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Na última sexta-feira 19/08, a 
Prefeitura de Santana de Parna-
íba, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, inaugurou no 
bairro do São Luís, a nova sede 
da Casa da Juventude – Espa-
ço Amigo. O novo espaço aten-
derá com muito mais conforto, 
os jovens que buscam no local 
um ambiente de interação social 
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Santana de Parnaíba inaugura
nova sede da Casa da Juventude

 Fotos: Márcio Koch 

Fotos: Linda Marinho

Parque Colinas da Anhanguera já tem
data para ser inaugurado: dia 30 de Agosto

A Casa da Juventude vai pro-
porcionar aos jovens aulas de 

boxe, capoeira, grafite entre 
outras atividades
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 Data LOCAL HORÁRIO ATIVIDADE

 1/set Eprocad 13h Torneio Interno de Atletismo

 2/set Ginásio do Frediane 09h Quadrangular de Futsal

 3/set Pq. Santana/Isaura 08h 2° caminhada “Viver mais e melhor” Grupos:

    Pq. Santana, Cento e Vinte, São Pedro, Colinas

 4/set Praça do Colinas 18h Aulão de Ginástica Colinas/São Pedro

 5 e 6/set Ginásio do 120 Das 13h as 13h Virada Esportiva

 6/set EPROCAD 08h Festival de Atletismo
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Cidade nos Planos de Deus
 Saúdo a todos com a paz do senhor Je-
sus. Quero agradecer a Deus por esta opor-
tunidade que o senhor tem nos concedido e 
por tudo que tem feito e vai fazer nas nossas 
vidas. Quero deixar uma palavra que eu te-
nho certeza que entrará no seu coração de 
um modo especial. Em Jeremias capítulo 1 
versículo 4 em diante que diz assim:   “an-
tes que eu te formasse no ventre eu te co-
nheci, e antes que saísse da madre te san-
tifi quei e as nações te dei por profeta, então 
disse eu ‘ah senhor Jeová, eis que não sei 
falar porque sou uma criança.” Essa palavra 
tremenda a qual o senhor fala que nos esco-
lheu desde o ventre de nossa mãe, diz que 
foi ele que fez planos para nossa vida, pois 
muitas vezes nos perguntamos por que nas-
cemos? Por que estamos nessa terra? Mas o 
senhor deixa bem claro nesta passagem bí-
blica quando diz que: “Antes que eu te for-

Fotos: Linda Marinho        Texto Escrito por: Gisele M. Antunes

masse no ventre eu te conheci.” Então o 
senhor fala que nos formou antes que nos-
sos pais nos planejassem, por isso nós so-
mos planos e sonhos verdadeiramente fei-
to pelas mãos do nosso Deus. 
 Talvez você se sinta tão pequeno e in-
ferior, mas o senhor diz para jamais dizer 
que você não sabe ou que é incapaz, pois 
para onde Deus te enviar, é ele quem te 
capacita e coloca palavras em sua boca, 
porque foi ele quem te escolheu e o sepa-
rou como profeta na terra nos separados 
para fazer a vontade dele, assim você se-
rá mais que vencedor. Para o senhor você 
tem valor, você é uma alma preciosa. E as 
nossas vidas pertencem ao Senhor, somos 
uma jóia rara para Jesus.
 Quando Deus escolhe um homem ou 
uma mulher, ele já sabe das nossas fraque-
zas, mas é ele quem nos capacita. Então 
precisamos fazer de acordo com a vonta-
de de Deus, pois servir ao senhor não é re-
ligião, mas sim, ter o coração aberto a Deus 
e quando abrimos nosso coração, fi camos 
livres e as portas se abrem na nossa vida. 
Um novo canto na tua boca está por vir, 
portanto anime o seu coração e saiba que 
tudo na tua vida tem um proposíto e um 
porque e nada acontece por acaso Amem!

Pastora Kátia Abreu
Igreja Evangélica Sopro de Deus
Localizada na Rua Gabriel Jorge Salomão, 441 – 
Fazendinha, Santana de Parnaíba - SP. Os cultos 
são realizados as terças das 19h às 21h,
quinta-feira 19h às 21h, sexta-feira 14h às 16h
e aos domingos 18h às 20h

Cidade de Santana de Parnaíba promove
1ª Semana da Atividade Física com Virada Esportiva
 A Prefeitura, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Atividade Físi-
ca, Esporte e Lazer (SMAFEL), realiza 
de 01 a 06 de setembro, a 1ª Semana 
da Atividade Física, que visa incenti-
var a prática de atividades. O objetivo 
é ajudar a prevenir e combater o se-
dentarismo ao mostrar a importância 
em manter um estilo de vida ativo e 
saudável, melhorando assim a quali-
dade de vida no município.
 Diversas atividades como o Festi-
val de Atletismo, Futsal, Caminhada, 
aulão de ginástica serão realizadas 
ao longo da semana. (confira quadro 
abaixo). Já no final de semana, (05 e 
06), será realizado um evento espe-
cial, a Virada Esportiva.
 Durante 24 horas, o Ginásio Po-
liesportivo do 120 será palco de ati-
vidades que vão desde festival de 
vôlei, aulão de hidroginástica, ofici-
nas de luta, maratona aquática até 
“rua de lazer”.

 HORÁRIO ATIVIDADE
 Das 13h às 17h Festival Inter escolinhas de Vôlei;
 Das 18h às 19h Aulão de Ginástica;
 Das 19h às 20h Aulão de Hidroginástica
 Das 20h às 22h Recreação livre de Futsal
 Das 22h às 24h Ofi cina de Lutas
 Das 24h às 8h Torneio de Vôlei; Recreação livre de Futsal; Arena Virtual; Jogos de tabuleiro; Cama Elástica; Tênis de Mesa; 
 Das 8h às 13h Maratona aquática e Aulão de Hidroginástica;
 A partir das 9h Rua de Lazer

Texto: Cintia Almeida
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O Parque Colinas da Anhanguera já se encontra com suas obras totalmente concluídas e será inaugurado dia 30 de agosto

 O parque com que os moradores 
do Colinas da Anhanguera tanto so-
nharam será inaugurado no dia 30 
de agosto. Funcionários da prefeitura 
acertam os últimos detalhes para en-
tregar a área de lazer que conta com 
ambientes de entretenimento para to-
da a população.
 Localizado em frente à Rua Yo-
landa Mohaly o terreno tem cerca de 
30 mil m² com 100% de suas obras 
concluídas. As quadras já estão pron-
tas, e receberam os últimos retoques 
no piso, grama sintética, alambrados 
e arquibancadas. Caminhando pe-
lo parque é possível encontrar bebe-
douros, quiosques, pista de caminha-
da, fonte de água, playground para as 
crianças, academia ao ar livre, entre 
outros espaços. A Pista de Skate é 
outro ambiente que foi concluído, be-
nefi ciando aos praticantes desta mo-
dalidade radical.
 Para deixar o ambiente mais agra-
dável também foram plantadas vá-
rias árvores e mudas de espécies 
nativas. A população poderá contar 
também com uma base da Guarda 
Municipal Comunitária (GMC), que 
garantirá a segurança dos frequenta-
dores do parque.

Fotos: Linda Marinho                     Texto: Renato Menezes 

Dia 30 de Agosto a prefeitura vai inaugurar 
o parque mais moderno da região
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No dia da inauguração o local recebeu a presença de várias autoridades do município

O novo prédio é formado por três pavimentos contendo: dormitórios, banheiros, elevador, biblioteca, brinquedoteca com computadores,
sala de entretenimento com TV e jogos, ambulatório, quadra e quiosque com churrasqueira para promover integração e diversão para os pequenos

Prefeitura de Santana de
Parnaíba inaugura novas sedes:

Casa da Juventude no Jardim São Luís...

... e Casa Transitória no Parque Fernão Dias

Textos: Estela Eduardo               Fotos: Márcio Koch 

Textos: Estela Eduardo               Fotos: Márcio Koch 

 Na última terça-feira 19/08, a Pre-
feitura de Santana de Parnaíba, por 
meio da Secretaria de Assistência So-
cial, inaugurou no bairro do São Luís, a 
nova sede da Casa da Juventude – Es-
paço Amigo. O novo espaço atende-
rá com muito mais conforto, os jovens 
que buscam no local um ambiente de 
interação social.
 Estiveram presentes na cerimônia 
de inauguração o prefeito Elvis Cezar, 
os vereadores Gino Mariano, Amâncio 
Neto, Alemão da Banca e Marco O To-
nho, secretários e diretores municipais 
além de alunos do curso de violão do 
CCAM, que se apresentaram no início 
do evento.

Casa da Juventude – Espaço Amigo 

 A Casa da Juventude é um local 
que tem como objetivo tirar os jovens 
ociosos das ruas, trazendo-os para 
dentro de um ambiente que ofereça 

atividades recreativas que contribuam 
para seu desenvolvimento. 
 Lá os jovens podem participar de 
aulas de boxe, capoeira, grafi te, entre 
outras séries de atividades que o es-
paço oferece como a biblioteca. A ca-
sa também realiza reuniões semanais 
dos jovens com um psicólogo. Nesses 
encontros eles fazem rodas de bate 
papo, em que expõem seus anseios e 
ouvem a opinião do profi ssional.

 Na última sexta-feira 15/08, a Pre-
feitura, por meio da Secretaria de As-
sistência Social, inaugurou no bair-
ro Fernão Dias, a nova sede da Casa 
Transitória – Moinho de Vento. O novo 
prédio atenderá com muito mais con-
forto crianças e adolescentes de 0 a 
18 anos, que de alguma forma foram 
vítimas de violência física, psíquica ou 
que estavam em estado de vulnerabili-
dade social.
 A coordenadora da Casa, Zenilda 
dos Santos Ferreira, está há um ano e 
meio à frente da coordenadoria e de-
clarou que todo o convívio e trabalho 

realizado junto as crianças é baseado 
no amor que sente por eles, e que o 
sentimento que eles como funcioná-
rios nutrem por esses pequenos é mui-
to grande.
 A Casa Transitória é uma instituição 
pública mantida por meio da Secreta-
ria de Assistência Social e que recebe 
crianças por interferência do Conselho 
Tutelar. Sua principal função é garantir 
que essas crianças tenham assegura-
dos os direitos básicos inerentes à pes-
soa humana, assim como: preservação 
da sua identidade, liberdade, respeito, 
dignidade, direito à vida, saúde, educa-

ção, convívio familiar e social.
 É papel fundamental da instituição, 
tentar estabelecer a reintegração des-
sas crianças à sua família de origem, ou 
seja, pai e mãe. Não sendo possível o 
próximo passo é tentar fazer essa so-
cialização com os familiares mais próxi-
mos, porém, se esgotadas as chances 
de um convívio familiar, a criança é en-
caminhada para adoção.
 A instituição funciona 24 horas por 
dia e hoje trabalha com mais de 40 fun-
cionários especialmente treinados para 
esse convívio com as crianças. Dentre 
esses funcionários há profi ssionais es-

pecializados em psicologia, pedagogia 
e nutricionista, tudo pensado de forma 
que venha atender a todas as necessi-
dades dos internos.
 O novo prédio é provido de três pa-
vimentos contendo: dormitórios, ba-
nheiros, elevador, biblioteca, brinque-
doteca com computadores, sala de 
entretenimento com TV e jogos, ambu-
latório, quadra e quiosque com chur-
rasqueira para promover integração e 
diversão para os pequenos, além de 
conter todos os dispositivos necessá-
rios para crianças portadoras de neces-
sidades especiais.
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Secretário de Educação, prof. Jailton conversa com os 350 funcionários que passam a fazer parte da
empresa Soluções que vão receber entre salários e benefícios mais de mil reais mensais pagos pela empresa

Prefeitura de Santana de Parnaíba recepciona
funcionários da empresa Soluções Serviços

 No último sábado 16/08, a prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de Educa-
ção reuniu-se com ex- funcionários da 
empresa Beta Clean que agora fazem 
parte da Soluções Serviços, empresa 
terceirizada que passa a ser responsá-
vel pelos funcionários que realizam os 
serviços gerais das repartições públi-
cas do município.
 A reunião, promovida na Secreta-
Fotos: Marcio Koch                     Texto: Renato Menezes 

ria de Educação contou os secretá-
rios de Governo Manoel Moreira Fi-
lho e de Educação Jailton Aparecido 
Rodrigues, além do gerente de No-
vos Negócios da Soluções, Francis-
co Antonio. 
 Com a contratação, a Soluções 
além de manter os 250 funcionários 
da empresa Beta Clean, também con-
tratou mais 100 pessoas, ampliando o 

quadro para 350 funcionários que tra-
balharão nos 68 colégios municipais, 
no prédio da Secretaria de Educação 
e no setor de Merenda. 
 Os funcionários, além de terem to-
dos os direitos trabalhistas assegu-
rados, os salários e benefícios pagos 
pela empresa como cesta básica, va-
le-refeição e vale-transporte serão pa-
gos em pecúnia, ou seja, receberão 
em dinheiro, fazendo com que seus 
salários ultrapassem a faixa de mil re-
ais mensais.
 “Para nós é motivo de muita alegria 
iniciar este trabalho junto à prefeitura, 
pois sempre buscamos valorizar nos-
so funcionário, principalmente o mais 
humilde já que são eles que carregam 
o nome da empresa, gerando bons 
frutos para ambos os lados. Por isso 
tenho certeza que vamos realizar um 
excelente trabalho para a prefeitura e 
por meio deste trabalho, alcançarmos 
novas parcerias na região”, comentou 
Francisco, gerente de novos negócios.
 Rose Pereira, moradora da Fazen-
dinha, comemorou a oportunidade de 
trabalho proporcionada pela parceria: 
“Eu fi co muito contente com este em-
prego. Vou poder ajudar meu marido 
com o salário e ainda trabalhar perto 

de casa. Agradeço a chance e espero 
atender com o que a empresa espera 
de mim” falou a nova funcionária.
 “Acredito que esta solução benefi -
ciou a todos, tanto na questão do em-
prego, pois ninguém foi mandado em-
bora, quanto no salário que vai ser 
uma ajuda e tanto para quem luta pa-
ra levar sustento para os fi lhos. Estou 
muito contente com essa empresa que 
a meu ver é séria e vai cumprir com 
as obrigações com todos nós”, disse 
Ricardo Ferreira, morador do Cristal
Park e que foi remanejado para empre-
sa Soluções.
 O Secretário de Educação Jailton 
Rodrigues falou sobre os funcionários 
que fi carão lotados em sua secreta-
ria: “Essa reunião representa uma pro-
messa feita pelo prefeito, que era a de 
não dispensar nenhum funcionário da 
empresa anterior e que foi cumprida”, 
comentou o secretário que explicou 
como será feita a distribuição destes 
funcionários: “A quantidade de funcio-
nários será de acordo com o tamanho 
da unidade e quantidade de alunos. 
Pretendemos colocar estas pessoas 
em locais próximos das suas casas, 
facilitando o deslocamento deles”, sa-
lientou Jailton.

Em sua quinta edição, o curso que visa capacitar os alunos da Rede Municipal de Ensino de
Santana de Parnaíba para a função de Auxiliar Gráfico, formou 22 jovens 

Prefeitura por meio da Secretaria de Educação
formam 22 alunos no curso de auxiliar grá� co

 Promover ações que colaboram 
para a inclusão dos estudantes parnai-
banos no competitivo mercado de tra-
balho é uma das prioridades da Pre-
feitura. Por meio de parcerias com 
empresas instaladas na cidade, cente-
nas de jovens recém-saídos do Ensi-
no Médio têm sido encaminhados ao 
mercado de trabalho. 
 O mais recente sucesso destas ini-
ciativas aconteceu no último dia 15/08, 
com a formatura de mais uma turma 
do projeto Print School, da Plural In-
dústria Gráfi ca. Realizada na Secreta-
ria de Educação, a solenidade contou 
com a presença do secretário de Edu-
cação, Jailton Aparecido Rodrigues, 
dos diretores de Recursos Humanos 
da Plural Indústria Gráfi ca, Vanessa 
Martinelli e Rodrigo Araujo, da enge-
nheira ambiental Jeniffer Guedes, além 
de estudantes e pais de alunos.
 Em sua quinta edição, o curso que 
visa capacitar os alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Santana de Par-
naíba para a função de Auxiliar Grá-
fi co, formou 22 jovens, que passarão 
agora, por um processo seletivo de 
contração para trabalharem na empre-
sa, instalada no Tamboré.
 No curso, com carga horária de 112 
horas, 14 módulos e duração de cinco 

Fotos: Denis Oliveira

meses, os alunos tiveram acesso ao 
processo produtivo da gráfi ca, incluin-
do aulas teóricas e práticas de pré-
-impressão, impressão, acabamento e 
dos módulos de segurança do traba-
lho, gestão da qualidade e gestão de 
pessoas, com base nos conceitos de 
processos produtivos de uma indústria 
gráfi ca com rotativas off-set.
 “É com um imenso carinho que a 
gente forma essa turma hoje. Quan-
do nosso diretor desenvolveu o proje-
to, ele teve uma ideia visionária, que 
era a de promover geração de empre-
gabilidade no município. E essa ideia 
deu muito certo. Antes apenas o nosso 
quadro de funcionários era composto 
por 7% de moradores da cidade, hoje 
estamos entre 11% e 12%”, explicou a 
engenheira ambiental Jeniffer Guedes 
antes da entrega dos certifi cados. 
 Além de agradecer a parceria, o se-
cretário de Educação Jailton Apareci-
do Rodrigues falou sobre os investi-
mentos na área. “Fico muito feliz em 
ver esses alunos sendo encaminhados 
ao mercado de trabalho. Nossa admi-
nistração vem investindo constante-
mente em ensino de qualidade, porque 
sabemos da difi culdade dos jovens ao 
procurarem um lugar no mercado de 
trabalho. Essa parceria é muito bem-

-vinda e deve continuar. A Plural é a 
maior gráfi ca da América Latina e te-
mos orgulho dessa parceria”, concluiu 
o secretário.
 Com o certifi cado em mãos, o alu-
no Derick Gonçalves agradeceu a 
oportunidade. “Foram cinco meses de 

aprendizado intenso. Não tinha ideia 
do processo gráfi co que uma revista 
passava, por exemplo, até chegar às 
bancas. Por isso quero agradecer os 
professores que nos passaram seus 
conhecimentos, pela dedicação e até 
mesmo paciência”, fi nalizou.
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Bairro Parque dos Eucaliptos recebe quadras de grama
sintética e poliesportiva e equipamentos de ginástica

 Para proporcionar mais lazer aos 
seus moradores, a Prefeitura vai inaugu-
rar neste domingo (24/08), a partir das 
10 horas, mais um espaço destinado 
às atividades físicas no município. Des-
ta vez, o bairro contemplado será o Par-
que dos Eucaliptos, que receberá uma 
quadra poliesportiva, campo de grama 
sintética e academia ao ar livre. As obras 
que iniciaram no mês de novembro de 
2013 receberam os retoques fi nais nesta 
semana com a implantação dos equipa-
mentos de ginástica
 Com mais de 500 m2 a quadra po-
liesportiva vai atender os pratican-

Fotos: Linda Marinho                Texto: Renato Menezes 

tes de modalidades esportivas como 
basquete, vôlei e futsal. Já o campo 
de grama sintética tem 756 m2, di-
mensões ofi ciais determinadas pelas 
entidades esportivas. Já os pratican-
tes de atividades físicas terão à dis-
posição seis equipamentos de ginás-
tica ao ar livre.
 Com esta inauguração, a cidade 
passa a contar com seis espaços pa-
ra a prática esportiva. Além do Parque 
dos Eucaliptos os outros bairros que 
já contemplados foram Jardim Isaura, 
Jardim São Luís, Jardim Rubi Vila Es-
perança e Cidade São Pedro.

Espaço esportivo do Parque dos Eucaliptos formado por quadra de grama sintética, quadra 
poliesportiva e academia ao ar livre será inaugurado neste domingo (24/08)
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
OS APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO PRAZO 
MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL 
ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
CONCURSO PÚBLICO 004/2011 PEB II (EDUCAÇÃO FÍSICA): 040- ELAINE ALVES GARRIDO-RG/SP-3338832871. CONCURSO PÚ-
BLICO 002/2012 ANALISTA EM GESTÃO PÚBLICA: 057- FRANCISCO ALEXANDRE DE AQUINO-RG/SP-26.371.522-X.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
OS APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS CITADOS ABAIXO, FICAM CONVOCADOS PARA APRESENTAREM-SE NO PRAZO 
MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL 
ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
CONCURSO PÚBLICO 001/2013 CONTADOR: 001- DIEGO DA COSTA PEREIRA-RG/SP-35.246.419-7. EDUCADOR ESPORTIVO 
(ATIVIDADES E EXERCÍCIOS FÍSICOS EM GERAL): 015- KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS-RG/SP-45.993.976-2; 016- MA-
XIMILIANO PONTES FRAGA-RG/SP-36.071.606-4. CONCURSO PÚBLICO 002/2013 ENFERMEIRO: 028- DANIEL RODRIGUES DA 
SILVA-RG/SP-45.043.517-9. TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 008- LUCIANA TEIXEIRA SANTANA-RG/SP-71.194.908-5. CONCURSO 
PÚBLICO 003/2013 AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: 061- THAIS MOREIRA NUNES-RG/SP-36.900.812-1. CONCURSO PÚ-
BLICO 004/2013 ENGENHEIRO (CIVIL): 009- DAYANNE MACYLLA DIAS CHAVES-RG/MG-15846031.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O APROVADO NO PROCESSO SELETIVO CITADO ABAIXO, FICA CONVOCADO PARA APRESENTAR-SE NO PRAZO MÁXIMO DE 02 
(DOIS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, N.º90, 
CENTRO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 001/2013 PEB II (LÍNGUA PORTUGUESA): 047- ELITA MARIA DE OLIVEIRA-RG/SP-11.142.453-7.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CITADO ABAIXO, FICA CONVOCADO PARA APRESENTAR-SE NO PRAZO 
MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DESTA PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, À RUA SÃO MIGUEL 
ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDO DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 005/2013 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 195- ESTELA DE ANDRADE-RG/SP-29.428.940-9.

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 SÃO MIGUEL 
ARCANJO, N.º90, CENTRO, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ENUMERADOS NO EDITAL SUPRACITADO.
PROCESSO SELETIVO 002/2014 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: 035- GEORGINA DOS SANTOS RIBEIRO-RG/SP-15.710.742-5; 
036- SONIA PAULINA DA SILVA ALMEIDA-RG/SP-18.926.796-3. PEB I (EDUCAÇÃO BÁSICA): 029- FERNANDO MAGALHÃES DA 
SILVA-RG/SP-27.193.498-0. PEB II (INGLÊS): 005- VALÉRIA MEDEIROS DA SILVA-RG/SP-21.215.816-8. PEB II (EDUCAÇÃO FÍSI-
CA): 003- MARCIO DA SILVA NUNES-RG/SP-42.199.902-0; 004- RAFAEL DE LIRA-RG/SP-30.824.007-8. PEB II (MATEMÁTICA): 
019- MARCOS ANTONIO MATEUS FERRAZ-RG/SP-19.470.724-6; 020- JOÃO BATISTA DE LIMA-RG/SP-15.327.300-8. PROCESSO 
SELETIVO 003/2014 PEB II (FÍSICA): 002- EVANDRO SILVA LOPES-RG/SP-24.848.887-9.

SANTANA DE PARNAÍBA, 22 DE AGOSTO DE 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de 
rede lógica e telefonia.
CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba – CONTRATADA: 
RODRIGO BELUZZI VECCHI ME – DATA: 13/08/14 – VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais) – VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses.

Santana de Parnaíba, 18 de Agosto de 2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 48 da lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam con-
vocados o público em geral, as Associações de Bairro, Entidades Representativas da Sociedade e demais interessados do 
Município de Santana de Parnaíba, SP, para participarem da Audiência Pública para revisão da L.D.O  para 2015 e do P.P.A 
para o período de 2014/2017, bem como para elaboração da LOA -2015 .. A Audiência Pública ocorrerá as 09:30 horas do 
dia 29/08/2014 na rua Max Zendron, nº 77-Jardim Benoá, Santana de Parnaíba - SP.

Elvis Leonardo Cezar
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

NOTIFICAÇÃO
RENATO ERNESTO TRENTIN:

Cientificamos, Vossa Senhoria que a contar desta Publicação, fica concedido o prazo de 15 (quinze) 
dias, para apresentação de Recurso, no tocante ao Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor 
Prefeito Municipal, no  Processo Administrativo n.º 020/2014.

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

REGISTRO DE PREÇOS
PE N.º 005/14 – Proc. Adm. Nº 348/14

Registro de preços para aquisição de lavadora ultrassônica e deionizador para protocolo de esterilização da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 075/2014 – Empresa: Sanders 
do Brasil Ltda para o item 01 – R$  26.190,00/Unid.

Santana de Parnaíba, 20 de Agosto  de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 030/14 – Proc. Adm. Nº 430/14

Registro de preços para a aquisição de suprimentos para compor kit de primeiros socorros para todos os Colégios da Rede 
Municipal de Ensino
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 074/2014 – Empresa: Centro-
vale Soluções para Saúde Ltda para os itens 03 – R$ 8,30/Pct, 04 – R$ 3,00/Unid, 09 – R$ 0,46/Unid, 11 – R$ 3,30/Unid, 
15 – R$ 1,242/Frasco, 17 – R$ 1,78/Rolo, 18 – R$ 2,80/Rolo, 20 – R$ 2,25/Rolo, 24 – R$ 0,15/Unid, 25 – R$ 0,74/Unid 
e 27 – R$ 5,27/Unid.

Santana de Parnaíba, 20  de Agosto de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO

LEI  Nº   3.415,  DE  20   DE   AGOSTO   DE   2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Dr. Rogério”.

(Dispõe sobre a execução do Hino Nacional e do Hino de Santana de Parnaíba, nas escolas do município e dá 
outras providências).

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

Art. 1º. Fica obrigatória a execução do Hino Nacional, uma vez por semana, nas Escolas públicas e privadas do 
Município de Santana de Parnaíba. 

Art. 2º. Além do disposto no art. 1º fica obrigatória a execução uma vez por semana, do Hino do Município de 
Santana de Parnaíba.

Art. 3º. O Diretor da Escola deverá reunir todos os alunos de cada turno no pátio da escola para execução de 
ambos os hinos. 

Art. 4º. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, após a sua vigência, para o Chefe do Poder Executivo 
regulamentar a presente Lei.

Art. 5º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 20 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3.647, DE 12 DE AGOSTO DE 2014
(Dispõe sobre transposições de recursos orçamentários).

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso 
I, da Lei Municipal nº 3.347, de 25 de novembro de 2013, decreta:

Art. 1º. Ficam procedidas transposições de recursos orçamentários para as dotações abaixo, nos termos do 
artigo 4°, inciso I, da Lei Municipal n° 3.347 de 25 de novembro de 2013, a saber:

DESTINO:
02-PODER EXECUTIVO
0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-4.4.90.52-0824400341032- Equipamentos e Material Permanente
 Equipamentos e Material Permanente – 
 Fundo Municipal de Assistência Social
 (Código Contábil 484) .........................................................R$ 40.000,00

0219-3.3.90.30-0824400342056- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Fundo Municipal
 de Assistência Social
 (Código Contábil 491) .........................................................R$ 100.000,00

0219-3.3.90.30-0824400342056- Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Fundo Municipal
 de Assistência Social
 (Código Contábil 492) .........................................................R$ 100.000,00

ORIGEM:
02-PODER EXECUTIVO
0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.3.90.32-0824400342090- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 Despesas com Distribuição Gratuita - Fundo
 Municipal de Assistência Social
 (Código Contábil 497) .........................................................R$ 240.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 12 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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10/07/14 1.008.705,80 1 1596 0070001-0
18/07/14 232.500,74 1 1596 0070001-0
30/07/14 497.154,86 1 1596 0070001-0

1.738.361,40

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
0,00

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 01/07/14 43.362,47 1 1596 70.007-X
43.362,47

Ã Õ

PROGRAMA DATA 

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9452 de 20 de março de 1997, notificamos: a

Câmara Municipal; a Comunidade; aos Conselhos Municipais; aos Partidos Políticos; aos Sindicatos

dos Trabalhadores, às Entidades Empresariais do Município e a quem mais possa interessar, o

recebimento dos recursos transferidos  do  Governo Federal, na forma abaixo descrita.

BANCO AGENCIA CONTAVALOR

NOTIFICAÇÃO

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
LEI 87/96 01/07/14 52.992,92 1 1596 70.007-X

52.992,92

10/07/14 665,05 1 1596 70.016-9
18/07/14 544,40 1 1596 70.016-9
30/07/14 121,77 1 1596 70.016-9

1.331,22

01/07/14 3.808.076,93 1 1596 100.502-2
08/07/14 2.833.074,16 1 1596 100.502-2
15/07/14 1.605.481,27 1 1596 100.502-2
22/07/14 1.941.105,11 1 1596 100.502-2
29/07/14 3.017.337,77 1 1596 100.502-2

13.205.075,24

SIM - IMPOSTO SIMPLES 10/07/14 368,53 1 1596 70.007-X
368,53

ANP - ROYALTIES DA ANP-LEI 9.478/97 01/07/14 71.007,36 1 1596 70.007-X
71.007,36

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRODUÇÃO MINERAL (DNPM) 07/07/14 7.303,91 1 1596 70.008-8

7.303,91

08/07/14 8.664,44 1 1596 100.502-2
15/07/14 58.498,49 1 1596 100.502-2
22/07/14 18.666,14 1 1596 100.502-2

85.829,07

RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL 08/07/14 41.841,41 1 1596 100.502-2
41.841,41

IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

TOTAL MÊS

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

TOTAL MÊS

ICS-ICMS ESTADUAL

(continuação)

01/07/14 2.256.290,97 1 1596 20.682-2
08/07/14 1.696.552,66 1 1596 20.682-2
10/07/14 289.762,20 1596 20.682-2
15/07/14 959.603,96 1596 20.682-2
18/07/14 63.922,09 1 1596 20.682-2
22/07/14 1.172.080,54 1 1596 20.682-2
29/07/14 1.774.936,75 1 1596 20.682-2
30/07/14 118.298,25 1 1596 20.682-2

8.331.447,42

01/07/14 11.896,23 1 1596 21.371-3
02/07/14 56.332,77 1 1596 21.371-3
03/07/14 3.564,78 1 1596 21.371-3
04/07/14 2.053,09 1 1596 21.371-3
07/07/14 5.401,48 1 1596 21.371-3
08/07/14 1.708,98 1 1596 21.371-3
09/07/14 18.472,51 1 1596 21.371-3
10/07/14 7.582,36 1 1596 21.371-3
11/07/14 1.405,55 1 1596 21.371-3
14/07/14 13.040,00 1 1596 21.371-3
15/07/14 37.992,09 1 1596 21.371-3
16/07/14 19.143,73 1 1596 21.371-3
17/07/14 37.000,48 1 1596 21.371-3
18/07/14 1.434,82 1 1596 21.371-3
21/07/14 105.911,58 1 1596 21.371-3
22/07/14 119.286,61 1 1596 21.371-3

PROGRAMA

VALORDATA 

AGENCIA ATNOC ATAD

SNA - SIMPLES NACIONAL

BANCO AGENCIA

VALOR BANCO

PROGRAMA

TOTAL MÊS

FUNDEB - FUNDO MANUT DESC EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC

CONTA

23/07/14 87.523,55 1 1596 21.371-3
24/07/14 756.295,85 1 1596 21.371-3
25/07/14 5.388,35 1 1596 21.371-3
28/07/14 9.182,57 1 1596 21.371-3
29/07/14 14.644,84 1 1596 21.371-3
30/07/14 12.156,00 1 1596 21.371-3
31/07/14 2.990,51 1 1596 21.371-3

1.330.408,73

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

TOTAL MÊS

Santana de Parnaíba, 31 de julho de 2014.

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- REPASSES

PROGRAMA MÊS/CAIXA NUMERO VALOR BANCO AGENCIA
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE jul/14
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE (PFVPS) jul/14
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE (PFVPS) jul/14
PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE (PFVPS) jul/14

PROGRAMA MÊS/CAIXA NUMERO VALOR BANCO AGENCIA
NEFROLOGIA jul/14 828575 294.135,35 104 03336-7
NEFROLOGIA jul/14 827068 294.135,35 104 0333-7

TOTAL 1
2.1 FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO

Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9452 de 20 de março de 1997, notificamos: a Câmara Mu
Comunidade; aos Conselhos Municipais; aos Partidos Políticos; aos Sindicatos dos Trabalhadores, às Entidades Empre
Município e a quem mais possa interessar, o recebimento dos recursos através do Fundo Nacinal da Saúde - Ministério d
Governo Federal, destinados ao custeio das ações e serviços sócio-assistenciais de caráter continuado:

NOTIFICAÇÃO

2. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1. VIGILANCIA EM SAÚDE TOTAL

j ,
MAMOGRAFIA (RCA-RCAN) jul/14 827726 14.175,00 104 03336-7
EXAMES DO LEITE MATERNO jul/14 827723 15,20 104 03336-7

602.460,90

PROGRAMA MÊS/CAIXA NUMERO VALOR BANCO AGENCIA
TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA  (BSOR-SM) jul/14 826689 36.728,33 104 03336-7
TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR jul/14 826684 310.865,69 104 03336-7
TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) jul/14 826687 104.996,25 104 03336-7
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS jul/14 828425 8.250,00 104 03336-7

460.840,27

PROGRAMA MÊS/CAIXA NUMERO VALOR BANCO AGENCIA
INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL (PI) - RSM-RSME

PROGRAMA MÊS/CAIXA NUMERO VALOR BANCO AGENCIA
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS jul/14 828483 11.154,00 104 03336-7
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF jul/14 828536 14.260,00 104 03336-7
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL-PMAQ(RAB-PMAQ-SM jul/14 828636 8.800,00 104 03336-7

34.214,00

PROGRAMA MÊS/CAIXA NUMERO VALOR BANCO AGENCIA
PAB FIXO jul/14 826241 218.394,58 104 03336-7

218.394,58

TOTAL MAC

TOTAL TOTAL PAB FIXO

TOTAL

4. ATENÇÃO BÁSICA (PAB) TOTAL

4.2 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO

2.2 MAC - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR

4.1 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

3. GESTÃO DO SUS

TOTAL FAEC

TOTAL PAB VARIAVEL

PROGRAMA MÊS/CAIXA NUMERO VALOR BANCO AGENCIA
41/lujACISÁB ACITUÊCAMRAF AICNÊTSISSA ED AMARGORP 828585 19.529,83 1 01897-X
41/lujACISÁB ACITUÊCAMRAF AICNÊTSISSA ED AMARGORP 828608 29.056,58 104 03336-7

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

___________________________________________________

Santana de Parnaiba, 31 de ju

5. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TOTAL

Santana de Parnaíba, 31 de julho de 2014

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO
      
          Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9452 de 20 de março de 1997, notificamos: a Câmara Municipal; a Co-
munidade; aos Conselhos Municipais; aos Partidos Políticos; aos Sindicatos dos Trabalhadores, às Entidades Empresariais 
do Município e a quem mais possa interessar, o recebimento dos recursos através do Fundo Nacinal de Desenvolvimento 
da Educação-Ministério da Educação Governo Federal, destinados ao custeio das ações e serviços sócio-assistenciais de 
caráter continuado:

MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 
PROGRAMA ORDEM DATA OB VALOR BANCO AGENCIA CONTA
       BANCARIA
ALIMENT. ESCOLAR - CRECHE 403746 01/07/14 62.520,00 1 1596 23-5628
ALIMENT. ESCOLAR - EJA 403953 01/07/14 6.990,00 1 1596 23-5628
ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 403288 01/07/14 36.902,00 1 1596 23-5628
ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 403886 01/07/14 36.902,00 1 1596 23-5628
ALIMENT. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 403871 01/07/14 49.740,00 1 1596 23-5628
ALIMENT. ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 403314 01/07/14 49.740,00 1 1596 23-5628
ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 403284 01/07/14 129.436,00 1 1596 23-5628
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 403512 01/07/14 21.036,00 1 1596 23-5628
TOTAL...................................................................................................... 393.266,00
      

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR
 
PROGRAMA ORDEM DATA OB VALOR BANCO AGENCIA CONTA
       BANCARIA
TRANSP. ESCOLAR PNATE - INFANTIL 601160 01/07/14 54,51 1 1596 15.244-7
TRANSP.ESCOLAR PNATE  - FUNDAMENTAL 601048 01/07/14 2.453,06 1 1596 15.244-7
TRANSP.ESCOLAR PNATE  - MÉDIO 601082 01/07/14 504,24 1 1596 15.244-7
TOTAL......................................................................................................3.011,81   
      

QUOTA-QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL

PROGRAMA ORDEM DATA OB VALOR BANCO AGENCIA CONTA 
       BANCARIA
SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE 706405 31/07/14 1.270.490,68 1 1596 14.674-9
ESTADO/MUNICIPIO
TOTAL......................................................................................................1.270.490,68   

Santana de Parnaiba,  31 de Julho de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 026/14 – Proc. Adm. Nº 426/14

Registro de Preços para Aquisição de Toner compatível e/ou original, em atendimento aos colégios da rede municipal de ensino
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 076/2014 – Empresa: Eco-
-Modato Informática e Papelaria Ltda ME para os itens 02 – R$ 18,80/Unid, 03 – R$ 17,82/Unid, 06 – R$ 23,77/Unid, 11 
– R$ 54,45/Unid e 12 – R$ 42,57/Unid, ATA 077/2014 – Empresa: Lemarink Cartuchos Eireli EPP para os itens 04 – R$ 
27,50/Unid e 08 – R$ 45,50/Unid e ATA 078/2014 – Empresa: Planet Print Black & Color Ltda EPP para o item 01 – R$ 
25,00/Unid.

Santana de Parnaíba, 20 de Agosto  de 2014.
ORDENADOR DO PREGÃO
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DECRETO Nº  3.649, DE  18  DE  AGOSTO  DE  2014
(Aprova o Edital que estabelece os procedimentos e regras para o processo de seleção dos beneficiários do 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV – FAIXA I)

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO que o Edital para apuração da demanda Municipal, dos beneficiários do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (Faixa I - Modalidades: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – 

Município; e Fundo de Desenvolvimento Social – FDS – Entidades), para famílias com renda mensal de R$ 

0,00 (zero) a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) esta em consonância com a Lei Federal n° 11.977, 

de 07 de julho de 2009 e Portarias nº 610/2011 e nº 595/2013 do Ministério das Cidades;

CONSIDERANDO que os critérios adicionais, estabelecidos pelo Município foram regularmente aprovados 

pelo Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional, através da Resolução n° 001, de 05 de Agosto 

de 2014;

CONSIDERANDO que os critérios adicionais, estabelecidos pelo Município devem ser aprovados 

formalmente pelo Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional, ratificados e publicados através 

de Decreto, nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n° 595/13,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Edital que estabelece os procedimentos e regras para processo de seleção dos beneficiários 

do Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (Faixa I - Modalidades: Fundo de Arrendamento Residencial – 

FAR – Município; e Fundo de Desenvolvimento Social – FDS – Entidades).

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santana de Parnaíba, 18 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

EDITAL

REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” – PMCMV – FAIXA I

O Município de Santana de Parnaíba, através da Secretaria Municipal de Habitação, vem através deste tornar público os 

procedimentos e regras para inscrição e sorteio, para seleção de candidatos à aquisição de unidades habitacionais do 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (Faixa I - famílias com renda mensal de R$ 0,00 (zero) a R$ 1.600,00 (um 

mil e seiscentos reais) – Modalidades: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – Município e Fundo de Desenvolvimento 

Social – FDS – Entidades), observadas as disposições da Lei Federal nº 11.977/2009, Portarias nº 610/2011 e nº 595/2013 

do Ministério das Cidades, Resolução nº 001/2014 do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional e Decreto 

Municipal nº 3.649/2014.

Tal aquisição se dará pela contratação do eventual mutuário do financiamento habitacional subsidiado pelo Programa “Minha 

Casa, Minha Vida”, conforme regras do Ministério das Cidades.

1. OBJETO
1.1. O presente Edital tem por objeto realizar a seleção para composição de demanda aberta para aquisição de unidades 

habitacionais nos empreendimentos de Interesse Social do Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (Faixa I – 

Modalidade: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – Município e Fundo de Desenvolvimento Social – FDS – Entidades) 

descritos no item 14 deste Edital. Corresponderá a 2.116 (duas mil cento e dezesseis) unidades habitacionais disponíveis 

para a demanda geral, através de sorteio geral para o Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV.

1.2. Serão pré-selecionados 2.116 (dois mil cento e dezesseis) candidatos titulares acrescidos de 30% deste total para 

composição de lista dos suplentes, o que corresponde a mais 635 (seiscentos e trinta e cinco) para a suplência de vagas, 

caso as pessoas sorteadas tenham sua documentação indeferida após análise da Caixa Econômica Federal (CEF).

1.3. Para concorrer ao processo de seleção do programa, os interessados devem participar de todas as fases da seleção 

descritas neste Edital.

2. DOS PARÂMETROS 
2.1. Os parâmetros para definição de critérios e procedimentos para: agendamento, inscrição, hierarquização e demanda 

geral estão estabelecidos no presente Edital e seguem a legislação vigente, em especial as Portarias nº 610/11 e 595/13, do 

Ministério das Cidades, Resolução nº 01/14 do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional e Decreto Municipal 

nº 3.649/2014. 

2.2. Os candidatos pré-selecionados deverão ter renda bruta familiar mensal de R$ 0,00 (zero) até R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais), na forma do anexo I do item 1 da Portaria nº 465, de 03 de outubro de 2011, do Ministério das Cidades. 

Além disso, devem atender aos seguintes critérios, estabelecidos pelo Município:

2.2.1. Morar no Município de Santana de Parnaíba há 01 (um) ano ou mais, de forma ininterrupta;

2.2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro, ter visto permanente no país;

2.2.3. Não ser proprietário/possuidor de imóvel urbano ou rural, no Município ou fora dele; ou possuir financiamento 

habitacional em qualquer estado brasileiro;

2.2.4. Não ser detentor de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação;

2.2.5. Ser maior de 18 anos ou emancipado;

2.2.6. Não possuir restrições junto a Receita Federal; CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do setor 

público federal);

2.2.7. Se o interessado for pessoa portadora de deficiência ou titular de família da qual faça parte um portador de deficiência, 

deverá apresentar laudo médico emitido pelo Serviço Médico da União, Estado ou Município (SUS), comprovando a existência 

da doença ou deficiência e atestando a dificuldade de locomoção do paciente, com indicação do código CID – Classificação 

Internacional de Doenças, tipo de deficiência e CRM do médico.

2.2.8. Para fins da presente seleção considera - se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo, 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial os quais, em interação com diversas barreiras físicas, podem ocasionar 

a dificuldade de locomoção, obstruindo sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas.

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
3.1. Do total de unidades habitacionais produzidas nos empreendimentos do programa MCMV (Modalidade FAR/Prefeitura e 

modalidade FDS/Entidades), as unidades de que trata o item 14 serão destinadas para demanda definida através de cadastro 

público cuja inscrição e hierarquização atenderão critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades, Secretaria Nacional 

de Habitação, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba através da Secretaria Municipal de Habitação e o Conselho 

Municipal de Política Urbana e Habitacional.

3.2. O processo de pré-seleção regulamentado neste Edital será para composição de demanda  para ocupação de 2.116 

(duas mil cento e dezesseis) unidades do programa disponíveis para habilitação através de sorteio público. 

3.3. Portanto, serão pré-selecionados 2.751 (dois mil setecentos e cinquenta e um) candidatos, que perfazem o número 

composto pela soma das unidades previstas para demanda aberta (2.116), acrescidas de 30% deste total, o que corresponde 

a mais 635 (seiscentos e trinta e cinco) para fins de composição da lista dos suplentes.

3.4. A relação de candidatos habilitados para o PMCMV será publicada posteriormente, após análise da documentação 

apresentada pelos candidatos sorteados pela Caixa Econômica Federal. 

4. SISTEMA DE HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E PONTUAÇÃO
4.1. Descontadas as unidades destinadas aos candidatos idosos (chefes de família) e às pessoas portadoras de deficiência 

ou de cuja família façam parte estas pessoas, a seleção dos demais candidatos deverá ser qualificada de acordo com a 

quantidade de pontos atribuídos aos candidatos, devendo ser agrupada conforme seguintes critérios:

4.2. Grupo I – representado por 75% (setenta e cinco por cento) dos candidatos selecionados, que preencham de cinco a 

seis critérios entre os estabelecidos pelo Ministério das Cidades e Município, conforme determinação de portarias específicas 

que regem o Programa MCMV.

4.2.1. Caso o quantitativo de integrantes do Grupo I não alcance a proporção referida no item 4.2, o responsável pela seleção 

deverá realizar sorteio entre os candidatos que atendam a três ou quatro critérios dentre os nacionais e municipais, de forma 

a complementar o referido percentual.

4.2.2 Se após a complementação de que trata o item anterior, o número de candidatos pré-selecionados ainda não alcançar 

o referido percentual, serão admitidos os candidatos do Grupo II, até atingir o total de candidatos necessários.

4.3. Grupo II – representado por 25% (vinte e cinco por cento) dos candidatos selecionados que preencham até 4 (quatro) 

critérios entre os estabelecidos pelo Ministério das Cidades e o Município. 

4.4. São critérios nacionais de priorização:

1) Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas;

2) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar;

3) Famílias de que façam parte pessoas com deficiência e idosos; 

4.5. Conforme deliberações do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional, os critérios municipais adicionais, 

ratificados através do Decreto Municipal n° 3.649/2014, são:

1) Famílias que pagam aluguel da sua moradia com recursos próprios;

2) Famílias beneficiárias do Programa “Aluguel Social”;

3) Famílias que residam no Município de Santana de Parnaíba, no mínimo há 01 (um) ano ininterrupto.

5. DA HIERARQUIZAÇÃO DAS UNIDADES DESTINADAS AOS IDOSOS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS
5.1. Deverão ser reservados 3% (três por cento), ou seja, 64 (Sessenta e quatro) das unidades habitacionais adaptadas por 

empreendimento para atendimento aos idosos, conforme disposto no inciso I do art. 38 da Lei Federal n° 10.741/2003, e 

suas alterações – Estatuto do Idoso. Para concorrer à vaga, o idoso deverá apresentar a condição de chefe de família.

5.2. Deverão ser reservados 3% (três por cento), ou seja, 64 (Sessenta e quatro) das unidades habitacionais adaptadas por 

empreendimento para atendimento a pessoas portadoras de deficiência ou de cuja família façam parte essas pessoas. Neste 

caso, deverá ser apresentada pelo candidato documentação comprobatória, conforme determinado neste Edital.

5.3. Dentre os candidatos descritos nos subitens 5.1. e 5.2. que não forem selecionados para as unidades adaptadas 

deverão participar do processo de seleção de candidatos para as demais unidades do empreendimento habitacional, nos 

termos dos subitens 4.1 a 4.3.

Após o sorteio destas unidades por empreendimento, os candidatos idosos e portadores de necessidades especiais, 

conforme Portaria nº 595/2013 do Ministério das Cidades, participam novamente do sorteio na urna geral (Grupo II).

6. LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PMCMV
6.1. Todas as fases da seleção serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Habitação localizada na Avenida 

Botafogo, 238, Jardim Prof. Benoá, Santana de Parnaíba-SP, CEP: 06502-005, conforme datas e horários previamente 

estabelecidos neste Edital.

7. ETAPAS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA – MINHA CASA, MINHA VIDA
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7.1. O cadastro para Seleção para o PMCMV será composto de seis fases, sendo estas, a saber: 

FASES/ETAPA PERÍODO/DURAÇÃO DATA

01) Agendamento 30 dias / corridos De 25 de agosto a 26 de setembro de 2014;
Horário: Segunda a sexta-feira das 09h às 16h, e aos sábados 
das 09h às 12h.

02) Inscrição 15 dias / corridos De 29 de setembro a 15 de outubro.
Data e horário serão informados ao candidato no dia do 
agendamento conforme disponibilidade da administração.

03) Sorteio 08 dias (sendo 05 
dias de

planejamento e 03 dias
para o Sorteio)

Apuração de 16 a 22 de Outubro; Sorteio de 23 a 27 de Outubro 
de 2014.
Após período de inscrição, será divulgada, através do meio 
de comunicação oficial do Município, a convocação dos 
candidatos selecionados para o sorteio.

04) Entrega de 
documentos pelos 
candidatos sorteados
(titulares) para envio 
e análise da Caixa 
Econômica Federal.

45 dias Os candidatos sorteados serão convocados através do meio 
de comunicação oficial do Município, para apresentar a 
documentação solicitada no prazo de 07 (sete) dias corridos 
(de 27 de outubro a 04 de novembro de 2014).

05) Correção de 
documentos solicitada 
pela Caixa Econômica 
Federal

30 dias Após divulgação da lista pela Caixa Econômica Federal 
e Município, os candidatos sorteados com documentos 
indeferidos, terão o prazo de 10 (dez) dias úteis para regularizar 
sua situação.

6) Divulgação do 
resultado dos candidatos 
habilitados.

A definir, conforme 
prazo estabelecido pela 
CEF – Caixa Econômica 
Federal.

A divulgação será feita através do meio de comunicação oficial 
do Município.

8. AGENDAMENTO – 1ª FASE 
8.1. A 1ª Fase, denominada de agendamento para o cadastramento habitacional, será realizada no período de 25 de agosto a 

26 de setembro, das 09h às 16h de segunda à sexta-feira, e aos sábados, das 09h às 12h, na sede da Secretaria Municipal 

de Habitação, conforme endereço descrito no item 06 deste Edital. Caso necessário, a critério da Administração Pública 

através da Secretaria Municipal de Habitação, será alterado ou acrescido novo local de agendamento e inscrição que melhor 

atendam a população, sendo este divulgado pelos meios de comunicação.

8.2. Para obtenção da senha, os interessados devem apresentar os seguintes documentos (originais e cópias simples):

• RG (atualizado expedido a menos de 10 (dez) anos) e CPF do candidato, e demais membros da família; 

• NIS (Número de Identificação Social) no Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO;

• Comprovante de estado civil de todos os membros da família, se solteiro: Certidão Nascimento; se casado: Certidão de 

Casamento; se divorciado: Certidão de Casamento com averbação do divórcio; se viúvo: Certidão de Óbito do cônjuge 

falecido; se convivente / união estável: Declaração de União Estável, firmado entre os conviventes no Cartório de 

registro civil, ou, instrumento particular celebrado entre as partes com firma reconhecida das assinaturas; 

• Comprovante de endereço atualizado do Município Santana de Parnaíba, em nome do titular ou cônjuge/convivente;

• Comprovantes de endereço desde Agosto/2013, para comprovação de moradia no Município a mais de um ano de 

forma ininterrupta, podendo ser estes: conta de água, energia elétrica ou telefone; correspondência bancária; contrato 

de aluguel, ou, comodato; declaração de matrícula escolar dos dependentes; declaração de que a família é atendida 

pelo Serviço Público Municipal, fornecida pelas Unidades Básicas de Saúde, Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS);

• Contrato de aluguel em nome do candidato, ou, de membro da família;

• Comprovante de renda bruta familiar de no máximo R$ 1.600,00 por mês, quais sejam: Carteira de Trabalho e holerite 

(demonstrativo de pagamento atualizado) de todos os membros da família.

• Em casos de autônomo deverá apresentar declaração de próprio punho constando seu rendimento mensal;

• Documentos que permitem que o candidato comprove o atendimento aos critérios de priorização para sorteio, Anexos 

I.

8.3. Nesta fase, será realizado o agendamento para inscrição, através da distribuição de senhas nominais, pessoais e intransferíveis 

para candidatos que tenham renda bruta familiar de R$ 0,00 (zero) até R$ 1.600 (um mil e seiscentos reais), residam no Município 

de Santana de Parnaíba no mínimo há 01 (um) ano e atendam aos demais critérios do PMCMV descritos no item 2 deste Edital.

8.4. Na distribuição das senhas, serão apresentadas informações sobre os critérios para seleção, agendamento de data e horário 

para realização da inscrição e relação de documentos que devem ser apresentados pelos interessados na 2ª Fase, ato da Inscrição.

8.5. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente poderão ser representados por um procurador, desde que seu 

representante apresente procuração devidamente reconhecida com firma em cartório, cujo objeto seja apenas a representação do 

titular para esta finalidade (agendamento para cadastro habitacional).

8.6. Os interessados que não participarem da fase inicial de agendamento ficam automaticamente desclassificados e, assim, 

impedidos para participar das demais fases do processo de seleção para o Programa.

9. INSCRIÇÃO – 2ª FASE
9.1. A 2ª Fase, denominada de inscrição para seleção do PMCMV, será realizada no período de 15 (quinze) dias, com data e 

horários previamente informados ao candidato no ato do agendamento. 

9.1.1. Serão feitas as inscrições apenas dos candidatos que receberam a senha durante a fase de agendamento, conforme 

cronograma de datas e horários estabelecidos previamente e publicados por meio do Diário Oficial do Município e site oficial.

9.2. Nesta fase o candidato deverá comparecer na data e horário agendados e apresentar os documentos conforme lista e 

orientação recebida no dia do agendamento.

9.2.1. Inclusive, apresentará os documentos que permitem que o candidato comprove o atendimento aos critérios de priorização 

para sorteio.

10. SORTEIO – 3ª FASE
10.1. Após o período de inscrição, serão feitas as conferências necessárias, confecção de cédulas e preparação do sorteio de 

acordo com os critérios de priorização definidos neste Edital, em consonância com a legislação vigente.

10.1.1. Serão reservados 05 (cinco) dias úteis após o término do período de inscrição para planejamento e 3 (três) úteis dias úteis 

para realização do sorteio.

10.1.2. Todos os candidatos inscritos no processo de seleção serão convidados para acompanhar o sorteio; sendo certo, que os 

candidatos sorteados devem assinar a ata do sorteio na ocasião da convocação e entrega de documentos para posterior habilitação 

junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

10.1.3. Nas urnas, serão depositadas as cédulas individuais que conterão as seguintes informações dos candidatos: nome, número 

do Registro Geral (RG), CPF e a Informação sobre a quantidade de critérios de priorização comprovada pelo candidato.

10.1.4. Será utilizada uma urna para cada grupo de critérios de priorização, sendo: Grupo dos Idosos, Grupo dos Portadores de 

Deficientes, Grupo I e Grupo II (Urna Geral).

10.2. O sorteio será para o preenchimento do total de 2.116 (dois mil cento e dezesseis) unidades habitacionais disponíveis 

para o sorteio regulamentado através deste Edital. Após análise da documentação dos candidatos sorteados, os mesmos serão 

submetidos à habilitação pela Caixa Econômica Federal. 

10.3. Considerando a necessidade da indicação de suplentes/lista de espera para substituição dos candidatos que forem 

desclassificados após análise dos documentos pela Caixa Econômica Federal, serão sorteadas para suplência mais 30% deste 

total, o que equivale a 635 (Seiscentos e trinta e cinco) candidatos para a composição da lista dos suplentes.

10.4. O sorteio permitirá a composição de demanda para os 04 (quatro) empreendimentos descritos no item 14 deste edital. 

Portanto, a organização das urnas (conforme procedimentos descritos no item 4 deste edital) será estruturada para a realização de 

sorteio único que resultará na hierarquização da listagem dos candidatos sorteados (titulares e suplentes) por empreendimentos 

habitacionais.

11. ENTREGA DE DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS SORTEADOS PARA ENVIO E ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
– 4ª FASE
11.1. Encerrado o sorteio, o Município de Santana de Parnaíba, através da Secretária Municipal de Habitação, convocará os 

primeiros classificados para a apresentação e verificação dos documentos comprobatórios das informações prestadas por ocasião 

do cadastro, o que ocorrerá a partir do primeiro dia útil subsequente ao encerramento das inscrições.

11.1.1. Todas as convocações e informações sobre o processo seletivo serão feitas através do meio de comunicação oficial do 

Município de Santana de Parnaíba; a saber: Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura Municipal (www.santanadeparnaiba.

sp.gov.br).

11.1.2. Após a convocação, o candidato e o cônjuge/convivente terá 07 (sete) dias corridos para apresentar os documentos 

adicionais solicitados para a montagem do processo habitacional e assinatura do Termo de Adesão ao Programa.

11.1.3. Os candidatos sorteados que não se apresentarem quando convocados terão seus nomes publicados no Diário Oficial do 

Município. Sendo estabelecido o prazo de 3 (três) dias úteis para prestar justificativa da ausência, através de prova documental, 

tais como: atestado médico e declaração. Caso contrário, ficam os candidatos automaticamente desclassificados do processo de 

seleção, conforme deliberações do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional.

11.2. Para envio da documentação a Caixa Econômica Federal, é imprescindível que o candidato esteja no Cadastro de Programas 

Sociais do Governo Federal – CADÚNICO, atualizado e que os documentos apresentados estejam em consonância com os dados 

informados no respectivo Cadastro Nacional.

11.3. Conforme item 6.3 da Portaria 610/2011 do Ministério das Cidades, as informações dos candidatos pré-selecionados, 

no momento da habilitação, serão confrontadas pela Caixa Econômica Federal com os Cadastros de Participantes do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Mutuários – CADMUT; Cadastro de 

Inadimplência – CADIN e ao Sistema Integrado de Administração de Carteira Imobiliária – SIACI. 

11.4. O candidato que omitir informações ou as prestar de forma inverídica, sem prejuízo de outras sanções, deverá ser 

desclassificado, a qualquer tempo, do processo de seleção.

12. CORREÇÕES DE DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12.1. Após análise da documentação pela Caixa Econômica Federal, quando houver necessidade de correção de documentos 

enviados, os candidatos que atendam aos critérios do PMCMV terão prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da publicação no Diário 

Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura de Santana de Parnaíba, para regularizar sua situação.

12.2. Findando o prazo estabelecido no subitem 12.1, à medida que forem sendo desclassificados pela Caixa Econômica Federal, 

serão enviados para análise os processos dos suplentes, de acordo com a ordem hierarquizada pelo sorteio.

13. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS CANDIDATOS HABILITADOS
13.1. Todas as etapas da seleção serão divulgadas por meio de publicação oficial do Município de Santana de Parnaíba, através do 

Diário Oficial do Município de Santana de Parnaíba e site da Prefeitura de Santana de Parnaíba (www.santanadeparnaiba.sp.gov.br).

13.2. A lista dos candidatos habilitados e as demais convocações para todas as fases do PMCMV na cidade serão divulgadas 

através destes canais de comunicação descritos no item 13.1.

13.3. Os candidatos habilitados serão convocados, posteriormente, para reuniões e atividades/procedimentos previstos no Plano 

Técnico Social aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba e Caixa Econômica Federal, cuja presença torna-se obrigatória.

13.4. A indicação para o empreendimento será feita pelo Município, seguindo a ordem da lista hierarquizada do sorteio, não sendo 

possível a escolha pelo candidato.

13.5. Os candidatos que não comparecerem no prazo estabelecido ou não se interessarem pelo empreendimento para o qual 

foram sorteados não permanecerão ativos no cadastro público, ficando automaticamente desclassificados do processo de seleção 

regulamentado por este Edital.

14. EMPREENDIMENTOS OBJETO DA SELEÇÃO
14.1 Para preenchimento da demanda nos quatro empreendimentos, será obedecida a ordem de comparecimento à convocação 

conforme lista hierarquizada, com documentação completa e assinatura do Termo de Adesão ao Programa.

14.1.1. Total de unidades contratadas pelo Município de Santana de Parnaíba pelo PMCMV: 2.116 (duas mil e setenta seis) 

unidades habitacionais. 

14.1.2. Estas unidades serão ocupadas por candidatos habilitados após o procedimento descrito neste edital (composto por 
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DECRETO  Nº 3.648,  DE  18  DE AGOSTO  DE  2014

(Dispõe sobre implantação do Centro de Saúde da Mulher Parnaibana).

 

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 implantado o “Centro de Saúde  da  Mulher Parnaibana”, com atendimento em especialidades 

médicas e exames voltados à saúde da mulher, localizado na Avenida Tenente Marques, nº 5.620, no bairro 

Fazendinha, Santana de Parnaíba, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Santana de Parnaíba, 18 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR

Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI  Nº  3.416,  DE  20  DE  AGOSTO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Gino Mariano”.

(Institui a Semana da Conscientização Municipal de Combate à Sexualização 

de Crianças e Adolescentes de Santana de Parnaíba e dá outras providências).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana 

de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Combate à sexualização de 

Crianças e Adolescentes, no âmbito do município de Santana de Parnaíba a ser realizado na semana do dia 18 de maio.

Art. 2º. Na semana que se trata o Artigo desta Lei haverá ciclos de palestras 

a ser dirigida a toda sociedade, levando o conhecimento de questões referentes à sexualidade, como forma de prevenir e 

combater a sexualização de crianças e adolescentes

Art. 3º. As campanhas às quais se refere o “caput” deste artigo utilizarão 

recursos técnicos capazes de informar e conscientizar o maior número possível de pessoas.

Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, é considerada sexualização a imposição da 

sexualidade adulta e às crianças e adolescentes antes que estas sejam capazes de lidar com a questão, mental emocional e 

fisicamente; definindo-se ainda como imagem sexualizada aquelas que contenham conotação sexual que induza a qualquer 

idéia ou tendência de caráter sexual.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 

(noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 20 de agosto de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

agendamento, inscrição, sorteio, apresentação da documentação, assinatura do Termo de Adesão ao Programa, análise e 

aprovação cadastral pela CEF), distribuídas nos seguintes empreendimentos do programa: 

Đ Condomínio Residencial Chácara Jaguari

Localização: Região do Jaguari/Cidade São Pedro

Número total de Unidades: 544 Unidades 

Đ Condomínio Residencial Chácara das Moças

Localização: Votuparim

Número total de Unidades: 840 Unidades

Đ Condomínio Residencial Refúgio dos Bandeirantes

Localização: Refúgio dos Bandeirantes

Número total de Unidades: 600 unidades

Đ Condomínio Residencial Recanto Parnaíba

Localização: Chácara São Luiz/ Jd. São Luiz

Número total de Unidades: 132 unidades

14.2. O sorteio descrito no item 10 terá validade somente para a ocupação das unidades habitacionais disponíveis pelo Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” nos empreendimentos mencionados acima.

15. REGRAS FIXADAS PARA O EDITAL

15.1. As regras estabelecidas no presente Edital são válidas única e exclusivamente para este processo de seleção de candidatos à 

aquisição de unidades habitacionais financiadas pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (Faixa I – Modalidade: Fundo 

de Arrendamento Residencial – FAR – Município e Fundo de Desenvolvimento Social – FDS - Entidades), para famílias com renda 

mensal de R$ 0,00 (zero) a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e demais critérios e regras aqui detalhados. 

15.2. Casos omissos serão avaliados, individualmente, pela Secretaria Municipal de Habitação e ratificados pelo Conselho Municipal 

de Política Urbana e Habitacional.

16. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO

16.1. Este regulamento atende a todas as exigências do PMCMV e regularmente aprovados pelo Conselho Municipal de Política 

Urbana e Habitacional e ratificados pelo Executivo Municipal através do Decreto nº 3.649/2014. Seu conteúdo foi aprovado pelo 

Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional em 04 de agosto de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

ANEXO 1 – CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA SORTEIO

CRITÉRIO DETALHAMENTO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

1)Famílias/indivíduos 
residentes em áreas 
de risco ou insalubres 
ou que tenham sido 
desabrigadas.

Famílias/indivíduos residentes ou que
tenham sido desabrigadas de áreas de risco 
ou insalubres; consideradas áreas de risco 
aquelas que apresentam risco geológico 
ou de insalubridade, tais como, erosão, 
solapamento, queda e rolamento de blocos 
de rocha, eventos de inundação, taludes, 
barrancos, áreas declivosas, encostas sujeitas a 
desmoronamento e lixões, áreas contaminadas 
ou poluídas, bem como, outras assim definidas 
pela Defesa Civil. Tratando-se de situações 
indicadas
pelo Plano Municipal de Riscos de Deslizamentos 
e Solapamentos de Margens de Córregos para o 
Município de Santana de Parnaíba, elaborado 
em 06 de Dezembro de 2013 pelo IPT – Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas.  

Laudos conjuntos efetuados pela Defesa 
Civil e/ou Secretaria de Habitação ou Obras, 
ou seja, emitidos pela municipalidade.
Laudo da Defesa Civil e laudos municipais 
delimitando as áreas de risco ou insalubres.

2) Famílias 
com mulheres 
responsáveis pela 
unidade familiar.

Famílias com mulheres que representam a 
única responsável pela unidade familiar, quais 
sejam aquelas que tenham filhos e que não são 
casadas ou que não convivam em união estável.

Instrumento jurídico que confirme a 
situação de abandono do lar pelo cônjuge 
e comprovante de estado civil.

3) Famílias/
indivíduos de que 
façam parte pessoas 
com deficiência.

Famílias de que façam parte pessoas com 
deficiência.

Laudo médico contendo (CID), tipo de 
deficiência e CRM do médico.

4) Famílias/
indivíduos que 
pagam aluguel da 
sua moradia com 
recursos próprios.

Famílias/indivíduos que moram de aluguel. Contrato de aluguel dos membros da familia 
e recibos de pagamento.

5) Beneficiários 
vigentes do 
Programa Aluguel 
Social

Beneficiários do Programa Municipal de Auxílio 
Moradia.

Declaração do Município de que a família é 
atendida pelo Programa.

6) Estar residindo no 
Município de Santana 
de Parnaíba, no 
mínimo, há 01 (um) 
ano (desde 2013) 
de forma ininterrupta 
(um comprovante 
por ano, ou ainda 
um único documento 
que comprove todos 
os anos).

Comprovação de residência no período mínimo 
de 01 (um) ano de forma ininterrupta.

Documentos: contas de água, energia 
elétrica, internet, telefone, boleto ou extrato 
bancário; contrato de aluguel ou cessão de 
residência;  Declaração de matrícula escolar 
dos filhos menores, declaração de endereço 
fornecida pelas Unidades Básicas de Saúde, 
declaração de endereço fornecida Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) ou 
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS). 
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Com a guarda nas ruas a população tem mais segurança


