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Parcerias com as faculdades Anhanguera e FNC

Cidade nos Planos de Deus com o Pastor Luis Marques

ALISTAMENTO MILITAR
Jovens nascidos em 1997 ou anos anteriores, alistem-se na Junta de
Serviço Militar do seu município de 05 de Janeiro a 30 de Junho de 2015.
Os Documentos Necessários: Certidão de Nascimento (original),
RG, CPF, 01 foto 3x4 (recente e sem data) e Comprovante de Residência.
A Junta Militar de Santana de Parnaíba está localizada na Rua Anhembi, 99
Centro de Santana de Parnaíba-SP

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4154-1337

 Eu gostaria de deixar uma mensagem, 
que se encontra em Isaias, capitulo 53, 
profeta Isaias um dos maiores profetas da 
Bíblia Sagrada, que há mais ou menos cer-
ca de 700 a.c. já profetizava a salvação, a 
qual elegeria no texto a promessa do Mes-
sias para a salvação da humanidade, e es-
sa mensagem foi dirigida para a nação de 
Israel, ele descreve um rei prometido para 
Israel, um rei sem aparência porque a hu-
manidade vive daquilo que ela vê, só que 
quando se trata da vida espiritual é dife-
rente, Deus nos oferece algo espiritual pa-
ra combater o reino espiritual no texto sa-
grado ele diz assim “Quem deu crédito a 
nossa pregação e a quem se manifestou 
o braço do Senhor que foi subindo como 
um renovo perante ele que como raízes 
de uma terra seca não tinha parecer nem 
formosura” ou seja, a humanidade ela vi-
ve por vista, mas o que Deus estava ofe-
recendo era um reino espiritual, porque Is-
rael esperava um rei bem vestido montado 
em um cavalo, todo enfeitado, com uma 
couraça bem bonita e Deus estava ofere-
cendo um rei que não tinha praticamente 
de família, porque o reino de Deus ele con-
siste em espírito, porque Deus diz assim 
na sua palavra “Importa que os verdadei-
ros adoradores, adorem ao pai em espirito 
e verdade” e Deus estava oferecendo es-
se Rei para uma nação corrompida para 
mudar sua história, a história era caótica, 
como nos últimos dias estamos vivendo 
uma situação muito difícil em nosso país, 
parece que tudo está bem mais a violên-
cia rondando todo seio da humanidade, e 
a palavra de Deus diz que o castigo que 
nos traz a paz estava sobre os ombros de 
Jesus, nesse Messias prometido, ou se-
ja, não tem como você oferecer paz para 
a humanidade, se os governantes não tiver 

Pastor Luiz Marques
Igreja Assembleia de Deus Paz 

Para as Nações

           Localizada na Rua 
Bahia,108 – Santana de Parnaíba 
Os cultos são as terças, quintas 

e domingos às 19h

uma referencia uma divindade que tenha 
toda autoridade, essa divindade que tem 
toda autoridade para reger a paz no Brasil 
e no mundo é Jesus Cristo. E a gente ob-
serva que nós tivemos uma situação espi-
ritual recentemente em nossa cidade, que 
começou a circular um seio de ódio, o que 
nós precisamos para mudar esta situação 
história na nossa cidade, porque para nós 
falarmos de mudança, essa mudança tem 
que começar por nós, ninguém vai falar de 
mudança se nós não tivermos mudado, 
primeiro vamos mudar nós mesmos, pa-
ra depois falarmos de mudança. E as nos-
sas autoridades eu falo no geral elas tem 
provocado uma certa discórdia, isso pro-
vocou um certo desconforto espiritual no 
seio da cidade, ao mesmo tempo que nós 
pedíamos paz existia outro grupo que pe-
dia violência, o que que nós precisamos? 
Mudar esse conceito, quando nós falamos 
de paz, nós estamos falando de ausência 
de guerra, ausência de atribulação, nós 
estamos puxando para nós tranquilidade, 
comunhão entre pessoas e somente atra-
vés da palavra de Deus que isso acontece, 
quando se dá ouvido a palavra de Deus. 
Quando se dá ouvido a palavra de Deus 
existe grandes possibilidades de provocar 
mudanças na vida das pessoas, porque 
nenhum outro livro na face da terra provo-
ca uma mudança tão radical como a pala-
vra de Deus na vida das pessoas, e Deus 
tem isso para essa nação, alias para essa 
cidade, nós precisamos primeiro aceitar a 
mudança em nossas vidas para depois fa-
larmos de mudanças para outras pessoas, 
porque às vezes falamos de mudança pa-
ra outra pessoas, porque queremos bene-
fícios para nós, mas a palavra de Deus diz 
que nós temos que considerar nossos ir-
mãos, quando eu considero isso Deus tem 

como trabalhar porque eu agrado o co-
ração de Deus e pra acontecer mudança 
na vida da nossa cidade, na vida das nos-
sas pessoas, eu como sacerdote  eu te-
nho que agradar o coração de Deus, se eu 
não agradar o coração de Deus não tem 
como eu pedir mudança para as pessoas, 
eu tenho que acreditar na palavra de Deus, 
eu vejo muitas pessoas falarem de mudan-
ça, mas ao mesmo tempo que vejo alguns 
sacerdotes falarem de mudança na nos-
sa cidade, eu vejo eles se contradizendo 
naquilo que falam, e ai faz com que a pa-
lavra de Deus caia em descredibilidade, é 
por isso que às vezes a mudança demora 
no nosso seio, nós precisamos viver aquilo 
que nós pregamos, quando nós vivemos 
aquilo que nós pregamos aí sim as pesso-
as começam a acreditar na mudança, isso 
faz parte de um plano de Deus para nossa 
cidade, agora não adianta eu querer uma 
mudança, um plano de Deus para essa ci-
dade se eu não estou vivendo esse plano. 
Então Deus promete o Messias para Isra-
el e Israel rejeitou porque o Messias que 
Deus prometeu não era aquilo que Isra-
el esperava, a Bíblia diz que ele não tinha 
nem parecer nem formosura, fi sicamente e 
espiritualmente, porque não estava em seu 

ministério, o ministério de Jesus foram três 
anos, então quando ele apareceu Israel 
pensou assim “É esse o Rei que eu tenho 
pra mim? É esse? Esse não é o meu Rei”, 
aí o que ocorre Israel rejeitou Jesus. Mas o 
reino espiritual não tem aparência física, o 
reino espiritual nos oferece um futuro, um 
futuro de paz, mas para nós recebemos é 
como uma poupança, nós precisamos de-
positar nessa poupança espiritual para re-
cebermos no futuro, para garantir o nosso 
futuro com Deus, a cidade precisa enten-
der isso, os moradores da nossa cidade 
precisam entender isso, eu preciso enten-
der isso para que eu possa transmitir, te-
nho que ser convincente de mim mesmo 
para depois te convencer, nenhum plano 
de Deus é executado se quem fala do pla-
no não entendeu o plano. Essa é a men-
sagem que deixo para vocês!

Foto: Marcio Koch
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Aquisição de 16 novas ambulâncias

 Para melhorar a questão da mobilidade ur-
bana no município, a Prefeitura, por meio das 
Secretarias de Obras e Serviços Municipais, 
aumenta o ritmo dos trabalhos de implanta-
ção da alça viária de acesso à ponte sobre o 
Rio Tietê, que liga o Centro da Cidade a re-
gião da Fazendinha e Alphaville.
 Esta obra emergencial que está sendo 
construída entre a Estrada Tenente Marques 
e o rio Tietê tem o intuito de desafogar o trân-
sito local, benefi ciando a vida dos motoristas 
que trafegam pelo local diariamente. 
 Nos horários de pico, os veículos costumam 
levar até 40 minutos para percorrer o trecho en-
tre a Estrada Tenente Marques, até o Monu-
mento aos Bandeirantes. Após a conclusão das 
obras, o percurso poderá ser feito com mais ra-
pidez, reduzindo o congestionamento.
 A área foi conquistada junto a EMAE – Em-
presa Metropolitana de Águas e Energia, por 
meio de concessão entre a empresa e a Pre-
feitura. As obras foram iniciadas há quatro me-
ses e a parte de aterramento e terraplanagem 
encontram-se na fase fi nal.
 Já foram investidos mais de 80 milhões 
de reais em obras de mobilidade urbana, 
nas Estradas Tenente Marques e Romeiros, 
que para a realização também contou com a 
parceria do Governo do Estado, que inclui o 
programa de pavimentação, com mais de 40 
km de ruas asfaltadas em toda a cidade.

Fotos: Marcio Koch       Texto: Renato Menezes 

Obras do Viário da Ponte sobre o
Rio Tietê seguem em ritmo acelerado

Caminhões e tratores trabalham no local de implantação da alça viária de acesso à ponte sobre o Rio Tietê que visa desafogar o trânsito na região em horários de pico
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Implantação da Casa Transitória

 Para que a população tenha um local 
adequado para fazer as últimas home-
nagens aos seus familiares, a prefeitura, 
por meio da Secretaria de Obras, está 
empenhada nos trabalhos da constru-
ção do novo velório municipal. 

 A Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Obras intensifi ca o ritmo das obras 
na construção das duas creches nos 
bairros. Devido ao aumento do núme-
ro de crianças nas duas regiões, o nú-
mero de creches não eram sufi cientes 
para atender a demanda, por conta dis-
so, houve a necessidade da implanta-
ção de proporcionar mais um local, on-
de as mães possam deixar seus fi lhos 
para trabalhar.
 Com uma área de cerca de 2.350 
metros quadrados, a futura creche do 
Jardim Izaura está sendo construída na 
Rua Moacir da Silveira, e os trabalhos 
estão bem adiantados, com boa parte 
de sua alvenaria concluída.  Quando es-
tiver pronta, o espaço contará com 06 
salas de descanso e recreação, 02 sa-
las voltadas para ensino pré-escolar, 02 

Prefeitura intensi� ca ritmo na construção
do novo velório municipal 

Construção das Creches nos bairros Jd. Izaura 
e Colinas da Anhanguera seguem a todo vapor

O novo velório municipal contará com cinco salas para  que os familiares possam prestar suas últimas homenagens aos seus entes queridos

 Iniciadas em maio, as obras de im-
plantação são realizadas no terreno 
ao lado do atual velório. Os pilares de 
sustentação, assim como o primei-
ro pavimento do espaço estão sendo 
concluídos. 

 O novo velório municipal contará 
com cinco salas para acomodar me-
lhor tanto a urna mortuária, quanto 
aos seus familiares. A sala de espe-
ra terá capacidade para mais de cem 
pessoas. Local para preparação do 

falecido, espaço ecumênico para re-
alização de cerimônias religiosas, sa-
nitários, administração, esses são al-
guns dos ambientes que fazem parte 
do velório que terá seu estacionamen-
to ampliado para mais 20 vagas.

salas multiuso, 02 fraldários, além de 
02 cozinhas e um refeitório. Esta será 
a segunda creche do bairro e a terceira 
da região formada pelos bairros Jardim 
Izaura e Parque Santana 1 e 2. 
 Já as obras da creche do bairro Co-
linas da Anhanguera, localizada na Rua 
Cândido Portinari entram na sua fase fi -
nal na parte de alvenaria. A creche te-
rá dois andares com 12 salas com 
ambientes de múltiplo uso como ber-
çários, com espaços destinados ao ba-
nho e troca de bebês, um consultório, 
lactário (local destinado à limpeza, es-
terilização, preparo e à guarda de ma-
madeiras), além de cozinha, refeitório, 
dois solariums, almoxarifado, salas de 
coordenação e professores, biblioteca, 
espaços administrativo, refeitório, la-
vanderia, pátio e doze sanitários. Será 

a quarta creche do bairro. A previsão é 
que cerca de 600 crianças, com idades 

entre um a cinco anos sejam atendidas 
pelas novas creches.

Fotos: Marcio Koch       Texto: Renato Menezes 

Obras da creche do bairro Colinas da Anhanguera
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Ortopedia 24h no Pam Santa Ana

Há um ano Santana de Parnaíba se mantêm como a 
cidade mais segura da região metropolitana do Estado

 Santana de Parnaíba continua mostrando que a 
tolerância é zero para a ação de criminosos na ci-
dade. O último levantamento realizado pela Secre-
taria de Segurança Pública do Estado comparou os 
meses de Novembro de 2013 e 2014, que apon-
tou uma evolução do município sobre a redução de 
ocorrências.
 Um dos dados que explicam esta melhora nos 
índices criminais do município refere-se aos casos 
de roubos, que no Estado e na região metropolita-
na tiveram um aumento de 12% e 4,8% respecti-
vamente, em Santana de Parnaíba, este índice caiu 
para menos de 40%, no mesmo período. Houve 
também uma queda nos casos de lesão corporal 
em acidentes de trânsito (-70,4%), nos casos de es-
tupro (-83,3%) e roubo de veículos (-50%). Se so-
mados todas as ocorrências criminais, Santana de 
Parnaíba teve redução de mais de 60%.
 O índice também mostra que dos seis muni-
cípios da região com mais de 100 mil habitantes, 
Santana de Parnaíba é o único que teve redução 
em todos os índices criminais. Em relação ao nú-
mero de roubos e roubo de veículos, a cidade de 
Barueri teve um aumento de 46,7, enquanto que 
em Osasco foi de 44%, e em Itapevi chegou a mais 
de 70%. Em Santana de Parnaíba, os roubos redu-
ziram quase 70% e os casos de roubo de veículo 
diminuíram 42,9%. No total, enquanto a incidência 
criminal aumenta nas cidades vizinhas, Santana de 
Parnaíba teve queda de quase de 50%.
 O Secretário de Segurança Urbana do Municí-
pio, Cel. Eduardo Espósito explica as razões dos 
índices criminais estarem tão baixos no município: 
“Aumentamos a ostensividade dos nossos guardas 
nas ruas, e graças ao investimento que possibilitou 
a aquisição de novas viaturas e motocicletas, no-
vos coletes, mais armamentos, além das ações in-
tegradas da Guarda Municipal Comunitária (GMC) e 
o apoio das Polícias Civil e Militar temos alcançado 
resultados signifi cativos para fazer desta cidade um 
local ainda melhor e mais seguro para se viver”, co-
mentou o secretário.

Texto: Renato Menezes        Fotos: Roberto Andrade / Linda Marinho

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Índices de Criminalidade dos meses de Novembro-2013 e Novembro-2014 

 Delitos Nov/13 Delitos Nov/14 Total
Santana de Parnaíba 87 37 -57,5%
Cajamar 144 108 -25%
Barueri 382 345 -9,7%
Osasco 1536 1592 +3,6%
Itapevi 189 226 +19,6%

Santana de Parnaíba mantém índice de criminalidade entre os mais baixos da Região Metropolitana de São Paulo
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Implantação do Fórum

Moradores com carro emplacado em Santana de 
Parnaíba têm direito a 10% de desconto no IPTU

 A Prefeitura de Santana de Parnaí-
ba, além de não reajustar o IPTU pelo 
terceiro ano seguido, também vai man-
ter em 2015, os descontos no Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos 
moradores que possuem veículos au-
tomotores emplacados na cidade. 
 Quem possui carros licenciados no 
município ou que transferirem seu au-
tomóvel para a cidade poderão abater 
até 10% do valor pago do Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) no IPTU, com limite de 
50% do valor total pago a IPTU. 
 Para usufruir do benefício, o con-
tribuinte deve fi car atento às datas li-
mites para requerer o desconto. Em 
caso de pagamento de cota única do 
IPTU ou IPVA, o desconto deverá ser 
solicitado, preferencialmente, até o dia 
30 de janeiro de 2015. Já aqueles que 
preferirem o pagamento parcelado do 
IPTU ou IPVA, o desconto pode ser re-
querido até o dia 30 de setembro de 
2015. Nos dois casos, será gerado um 
novo carnê, com os valores atualiza-
dos (veja tabela abaixo). 
 O desconto também é oferecido 
para quem comprar um veículo 0 km 
no decorrer do ano de 2015. Caso o 
contribuinte o adquira após 30 de se-
tembro, o abatimento será feito após 
o pagamento do IPVA proporcional e 
o benefício poderá ser solicitado até o 
dia 30 de dezembro deste ano. 
 Qualquer pessoa pode solicitar o 
desconto. Mas para isso, é necessá-
rio que apresente os seguintes docu-
mentos originais: Carnê do IPTU; com-
provantes de pagamento do IPVA; RG 
ou equivalente; CPF; Certifi cado de 
Registro e Licenciamento de Veículo 
e aviso de vencimento do IPVA, emiti-
do pela Coordenadoria da Administra-
ção Tributária (CAT), da Secretaria da 
Fazenda. Estes dois últimos são solici-
tados para comprovar que os veículos 
estão registrados no endereço do imó-
vel em nome dos próprios contribuin-
tes ou de seus dependentes. No caso 
do imóvel ser alugado, é exigido o con-
trato de locação.
 Os contribuintes que pagarem o IP-
TU sem o pedido do desconto do IPVA 
podem, também, solicitar a restituição, 
mediante requerimento via protoco-
lo, anexando cópias dos documentos 
elencados acima. 
 Para requerer o benefício, o con-
tribuinte deve comparecer em um dos 
seguintes postos de atendimentos: 
Administração Regional Aldeia da Ser-
ra – Estrada Municipal do Ingaí, 1680 – 

Fotos: Roberto Andrade / Marcio Koch      Texto: Renato Menezes 

Prefeitura mantém o congelamento do IPTU pelo terceiro ano consecutivo 

As pessoas com veículos emplacados, na cidade, poderão abater até 10% do valor pago
do IPVA no IPTU, com limite de 50% do valor total pago no IPTU

sala 02; Administração Regional Alpha-
ville/Tamboré – Av. Dr. Yojiro Takaoka, 
2.711; no Posto de Atendimento Alpha-
ville, Rua Netuno, 49 – Centro de Apoio 
1; Secretaria de Emprego, Desenvolvi-
mento, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SEMEDES) – Av. Tenente Marques, 

5720 – Fazendinha; Posto de Atendi-
mento Colinas da Anhanguera – Av. Di 
Cavalcanti, 605, ao lado dos Correios; 
Posto de Atendimento Cidade São Pe-
dro – Rua do Gavião, 289 , na USA, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h; e 
das 13h às 17h ou no Núcleo de Aten-

dimento Tributário (NAT), no setor de 
IPTU, localizado na Rua Professor Max 
Zendron, 77, Jd. Benoá, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais 
informações, os contribuintes devem 
entrar em contato no NAT pelo telefo-
ne 4622-7400.

Desconto de 10% do valor do IPVA no IPTU,
até o limite de 50% do valor total IPTU

COTA ÚNICA
até 30 de janeiro

PARCELADO
até 12 vezes

IPTU 2015 - TABELA DE PROCEDIMENTOS - DESCONTO DO IPVA NO IPTU

IPTU

IPVA

ATÉ 30/09/2015

COTA ÚNICA - com desconto -
Janeiro, conforme o final da placa do veículo

Comparecer nos postos de atendimento para 
retirar a 2ª via da cota única do IPTU com o 

desconto do IPVA.

Comparecer nos postos de atendimento com 
o IPVA pago para retirar a 2ª via das parcelas 

do IPTU já com o desconto.

COTA ÚNICA - sem desconto -
Fevereiro, conforme o final da placa do veículo

Ingressar no NAT  (Núcleo de Atendimento 
Tributário) ou postos de atendimento, com o 
pedido de restituição sobre 10% do valor do 

IPVA pago.

Após o pagamento do IPVA, comparecer no 
NAT (Núcleo de Atendimento Tributário) nos 
postos de atendimento para retirar a 2ª via 
das parcelas do IPTU já com o desconto.

PARCELADO
Janeiro, Fevereiro e Março

Ingressar no NAT  (Núcleo de Atendimento 
Tributário) ou postos de atendimento com o 
pedido de restituição sobre 10% da parcela 
paga, ou aguardar até março, para obter o 

desconto total do IPVA pago.

Após o pagamento do IPVA, comparecer no 
NAT (Núcleo de Atendimento Tributário) ou 
nos postos de atendimento para retirar a 2ª 
via das parcelas remanescentes do IPTU, 

com desconto.
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Implantação de mais 4 postos de
atendimento ao trabalhador

 Para melhor atender e identifi car 
as necessidades dos munícipes, a 
Prefeitura por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo promoveu no mês 
de dezembro um curso com um ciclo 
de oito palestras, para seus colabo-

 Para fechar o ano com chave de 
ouro a prefeitura, por meio da Coorde-
nadoria Municipal da Juventude (CO-
MUJUV) realizou a apresentação do 
espetáculo “Panos e Lendas”, no Cine 
Teatro Coronel Raymundo, encerrando 
o projeto “Parnaíba Encena”.  
 O projeto que oferece ofi cinas de 
iniciação teatral para jovens de 14 a 29 
anos em diversos pontos da cidade, vi-
sa despertar o interesse pela arte e su-

Secretaria de Cultura e Turismo promove 
cursos de capacitação para seus funcionários

Projeto “Parnaíba 
EnCena” apresenta 
espetáculo “Panos

e Lendas”

Secretaria de Cultura e Turismo realizou ciclo de palestras para reciclagem dos seus funcionários

Fotos: Linda Marinho       Texto: Cintia Almeida 

radores sobre comunicação. 
 As palestras tinham temas diver-
sos dentro do universo da comunica-
ção, que iam de técnicas para aten-
dimento, a arte de ouvir e inteligência 
emocional. Os alunos também parti-

ciparam de dinâmicas onde puderam 
se expressar e trabalhar em equipe.
 A palestrante Suely Aguiar falou 
sobre a iniciativa da prefeitura em 
proporcionar essas palestras “Acho 
interessante e necessário cursos co-

mo esse, pois ajuda no dia a dia do 
trabalho fazendo com que as pesso-
as possam conhecer não só as ou-
tras, mas a si mesma, além de criar 
um ambiente harmonioso no setor de 
trabalho” fi nalizou.

as diversas formas de manifestações, 
com técnica de teatrólogos nacionais 
e mundiais, constituídas por jogos e 
brincadeiras lúdicas em que o profes-
sor/orientador conduz os alunos e com 
isso valoriza a cultura regional.
 Para mais informações sobre o pro-
jeto e inscrições para as turmas de 
2015, os interessados podem entrar 
em contato direto com a COMUJV, no 
número 4622-7952.
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Parceria no futebol com o Grêmio Audax Osasco

Santana de Parnaíba realiza a
tradicional Festa de Folia de Reis

 A Secretaria de Cultura e Turismo da 
Prefeitura de Santana de Parnaíba re-
alizou nessa última terça-feira, 06/01, 
a Tradicional Festa de Folia de Reis. A 
data serve para marcar o encerramento 
das festas natalinas, além de ser a últi-
ma oportunidade para visitar o presépio 
e as demais decorações que enfeitaram 
o Centro Histórico da cidade.
 Centenas de moradores e visitantes 
da região acompanharam a missa que 
celebrou essa data cristã para os ca-
tólicos. Em seguida puderam assistir a 
apresentação na Praça 14 de novem-
bro do grupo “Os Três Reis do Orien-
te”, que entoaram canções religiosas 
que contam um pouco da história do 
nascimento de Jesus.
 Os fi éis fi caram emocionados com 
as apresentações e aproveitaram pa-
ra tocar nas fi tinhas que os atores que 
representaram os três reis magos: Bal-
tazar, Belchior e Gaspar carregavam. O 
gesto signifi ca os pedidos que gostariam 
de fazer para esse novo ano de 2015.
 “Achei tudo muito lindo, moro na 
Bahia e esse é o segundo ano que ve-
nho a Santana de Parnaíba para passe-
ar e aproveito para acompanhar essa 
festa linda que é feita aqui na cidade. 
Espero voltar outros anos para assis-
tir esse espetáculo cristão, que é fei-
to com tanta dedicação”, afi rmou dona 
Guiomar dos Reis de 92 anos.
 A moradora do bairro do Refú-
gio dos Bandeirantes, dona Maria Lú-
cia dos Santos, também falou sobre a 
festa: “Eu prestigio a Festa de Folia de 
Reis desde 1997, acho lindo as músi-
cas e os personagens. Tudo isso nos 
proporciona muita alegria e emoção, 
nós saímos daqui com a alma mais le-
ve, e esse ano assim como nos outros 
foi tudo muito lindo, desde o presépio, 
a decoração e o encerramento”.

Texto: Estela Eduardo        Fotos: Roberto Andrade

Fiéis assistem a apresentação do grupo “Os três reis do Oriente” e fazem pedidos para 2015

Mais de 500 pessoas prestigiaram o evento e � zeram seus pedidos para 2015
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O maior estoque de medicamentos da região

 DECRETO Nº 3.681, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

 ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 5º, 
inciso II, da Lei Municipal nº 3.347, de 25 de novembro de 2013, decreta:

Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codificação 
(institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0201-GABINETE DO PREFEITO
0201-3.1.90.13-0412200042007- Obrigações Patronais
 Despesas com Pessoal/Encargos - Gabinete do Prefeito
 (Código Contábil 17) ............................................................. R$ 5.000,00

0203-SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
0203-3.1.90.13-0412200092012- Obrigações Patronais
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
 (Código Contábil 39) ............................................................. R$ 22.000,00

0203-3.1.91.13-0412200092012- Obrigações Patronais – Intra   Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
 (Código Contábil 41) ............................................................. R$ 6.000,00

0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-3.1.91.13-0412300112016- Obrigações Patronais – Intra   Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal de Finanças
 (Código Contábil 58) ............................................................. R$ 1.000,00

0205-3.3.70.41-0412300112018- Contribuições
 Contribuição para Formação do PASEP 
 (Código Contábil 64) ............................................................. R$ 500.000,00

0207-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
0207-3.1.90.11-0412200132021- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas  com  Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal
 de  Compras  e  Licitações
 (Código Contábil 82) ............................................................. R$ 10.000,00

0208-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
0208-3.1.91.13-0413100142023- Obrigações Patronais  –  Intra  Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria 
 Municipal de Comunicação Social
 (Código Contábil 93) ............................................................. R$ 1.000,00

0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-3.1.90.11-0412200152025- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas  com  Pessoal/Encargos  -  Secretaria 
 Municipal da Tecnologia e Informação
 (Código Contábil 98) ............................................................. R$ 20.000,00

0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.1.90.11-1236100172029- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos  -  Secretaria Municipal de Educação
 (Código Contábil 121) ........................................................... R$ 2.760.000,00

0210-3.1.90.11-1236500202034- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos  -  Secretaria Municipal de Educação - Creche
 (Código Contábil 149) ........................................................... R$ 150.000,00

0210-3.1.91.13-1236700222038- Obrigações Patronais – Intra  Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal de Educação
 (Código Contábil 173) ........................................................... R$ 1.000,00

0211-SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTES E LAZER
0211-3.1.90.11-2781200232040- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos  -  Secretaria 
 Municipal de Atividade Física, Esportes e Lazer
 (Código Contábil 182) ........................................................... R$ 120.000,00

0211-3.1.90.13-2781200232040- Obrigações Patronais
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria 
 Municipal de Atividade Física, Esportes e Lazer
 (Código Contábil 183) ........................................................... R$ 12.000,00

0211-3.1.91.13-2781200232040- Obrigações Patronais – Intra Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria 
 Municipal de Atividade Física, Esportes e Lazer
 (Código Contábil 185) ........................................................... R$ 10.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.1.91.13-1030100772127- Obrigações Patronais – Intra Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos – Atenção Básica Fundo  Municipal  de  Saúde

 (Código Contábil 357) ........................................................... R$ 15.000,00

0216-3.1.91.13-1030200802132- Obrigações Patronais – Intra Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos – Atenção Hospitalar
 Fundo Municipal de Saúde
 (Código Contábil 400) ........................................................... R$ 20.000,00

0216-3.1.91.13-1030300832138- Obrigações Patronais – Intra Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos – Gerenciamento, 
 Administração e Suporte - Fundo Municipal de Saúde
 (Código Contábil 420) ........................................................... R$ 15.000,00

0219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0219-3.1.90.13-0824400342055- Obrigações Patronais 
 Despesas com Pessoal/Encargos - Fundo Municipal de Assistência Social
 (Código Contábil 487) ........................................................... R$ 30.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-3.1.91.13-1545100372060- Obrigações Patronais – Intra Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal de Obras
 (Código Contábil 525) ........................................................... R$ 5.000,00

0227-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FAZENDINHA
0227-3.1.90.13-0412200432070- Obrigações Patronais
 Despesas com Pessoal/Encargos -Administração Regional da Fazendinha
 (Código Contábil 564) ........................................................... R$ 10.000,00

0234-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0234-3.1.90.11-1648200572098- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal de Habitação
 (Código Contábil 647) ........................................................... R$ 33.000,00

0234-3.1.90.13-1648200572098- Obrigações Patronais
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal de Habitação
 (Código Contábil 648) ........................................................... R$ 2.000,00

0234-3.1.91.13-1648200572098- Obrigações Patronais – Intra Orçamentária
 Despesas com Pessoal/Encargos - Secretaria Municipal de Habitação
 (Código Contábil 650) ........................................................... R$ 5.000,00
 SOMA ................................................................................... R$ 3.753.000,00

Art. 2º.  O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será coberto com recursos 
previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta:

02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.1.90.11-1030100772127- Vencimentos  e  Vantagens  Fixas – Pessoal  Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos – Atenção Básica - Fundo Municipal de Saúde
 (Código Contábil 346) ........................................................... R$ 450.000,00

0216-3.1.90.11-1030200792130- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas  com  Pessoal/Encargos – Atenção 
 Especializada - Fundo  Municipal  de  Saúde
 (Código Contábil 376) ........................................................... R$ 450.000,00

0216-3.1.90.11-1030200802132- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos – Atenção 
 Hospitalar - Fundo  Municipal  de  Saúde
 (Código Contábil 396) ........................................................... R$ 850.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.1.90.11-1236100482080- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas com Pessoal/Encargos - FUNDEB - Ensino Fundamental
 (Código Contábil 607) ........................................................... R$ 1.003.000,00

0235- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
0235-3.1.90.11-0412200582100- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Despesas   com  Pessoal/Encargos  -  Secretaria 
 Municipal  de  Segurança  Urbana
 (Código Contábil 655) ........................................................... R$ 1.000.000,00
 SOMA ................................................................................... R$  3.753.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 19 de dezembro 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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Construção do novo terminal rodoviário
DECRETO Nº 3.682 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

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

Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional su-
plementar, cujo valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados con-
forme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.39-1236200182032-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
                                                     Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de Educação – Ensino Médio
 (Código Contábil 143) ................................................................R$ 100.000,00

0210-3.3.90.39-1236700222039-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
                                                     Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de  Educação  –  Ensino  Especial
 Código Contábil 176) ..................................................................R$ 20.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.39-1030100772128-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
                                                     Despesas  de  Custeio – Atenção  Básica – Fundo  Municipal  de  Saúde 
 (Código Contábil 355) ................................................................R$ 440.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.3.90.39-1236100482081-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
                                                     Despesas de Custeio – FUNDEB - Ensino Fundamental
 (Código Contábil 614) ................................................................R$ 655.000,00

0232-3.3.90.39-1236500492083-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
                                                     Despesas de Custeio – FUNDEB - Ensino Infantil
 (Código Contábil 626) ................................................................R$ 25.000,00
 SOMA ........................................................................................R$ 1.240.000,00

Art. 2º.  O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste 
decreto, será coberto com recursos de excesso de arrecadação, previstos no inciso II do  parágrafo 1º, c.c parágrafo 3º 
do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a seguir expostos:

1000.00.00.00 – Receitas Correntes
1700.00.00.00 – Transferências Correntes
1721.00.00.00 – Transferências da União
1721.01.02.00 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos 
                           Municípios – FPM......  ...........................................................................................R$ 1.240.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 22 de dezembro 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

DECRETO Nº 3.683, DE  29 DE DEZEMBRO DE 2014
(Dá nova redação ao artigo 1º, do Decreto nº 3.670, de 25 de novembro 
de 2014).

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

DECRETA:

Art. 1º. O artigo 1º, do Decreto nº 3.670, de 25 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para  fins  de desapropriação, por via amigável ou judicial, área de 
terras localizada na Avenida Perola Byngton – Açude Grande - no bairro Cidade São Pedro, Santana de Parnaíba-SP, que 
consta pertencer a empresa FAZENDA VELHA LTDA, ou quem de direito, constituída de 54.604,68m² (cinqüenta e quatro 
mil, seiscentos e quatro metros e sessenta e oito centímetros quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo, 
em anexo, que ficam fazendo parte integrante deste Decreto.”

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

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

Santana de Parnaíba, 29 de dezembro 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

DECRETO  Nº  3.684, DE  5  DE  JANEIRO  DE  2015
(Dá nova redação ao artigo 1º, do Decreto nº 3.478, de 4 de março de 2013).

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

DECRETA:

Art. 1º. O artigo 1º, Decreto nº 3.478, de 4 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica outorgado aos Secretários Municipais do Santana de Parnaíba, para os exercícios de 2013 
a 2016, a ordenação da despesa pública, e a ordem de pagamento de que tratam os artigos 62 e 64 da Lei Federal nº 
4.320/64.”

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

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

Santana de Parnaíba, 5 de janeiro de 2015.

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

CHAMAMENTO DO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
O aprovado no CONCURSO PÚBLICO citado abaixo, fica convocado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, conta-
dos desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados 
no edital supracitado.
Concurso Público 002/2011Psicólogo:034-Priscilla Antunes Ferreira Soares-RG/SP-41.762.020-2.

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 documen-
tos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 003/2013PEB II (História):013-Paula Aparecida Sousa-RG/SP-29.240.244-2.Concurso Público 001/2014Agente de 
Serviços Gerais:024-Rosangel Pereira de Brito Rodrigues-RG/SP-35.131.192-0;025-Sônia Maria do Nascimento-RG/SP-13.701.181-7.
Agente de Serviços Públicos:021-Geremias Marciano de Oliveira-RG/SP-20.948.202-3;022-Carlos Cleriston Alves-RG/SP-39.804.350-
4.Oficial Administrativo:074-Karine Macedo de Lima-RG/SP-46.962.702-5;075-Emerson Ferreira da Silva-RG/SP-30.396.073-5;076-
Silvia Midori Fukumoto-RG/SP-27.251.534-6;077-Yara Joyce Rodrigues de Figueredo-RG/SP-47.875.004-3;078-Natalia Medeiros dos 
Anjos-RG/SP-49.992.384-4.Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:119-Marcelo da Silva-RG/SP-23.727.542-9;120-Ivone BAtista Cons-
tantino-RG/SP-18.498.057-4.Professor Adjunto:015-Caius Vinicius Valverde de Lima-RG/SP-24.275.087-4;016-Ronaldo Aparecido Oli-
veira-RG/SP-17.985.664-9;017-Ariandna Vieira Campos-RG/SP-55.269.805-2;018-Fernanda Nogueira Lino-RG/SP-43.010.978-7.PEB 
I (Educação Infantil):004-Melisa Aparecida dos Santos Florencio-RG/SP-29.882.158-8;005-Mellori Santos Rocha-RG/SP-28.102.578-
2.PEB II (Educação Artística):006-Lucas de Almeida Machado-RG/SP-42.312.823-1;007-Paulo Cezar da Silva-RG/SP-56.461.064.
PEB II (Língua Portuguesa):003-Cristina Siane Vieira Bezerra-RG/SP-30.664.391-1;004-Teresa Maria Barbosa Brandão-RG/SP-
36.125.185-3.PEB II (Filosofia):004-Jefferson Bezerra de Almeida-RG/SP-46.458.514-4.PEB II (Física):004-Rafael Reis Amorim
-RG/SP-94.501.815-0.PEB II (Inglês):004-Liliane da Silva Barbosa-RG/SP-13.877.038-4.PEB II (Biologia):003-Ted Silva Dantas-RG/
SP-43.339.138-8;004-Monica Moreira Medeiros-RG/SP-46.154.586-X.PEB II (Matemática):008-Wildener Carvalho de Oliveira-RG/SP
-40.602.672-5;009-Renata Amaral do Nascimento-RG/SP-25.843.974-9.PEB II (Ciências):005-Fernanda Reis Dias Gonçalves-RG/SP
-28.260.229-X;006-Monica Moreira Medeiros-RG/SP-46.154.586-X.

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, con-
tados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados 
no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2013PEB II (Química):004-Thais Santos Silva-RG/SP-42.410.687-5.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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 documen-
tos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplificado 005/2013Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:209-Ana Paula Dias Fonseca-RG/SP-33.439.780-7.

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 002/2014Técnico de Enfermagem 12x36:001-Reinaldo Luciano de Souza-RG/SP-24.250.499-1.PEB II (Educação 
Infantil):041-Fernanda Christina Gomes Mattos Tenório-RG/SP-15.758.723;042-Rosimari Dadato da Silva-RG/SP-14.335.393-7;043- 
Keila Carvalho de Moraes-RG/SP-28.728.173-5;044-Keli Cristina de Faria-RG/SP-27.231.345-2;045-Flavia Rosana Silva de Farias-RG/
SP-41.207.800-4.PEB I (Educação Básica):032-Juliana de Souza-RG/SP-34.440.866-8;033-Eni Neubaner de Oliveira-RG/SP-35.031.
481-0;034-Elisangela Rodrigues Marciel-RG/SP-41.830.143-8;035-Maria Jose Leandro Farias-RG/SP-53.458.990-X;036-Luis Paulo da 
Silva-RG/SP-47.224.075-4;037-Sandra Regina de Macedo Alves-RG/SP-18.609.229-5;038-Josimere Ferreira Soares-RG/SP-23.401.
757-0;039-Erika Aparecida Savarego-RG/SP-25.359.587-3;040-Carina Sudano Bellatini-RG/SP-48.010.539-X;041-Vera Luz Prucoli-RG/
SP-14.627.203-1.PEB II (Educação Especial - Deficiência Intelectual):001-Cecilia Pessoa Alves-RG/SP-12.702.881-X;002-Carolina 
A. G. Fernandez-RG/SP-28.876.563-1;003-Silvania Araujo de Lima Silva-RG/SP-53.273.671-0.PEB II (Educação Física):005-Fabri-
cio Felix da Costa-RG/SP-37.909.611-0;006-Mauricio Gama Santos-RG/SP-1336599090;007-Mariana Cristina Jackson Cezar-RG/SP-
41.684.688-9.Processo Seletivo 004/2014Agente de Serviços de Alimentação:003-Maria Guadalupe Alves-RG/SP-58.965.929-7;004-
Cristina Dutra-RG/SP-25.087.626-7;005-Silvia Rejane Rodrigues Coelho Gonçalves-RG/SP-6036034831;006-Halysson Galvão Felipe 
da Silva-RG/SP-36.006.974-5.PEB II (Geografia):001-Rubens Marcelo de Campos Pinto-RG/SP-30.372.176-5;002-Junis Dias Cha-
ves-RG/SP-25.705.739-0.PEB II (Ciências):001-Pâmela Aparecida Berti Lima Rodrigues-RG/SP-41.492.263-3.PEB II (Educação Ar-
tística):001-Maria Célia Rodrigues da Costa Silva-RG/SP-33.947.272-8;002-Karina Gonçalves de Adorno-RG/SP-40.579.149-5.PEB II 
(Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado):001-Nidia Poletti Menegatti-RG/SP-14.927.736.Médico Plantonista:-
010-Edson Ferreira da Silva-RG/SP-23.500.945-3;011-Fabiana Lucas Gambarato-RG/SP-33.044.614-9;012-Edson Antonio Pereira-RG/
SP-3.941.332-9;013-Carla Cristina da Silva-RG/SP-20.216.484-6;014-Marcos Pinto de Migueli-RG/SP-33.107.258-0;015-Carla Caval-
cante Pereira-RG/SP-23.301.447-0.Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia:001-Bruno Wandeck Silva Campos-RG/
SP-30.488.622-1.Médico Plantonista com Especialização em Pediatria:002-Renata Chammas-RG/SP-33.210.585.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 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.
Processo Seletivo Simplificado 005/2014Médico Plantonista:001-Ana Lucia de Oliveira Zanoni-RG/SP-8.479.781-2;002-Edson An-
tonio Pereira-RG/SP-3.941.332-9;003-Haryson Guanaes Lima-RG/SP-8.956.704-3.Médico:001-Carlos Adalberto Ferreira Pinto-RG/SP
-3.198.435-6;002-Nathalia Quilici Menuchi-RG/SP-26.332.175-7;003-Paula Hugueney Cruz-RG/SP-1.057.943.

Santana de Parnaíba, 09 de janeiro de 2015.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
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Implantação da FATEC Santana de Parnaíba

001/2015. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 1265/2014                            Data de Protocolo: 03/12/2014
Razão Social: RAIA DROGASIL S/A      CNPJ/CPF/RG: 61.585.865/0712-53
Endereço: AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 3330     
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06543-001 UF: SP

INFORMO A AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA LISTA C2.
SANTANA DE PARNAÍBA, TERÇA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2015.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

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

PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

 Portaria n.º 006/15 de 05/01/15 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com pro-
ventos proporcionais, a servidora SUELI SILVA DE OLIVEIRA, portadora do RG n.° 8.005.434-1  SSP/SP, com funda-
mento no artigo 13, inciso III alínea b, da Lei Municipal n.° 2.370/02.
 Portaria n.º 007/15 de 05/01/15 – Resolve, conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, com pro-
ventos proporcionais, a servidora DIRCE RODRIGUES DE LIMA, portadora do RG n.° 9.076.700-7  SSP/SP, com funda-
mento no artigo 13, inciso III alínea b, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 06 de Janeiro de 2015.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

EDITAL DE CHAMAMENTO DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AU-
XÍLIO DESEMPREGO DA PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

  
     Os classificados no PROCESSO SELETIVO SIMPLES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DE SANTANA 
DE PARNAÍBA citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se do dia 05 a 09 de Janeiro de 2015, na Secretaria de As-
sistência Social, à Rua Santa Cruz, n.º 155, Centro, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira 
de Reservista (se do sexo masculino), Título de eleitor bem como comprovante de votação ou quitação eleitoral,Bilhete de passe 
eletrônico (BEM ou BOM – se possuir), PIS e 2 comprovantes de endereço (atual e de 01 ano atrás, podendo ser de conta de 
água, luz ou telefone, ou declaração, firmada sob pena de lei, na hipótese de residir com terceiros) e 1 foto 3 x 4.   
 
    
NOME .......................................................................................................................................................RG   
Abenilda Barbosa Alves .............................................................................................................................38.871.060-3
Ademy Lima Amarante ..............................................................................................................................27.056.807-4
Aliff Ramos de Araujo................................................................................................................................43.629.674-3
Antoniel Alves de Souza ............................................................................................................................14.000.183-9 
Antonio Mateus de Assunção ....................................................................................................................23.649.518-5 
Armando Dias  ..........................................................................................................................................29.029.220-7 
Célia Batista Modesto ................................................................................................................................24.678.014-9 
Cinthia dos Santos Soares.........................................................................................................................43.436.280-3 
Cláudia Herculano .....................................................................................................................................23.295.775-7 
Doriedson Rodrigues dos Santos ...............................................................................................................45.308.282-8 
Douralice Ribeiro da Silva ..........................................................................................................................22.490.964-2 
Edson de Oliveira Viana .............................................................................................................................28.474.959-x 
Elaine Cristina Bispo ..................................................................................................................................27.638.738-7 
Fernanda Martins maciel ...........................................................................................................................41.124.467-X 
Gislene Alves Azevedo ..............................................................................................................................43.275.204-3 
Henrique Guedes .......................................................................................................................................34492589-4 
Hermes Agostinho dos Reis   ....................................................................................................................37.582.988-14 
Joelma Soares dos Santos ........................................................................................................................41.417.035-0 
José Guedes de Lima ................................................................................................................................33.591.334-9 
José Modesto ...........................................................................................................................................26.516.957-4 
José Vicente Valasco ................................................................................................................................11.323.699-2 
Jovelino Cassimiro da silva .......................................................................................................................11.915.398-1 
Karine Gabriele Del Boni Vieira Costa .........................................................................................................48.209.180-0 
Luciene da Silva Santos ............................................................................................................................23.424.5879 -x 
Luzia Domingues Rodrigues ......................................................................................................................32.042.542-3 
Marcello Peverari ......................................................................................................................................20.990.906 
Márcio Vicente de Oliveira .........................................................................................................................22.961.335 
Maria Aparecida Alexandre da Silva ...........................................................................................................21.546.966-5 
Maria da Conceição Lima ..........................................................................................................................92.577.161-1 
Maria Neri de Jesus...................................................................................................................................36.300.602-3 
Marlene dos Santos Romão ......................................................................................................................56.847.813-7 
Marlene Maria dos Santos .........................................................................................................................03437999 10 
Messias Lopes de Oliveira .........................................................................................................................12.844.396 
Milton Jorge Curi Júnior ............................................................................................................................6.087.295 
Nalzira Aparecida Ferreira ..........................................................................................................................21.468.627-9 
Otávio Mendes da Silveira .........................................................................................................................11.652.334-7 
Regina Cardoso Santos  ............................................................................................................................23.041.039-x 
Regina Franca da Silva ..............................................................................................................................29.169.824-4 
Rodrigo Honorio de Oliveira .......................................................................................................................42.530.968-x
Rosimeire Andre Rodrigues .......................................................................................................................42.530.968-x 
Rubens Oliveira Leite .................................................................................................................................6.742.941 
Severino Ferreira de Souza ........................................................................................................................13.884.736-8 
Sueli Saraiva de Lima ................................................................................................................................34.049.133-4 
Suzana Leite da Silva ................................................................................................................................56.768.793-4 
Telma Feliciane Martins Ferreira .................................................................................................................40.487.332-7 
Valério da Silva Neto   ...............................................................................................................................13.252.807-1 
Zélia da Silva Marques ...............................................................................................................................22.490.955-1

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 003/15 – Proc. Adm. nº 004/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua do Lucro, nº 137 – casa 
01 – Vila Poupança – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Janete de Oliveira Andrade da Silva, 
para acomodar família de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
800,00 (oitocentos reais) mensais, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da 
Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 004/15 – Proc. Adm. nº 005/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de 
locação de imóvel situado à Estrada de Ipanema, nº 417 – 
Vila Velha – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipa-
lidade e o Sr. Rolf Herbert Wolter, para abrigar o Arquivo 
Municipal, vinculado a Secretaria Municipal de Adminis-
tração, no valor total de R$ 11.273,05 (onze mil duzentos 
e setenta e três  reais e cinco centavos) mensais, pelo 
período de 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso 
X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 005/15 – Proc. Adm. nº 006/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação 
de locação de imóvel situado à Rua Ganabara, nº 23 – 
Fazendinha – Santana de Parnaíba/SP, entre esta muni-
cipalidade e o Sr. Joaquim Gomes Moreira, para abrigar 
a Sede da Administração Regional Fazendinha, no valor 
total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil  reais) mensais, 
pelo período de 60 (sessenta) meses, de acordo com o 
inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 006/15 – Proc. Adm. nº 007/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação 
de locação de imóvel situado à Rua Edgard de Moraes, 
nº 476 – Vila Nova – Santana de Parnaíba/SP, entre esta 
municipalidade e a Sra. Neusa Maria Silva Frediani, para 
abrigar o Ginásio Poliesportivo, vinculado a Secretaria 
Municipal de Atividade Física Esporte e Lazer, no valor to-
tal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) mensais, 
pelo período de 60 (sessenta) meses, de acordo com o 
inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 007/15 – Proc. Adm. nº 008/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de 
locação de imóvel situado à Rua Ibirapuera, nº 308 – Pq. 
Fernão Dias – Santana de Parnaíba/SP, entre esta muni-
cipalidade e C E C Negócios Imobiliários, para abrigar o 
Setor de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de 
Saúde, no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhen-
tos reais) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, 
de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações 
nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 009/15 – Proc. Adm. nº 010/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação 
de locação de imóvel situado à Rua Julio Machado, nº 
90 – Casa 01 – Jd. Prof. Benoá – Santana de Parnaíba/
SP, entre esta municipalidade e Orion Imóveis Ltda, para 
acomodar família de desabrigados, vinculado à Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
700,00 (setecentos reais) mensais, pelo período de 60 
(sessenta) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, 
da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 008/15 – Proc. Adm. nº 009/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação 
de locação de imóvel situado à Avenida Brasil, nº 463 
– Jd. São Luis – Santana de Parnaíba/SP, entre esta mu-
nicipalidade e MJA – Administração de Bens Ltda - EPP, 
para abrigar o CEFIS, vinculado à Secretaria Municipal de 
Saúde, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de acor-
do com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 
8.666/93.

Santana de Parnaíba, 06 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 092/14 – Proc. Adm. Nº 1200/14

Registro de Preços para aquisição de GRAMA SINTÉTICA (com aplicação) para quadras de futebol society
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 155/2014 – Empresa: 
Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda para o item 01 – R$ 74,00/M² .  

Santana de Parnaíba, 07 de Janeiro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 093/14 – Proc. Adm. Nº 1201/14

Registro de Preços para eventual fornecimento de BLOCO, MOURÃO E CANALETA, em atendimento à Secretaria de 
Serviços Municipais 

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 156/2014 – Empresa: Co-
mercial Belinato & Ribeiro Ltda ME para o item 07 – R$ 24,69/Unid e ATA 157/2014 – Empresa: Guarani Material para 
Construção Ltda para os itens 02 – R$ 2,18/Unid, 03 – R$ 1,94/Unid, 04 – R$ 1,48/Unid, 05 – R$ 29,91/Unid, 06 – R$ 
29,91/Unid, 08 – R$ 2,40/Unid e 09 – R$ 2,27/Unid.  

Santana de Parnaíba, 07 de Janeiro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 104/14 – Proc. Adm. Nº 1344/14

Registro de Preços para prestação de serviços de confecção de materiais para comunicação visual, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Comunicação

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 158/2014 – Empresa: GPC 
Comunicação Visual Ltda ME para o Lote 03 – itens 09 – R$ 89,01/Unid e 10 – R$ 28,85/M², Lote 06 – itens 22 – R$ 
24,71/Unid, 23 – R$ 24,71/Unid e 24 – R$ 28,10/Unid e ATA 160/2014 – Empresa: Mieten Drucker Informática e Su-
primentos Eireli ME para o Lote 01 – itens 01 – R$ 50,99/M², 02 – R$ 90,00/M², 03 – R$ 19,50/M², 04 – R$ 21,50/M², 
05 – R$ 21,49/M² e 06 – R$ 19,49/M², Lote 02 – itens 07 – R$ 36,94/M² e 08 – R$ 44,93/M², Lote 04 – itens 11 - R$ 
191,10/M², 12 – R$ 38,21/M², 13 – R$ 29,40/M², 14 – R$ 25,49/M², 15 – R$ 60,76/M² e 16 – R$ 47,04/M² e Lote 
05 – itens 17 – R$ 196,00/Unid, 18 – R$ 24,50/Unid, 19 – R$ 37,24/M², 20 – R$ 588,00/M²  e 21 – R$ 225,40/M².  

Santana de Parnaíba, 07 de Janeiro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 110/14 – Proc. Adm. Nº 1410/14

Registro de Preços para eventual fornecimento de PEDRA (1, 2 e 3) E CORRELATOS, em atendimento à Secretaria de 
Serviços Municipais

Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identificado da seguinte forma: ATA 159/2014 – Empresa: MSP 
Agregados Ltda para os itens 01 – R$ 36,30/Ton, 02 – R$ 34,40/Ton, 03 – R$ 34,40/Ton, 04 – R$ 36,40/Ton, 05 – R$ 
38,70/Ton, 06 – R$ 34,30/Ton, 07 – R$ 32,25/Ton e 08 – R$ 35,00/Ton .  

Santana de Parnaíba, 07 de Janeiro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO




