. 25.131.341-4

II - 01 (um) Representante dos Professores da Educação Básica Pública: 

a) titular: Suzana Vieira Corrêa
RG. 30.583.769-2

b) suplente: Ricardo Manoel da Silva 
 RG. 30.861.308-9

III -  01 (um) Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas: 
 a)  titular:  Ana Lúcia Frediani
RG. 15.477.493-5 

b) suplente: José Gonçalves Soares Neto
RG. 11.142.036-2

IV - 01 (um) Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas 
Municipais de Educação Básica: 

a) titular: Alexandre Massagardi Venâncio 
RG. 22.801.111-5

b) suplente: Raquel Pereira de Jesus
RG. 34.440.881-4

V - 02 (dois) Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas de Educação Básica: 

a) titulares: 

1. Evelyn Bruna Inácio da Silva Paulino 
RG. 48.095.946-8

2. Fernanda Cristina de Toledo
RG. 29.342.161-4

b)  suplentes: 

1. Wagner Mendes Dias 
     RG. 30.980.959-9

2. Cássia Aparecida de Oliveira Barbosa 
     RG. 33.977.581-6

VI - 02 (dois) Representantes dos Estudantes das Escolas Municipais de Educação Básica:

a)  titulares:

1. Tainá da Silva Oliveira
RG. 50.107.925-7 

2. Emanuel Fernandes da Silva
RG. 64.157.749-7

b)  suplentes: 

1. Renan Fernandes de Lima 
RG. 38.399.873-6

2. Vitória Maria Barbosa Santos
RG. 53.246.824-7

VII - 01 (um) Representante do Conselho Municipal de Educação:

a) titular: Denise Marques da Silva
RG. 33.093.516-1

b) suplente: Rosemary Martins Dutra
RG. 58.664.411-8

VIII - 01 (um) Representante do Conselho Tutelar: 

a) titular: Ana Lúcia Nogueira de Sant’Ana Silva  
RG. 25.131.782-1

b) suplente: Leonice Fedrigo Duarte da Silva
RG. 28.395.788-8

Art. 2º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação será de 
02 (dois) anos, sendo permitida uma única recondução, para o mandato subsequente.

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

Santana de Parnaíba, 22 de outubro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivado em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 073/2017 – (Proc. 
Adm. 343/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: HOLTZ & 
HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP – DATA: 21/10/2019 – altera o enunciado e a cláusula segunda.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 074/2017 – (Proc. 
Adm. 343/17) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: FARMA 
SANTANA LTDA – EPP – DATA: 21/10/2019 – altera o enunciado e a cláusula segunda.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 190/2019 – (Proc. Adm. 006/19) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: A.M WELLER CONFECÇÕES – DATA: 
21/10/2019 – altera a clausula onze.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 196/2019 – (Proc. Adm. 006/19) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: COMERCIAL THIALLI – LTDA – DATA: 
21/10/2019 – altera a clausula onze.

--------------------------------------------
LEI Nº  3.829, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019

Projeto de Lei de autoria do Vereador Nilson Cadeirante.

Dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos, narguilés, ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não 
do tabaco, e de bebidas alcoólicas de qualquer graduação, em parques públicos 
municipais da cidade de Santana de Parnaíba 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 e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibido o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés, ou de 
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, e de bebidas alcoólicas de qualquer graduação, em 
parques públicos municipais da cidade de Santana de Parnaíba.

Art. 2º Nos locais de que trata este artigo deverá ser afixada placa, na forma e nas dimensões 
estabelecidas na regulamentação desta lei, em que conste de que ali é proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas, 
as sanções aplicáveis e os telefones dos órgãos de fiscalização.

Art. 3º Poderão ser criadas áreas especiais isoladas dentro dos parques para utilização dos 
fumantes.

Art. 4º Poderão ser criadas e desenvolvidas campanhas de conscientização nos parques públicos 
municipais sobre os malefícios dos produtos fumígenos e do consumo do álcool.

Art. 5º Os infratores desta lei sujeitar-se-ão, quando couber, a multa, que será estabelecida na 
regulamentação desta lei.

Parágrafo único. Para os efeitos de aplicação da multa prevista neste artigo, consideram-se 
infratores, os fumantes consumidores de bebidas alcoólicas em ato flagrante.

Art. 6º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivada  em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------------
LEI Nº  3.830, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019

Projeto de Lei de autoria do Vereador Nilson Cadeirante.

Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de 
sonorização nociva ou perigosa em áreas públicas, particulares e 
estabelecimentos comerciais, 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 e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Constitui infração, na forma desta lei, a produção de ruídos gerados por qualquer meio 
mecânico, eletromecânico e eletromagnético, que apresentem características vocais, gestuais, musicais, instrumentais 
ou similares, classificados nocivos ou perigosos, que provoquem perturbação do bem-estar do cidadão, alterem o 
sossego público ou particular, ou o equilíbrio do meio ambiente, no Município de Santana de Parnaíba.

Parágrafo único. A proibição de que trata o “caput” abrange ruídos ou som de cunho propagandístico 
ou não com origem:

I  -  em qualquer estabelecimento comercial;
II  - em veículos automotores;
III - em imóveis particulares;
IV - em equipamentos sonoros fixos ou movimentados;
V  -  em equipamentos sonoros transportados ou equipados em veículos automotores;
VI  - em logradouros públicos.

Art. 2º A emissão de que trata o art. 1º desta lei envolve todo e qualquer meio de produção de ruídos 
ou som, a exemplo de ferramenta, maquinário, equipamentos eletroeletrônicos, aparelhos de reprodução sonora, fixos 
ou transportados, semoventes ou não, que ultrapassem os níveis máximos de intensidade estabelecidos em Decreto 
Regulamentador.

Art. 3º Salvo atividades intrínsecas dos órgãos oficiais do Município, da Administração Direta 
ou Indireta, necessárias à construção, reforma ou manutenção de seus próprios municipais e ao exercício de suas 
atividades, a proibição de que trata esta lei se estende aos eventos e apresentações em parques públicos, praças de 
esportes, unidades escolares e logradouros municipais.

Parágrafo único. No caso dos locais mencionados no “caput”, somente ficam permitidas a 
presença de bandas, grupos, corais, conjuntos, fanfarras, orquestras ou similares, mediante autorização específica 
do órgão municipal responsável, desde que a amplificação sonora por meio de aparelhos ou instrumentos eletrônicos 
de qualquer espécie, em seus ensaios e apresentações, não ultrapasse os níveis estabelecidos em Decreto 
Regulamentador.

Art. 4º Ficam permitidas as emissões sonoras ou ruídos produzidos por:
a)  sinos de igrejas;
b) templos públicos para indicar horas ou anunciar a realização de atos ou cultos religiosos;
c) passagem de fanfarras, ou bandas de músicas em procissões, cortejos ou desfiles públicos;
d) aparelhos sonoros de veículos oficiais;
e) aparelhos sonoros de alerta para assinalar horários de saída e entrada de locais de trabalho, 

nesses casos por no máximo 30 (trinta) segundos.
Art. 5º Qualquer empresa que produza ruídos ou emissões de sons, em seus estabelecimentos ou 

seus veículos, que venha a incomodar a comunidade em geral, quer no sossego, repouso, perturbação, desequilíbrio 
do meio ambiente e similares, fica sujeita a cassação da licença de funcionamento na figura de infratora, na aplicação 
das penas cominadas nesta lei, sem prejuízo das demais penalidades federais e estaduais.

Art. 6º Consideram-se infratores ou responsáveis, para efeitos das penas previstas nesta lei, 
solidariamente:

I - o estabelecimento comercial contratante e o contratado para promover ou executar:
a) os serviços de construção ou montagem;
b) manutenção e reconstrução;
c) divulgação de promoções, vendas ou similares;
d) divulgação de qualquer tipo de evento;
e)  propaganda de ofertas de produtos ou serviços.
II - o proprietário do equipamento sonoro emissor do ruído ou som;
III - os proprietários do(s) imóvel(is), ou seus eventuais locatários, que mantenha(m) os emissores 

dos ruídos ou som de que trata a presente lei.
Art. 7º Os níveis de intensidade de som ou ruídos serão medidos por decibelímetro, devidamente 

calibrado por órgão credenciado do INMETRO e aferido com calibrador próprio, nos termos da NBR 10.151/2019 da 
ABNT ou a que sucedê-la, acompanhado da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, devendo ser 
observados no Decreto Regulamentador desta lei.

Art. 8º As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que infringirem qualquer 
dispositivo desta lei, eventual Decreto Regulamentador e normas dela decorrentes, ficam sujeitas às seguintes 
penalidades, aplicadas isolada ou cumulativamente, independente da obrigação de cessar a transgressão e de outras 
sanções da União ou do Estado, cíveis ou penais:

I  -  notificação por escrito;
II  - multa;
III - interdição;
IV - apreensão do objeto causador.
Parágrafo único. A impossibilidade de notificação nos casos de estabelecimentos irregulares não 

prejudica o disposto no inciso IV deste artigo.
Art. 9º As infrações à presente lei obedecerão a seguinte classificação:
I  - Leve: quando o nível de som ou ruído for superior em até 5 dB (cinco decibéis) acima do limite 

estabelecido na NBR 10.151/2019 da ABNT;
II - Média: quando o nível de som ou ruído for de 5.1 dB (cinco ponto um decibéis) até 10 dB (dez 

decibéis) acima do limite estabelecido na NBR 10.151/2019 da ABNT;
III - Grave: quando o nível de som ou ruído for de 10.1 dB (dez ponto um decibéis) até 20 dB (vinte 

decibéis) acima do limite estabelecido na NBR 10.151/2019 da ABNT;
IV - Gravíssima: Mais de 20.1 dB (vinte ponto um decibéis) acima do limite estabelecido na NBR 

10.151/2019 da ABNT.
Art. 10. A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente a:
I  -  nas infrações leves - 100,00 UFESPs;
II  - nas infrações médias - 300,00 UFESPs;
III - nas infrações graves - 1.000,00 UFESPs;
IV - nas infrações gravíssimas - 3.000,00 UFESPs;
V - nos casos de reincidências as multas serão em dobro, sem prejuízo de outras sanções.
§ 1º Será considerada reincidência quando o agente praticar mais de uma vez a mesma infração 

tipificada nesta lei, devendo o Poder Público, no caso de estabelecimento comercial, parques de diversão, circo ou 
similares, aplicar a penalidade de lacração e cassação de alvará de funcionamento.

§ 2º Verificada a existência de fato criminoso, o Poder Executivo comunicará o mesmo à autoridade 
policial competente, para as medidas legais cabíveis.

Art. 11. Ficam incluídas na proibição da presente lei as detonações e estampidos provocados pelo 
uso de explosivos ou similares, em virtude de atividade de empresa demolidora de imóveis ou exploradora de pedreiras, 
salvo com autorização expressa dos órgãos municipais competentes.

Art. 12. As reclamações dos cidadãos incomodados com a conduta dos infratores em relação ao 
estabelecido nesta lei poderão ser denunciadas pelo número de telefone disk denúncia: 0800-161532 e, da Guarda 
Municipal Comunitária: 4622-8900.

Parágrafo único. A identificação do denunciante deverá ser mantida em sigilo pelo Poder Público.
Art. 13. No caso de envolvimento de imóvel residencial nos casos previstos nesta lei, as multas 

aplicadas e não recolhidas, reincidentes ou não, serão incluídas na dívida ativa do Município e, em decorrência, 
cobradas judicialmente.

Art. 14. A classificação e os enquadramentos dos casos previstos nesta lei serão fixados em Decreto 
Regulamentador mediante anexo, de acordo com as normas técnicas estabelecidas na forma do art. 9º desta lei.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.640, de 30 de 

agosto de 2005, e a Lei Municipal nº 3.406, de 7 de julho de 2014.

Santana de Parnaíba, 21 de outubro de 2019.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Arquivada  em  pasta  própria  no  local  de  costume  na  data  supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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