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Com o objetivo de proporcionar cada vez mais es-
paços destinados ao lazer e prática de atividades fí-
sicas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras 
está construindo e reformando praças esportivas em 
diversos bairros da cidade.  Pág. 3

Construção do novo velório municipal

Juíza do Fórum de Santana de Parnaíba
enaltece o apoio dado pela prefeitura

A Juíza do Fórum de Santa-
na de Parnaíba, Alessandra 
Miguel recebeu a equipe 
do Jornal Imprensa Ofi cial 
em sua sala. Com quase 
16 anos de formação, sen-
do cinco deles como juí-
za substituta, ela comenta 
do convite, a quantidade 
de casos que tem recebi-
do, que já ultrapassam os 
3600 processos e encara o 
desafi o de comandar o pri-
meiro Fórum do Município 
como a maior realização 
da sua carreira profi ssio-
nal. Pág. 5
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Implantação do Parque Colinas da Anhanguera

Cidade nos Planos de Deus com o Pastor Moisés Silva
Com o tema Cidade nos planos de 
Deus, digo que, para nós possamos 
colocar a nossa cidade nas mãos de 
Deus, é possível por meio da nossa fé,  
de modo que ela convença as pesso-
as, que á nossa plena confi ança em 
Deus, através das nossas obras, pois 
a fé sempre é seguida de obras, que 
nós praticamos e nos doamos e tam-
bém pelo ensinamento da bíblia, pa-
ra que todos conheçam o Deus que 
nós seguimos, porque para tudo nos 
precisamos da ajuda de Deus. Quan-
do ensinamos o nosso próximos, le-
vamos estas pessoas para estar cada 
vez mais próximo de Deus e assim ele 
tem trabalhado  e mudado a vida de 
muitas pessoas ao redor do mundo, 
além de mostrar para as pessoas que 
não acreditam, que existe um Deus e 
que nós precisamos dele a cada dia. 
Aos grupos que nos classifi camos de 
pseudos, que são aqueles que bus-
cam a verdade, quando o que eles 

Pastor Moisés Silva
Pastor da Igreja Assembléia 
de Deus – Cristo para Todos

Rua Raimundo de Oliveira, 30 – 
Colinas da Anhanguera

Cultos: terças, quintas e Do-
mingos às 19h

buscam mesmo é um compromis-
so mais aprofundado na pessoa do 
Deus todo poderoso e sabem que só 
podemos alcançar esta intimidade, 
por meio dos ensinamentos bíblicos. 
Nós da igreja devemos atrair a todos, 
mas principalmente os leigos, pois 
eles necessitam obter a compreen-
são através da palavra de Deus, que a 
salvação é para todos. Se nós conse-
guimos atrair cada vez mais pessoas, 
não somente da nossa cidade, mas 
de todo o mundo, a conhecer a pa-
lavra de Deus, não teremos somente 
Santana de Parnaíba, mas o mundo 
inteiro, nas mãos de Deus. Pois as-
sim diz o salmista: “Bem aventurada 
é a nação, cujo Deus é o Senhor”. As-
sim deixo as minhas palavras, acres-
centando que nossa cidade será bem 
sucedida e as pessoas passarão a 
gozar de uma fé poderosa, vinda da 
parte de Deus, assim como a nossa 
sociedade estará nas mãos de Deus. 

Fotos: Linda Marinho

 A prefeitura, por intermédio da 
Coordenadoria Municipal da Ju-
ventude (Comujuv) irá realizar du-
rante os meses de janeiro (dias 
21, 28 e 31) e fevereiro (dias 04,11 
e 14) sempre as quartas-feiras e 
sábados das 17h00 às 22h00 o 
projeto “Férias na Pista” no bairro 
da Fazendinha.
 Com o intuito de proporcionar 
muita diversão e lazer, nessa épo-
ca de férias já que nem todas as 
pessoas estão viajando, o projeto 
irá oferecer ofi cinas de Street ball, 
Slackline, Dança, Hip Hop, Dj’s 
e muita música, aos jovens com 
idade a partir de 12 anos.
 As ofi cinas são gratuitas e não 
é necessário realizar nenhum tipo 
de inscrição prévia, basta compa-
recer na Pista de Skate da Fazen-
dinha para participar. 

Texto: Cintia Almeida 

O Projeto Férias na Pista irá promover oficinas de Street Ball, Slackline, Dança e Hip Hop entre os dias 21 de Janeiro a 14 de Fevereiro
sempre às quartas e sábados na Pista de Skate da Fazendinha

Comujuv promove projeto
“Férias na Pista” no bairro da Fazendinha
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Programa de regularização de imóveis Cidade Legal

 Com o objetivo de proporcionar 
cada vez mais espaços destinados ao 
lazer e prática de atividades físicas, a 
Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Obras está construindo e reformando 
praças esportivas em diversos bairros 
da cidade.
 Um destes importantes espaços de 
lazer é a Praça Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, localizada no Parque 
Santana 1 que está sendo totalmente re-
formada, dando lugar a um espaço mais 
adequado para os moradores do local. 
 Com uma área de aproximada-
mente 6.500 m² os trabalhos seguem 
em ritmo intenso. A pista de caminha-
da já está concluída e outros ambien-
tes estão em fase de implantação dos 
equipamentos como o playground que 
contará com gangorras, escorregador, 
balança, caracol, carrossel, amarelinha 
e a casa do Tarzan. Também serão ins-
talados quiosques e uma academia ao 
ar livre para que os moradores da re-
gião possam se exercitar. 
 As obras foram iniciadas em no-
vembro e de acordo com a secretaria, 
está prevista para ser concluída até o 
fi nal de fevereiro.

Praça da Juventude

 Além da reforma da Praça Perpé-
tuo Socorro, em breve os moradores do 
Parque Santana também contarão com 
o Parque da Juventude, que está sendo 
construído no terreno em frente a USA 
Parque Santana. Construído em parce-
ria com o Governo do Estado, a área te-
rá mais de 3.500 m² e contará com uma 
pista de skate, playground com diver-
sos brinquedos, equipamentos de gi-
nástica, pista de caminhada, quadra 
poliesportiva coberta, biblioteca, entre 
outros e uma unidade do CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social).

Fotos: Marcio Koch        Texto: Renato Menezes 

Funcionários trabalham na reforma da Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Parque Santana 1

Prefeitura promove reforma e revitalização
na Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
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Ortopedia 24h no Pam Santa Ana

 Com o intuito de promover o bem 
estar da população, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Obras inten-
sifi cou os trabalhos de drenagem de 
águas pluviais no bairro Jardim Rubi.
 Por conta das fortes chuvas que 
caem na região nesta época do ano, 
toda a água que vem das ruas Pro-
fessor Edgar de Moraes e do Jar-
dim São Luís eram direcionadas para 
o bairro e por não haver uma vazão 
adequada da rede de esgoto, a água 
acabava invadindo as residências. 
Moradores das ruas Santa Edwiges e 
Avenida Copacabana. Com este tra-
balho, será feita a captação desta 
água que será destinada para o Cór-
rego Benoá,que levará para o Rio Tie-
tê, solucionando o problema das fa-
mílias desta região.
 Tratado como prioridade, este tra-
balho de escoamento da água será fei-
to pelas tubulações que já começaram 
a ser implantadas na Avenida Copaca-
bana na última segunda-feira (12/01) e 
a conclusão da obra está prevista para 
o fi m de Março.

 A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Emprego, Desenvolvi-
mento, Ciência Tecnologia e Inovação 
(SEMEDES) informa que estão abertas 
as inscrições para o curso de Pedreiro 
Assentador. 
 As vagas são para os períodos ma-
nhã, tarde e noite, de segunda a sex-
ta-feira. Podem participar do curso, ho-
mens e mulheres, com idade a partir 
dos 18 anos e que tenham cursado a 
quarta série do ensino fundamental.
 Os interessados devem compare-

Prefeitura intensi� ca ritmo das obras de 
Drenagem do bairro Jardim Rubi

Funcionários realizam os trabalhos de drenagem no Jardim Rubi que está prevista para conclusão em 60 dias

A Prefeitura informa que estão abertas as inscrições para o curso de Pedreiro-Assentador

Fotos: Marcio Koch         Texto: Renato Menezes 

Prefeitura abre inscrições para o 
curso de Pedreiro Assentador Departamento de Zoonoses da 

Prefeitura tem novo endereço

cer na SEMEDES, localizada na Aveni-
da Tenente Marques, nº 5.720, de se-
gunda a sexta-feira, das 08h às 17h, 
portando RG, CPF e comprovante de 
residência (somente os documentos 
originais). O curso será realizado das 
8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 
22h no mesmo local das inscrições.
 Para tirar dúvidas ou obter mais in-
formações a respeito, a SEMEDES so-
licita que entre em contato nos telefo-
nes (11) 4622-8250 ou (11) 4622-8266, 
no horário das 08h00 às 17h.

Fotos: Linda Marinho       Texto: Renato Menezes 

 O Departamento de Zoonoses, agora está locali-
zado na Rua Ibirapuera, 308 no bairro Parque Fernão 
Dias. Mais informações sobre as datas e locais dos 
mutirões de castração e vacinação de cães e gatos 
podem ser obtidas pelo telefone (11) 4154-6889.
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Implantação do Centro de Saúde da Mulher Parnaibana

 A Juíza do Fórum de Santana de 
Parnaíba, Alessandra Miguel recebeu a 
equipe do Jornal Imprensa Ofi cial em 
sua sala. Com quase 16 anos de for-
mação, sendo cinco deles como juí-
za substituta, ela comenta do convite, 
a quantidade de casos que tem rece-
bido, que já ultrapassam os 3600 pro-
cessos e encara o desafi o de coman-
dar o primeiro Fórum do Município 
como a maior realização da sua carrei-
ra profi ssional:
 
Imprensa Ofi cial: Como foi que a dou-
tora recebeu o convite para ser juíza do 
1º Fórum da cidade?
Alessandra Miguel: Quando fui pro-
movida a juíza em 2009 fi quei aguar-
dando a oportunidade de ser escalada 
para comandar um fórum na região, foi 
quando fi quei sabendo que Santana de 
Parnaíba iria inaugurar seu fórum e co-
mo eu moro em São Paulo fi quei inte-
ressada, então me engajei na escala-
ção e acabei sendo escolhida para ser 
juíza do fórum da cidade devido a pro-
moção por tempo de carreira. 

I.O.: Esta é a sua primeira experiência 
como juíza?
Alessandra Miguel: Ingressei na car-
reira jurídica em 99, e advoguei por 
dez anos, depois passei a me dedi-
car a magistratura. Atuei por cinco 
anos como juíza substituta em Mogi 
das Cruzes, onde fi quei por um ano e 
meio, depois fui para o litoral, traba-

A juíza Alessandra Miguel  fala sobre seu trabalho a frente do Fórum de Santana de Parnaíba 

Juíza do Fórum de Santana de Parnaíba
enaltece o apoio dado pela prefeitura

ENTREVISTA

lhando nas cidades de Santos e Ber-
tioga, fi quei por volta de um ano e 
meio, depois acabei fi cando um tem-
po em Osasco e então fui designada 
para atuar em Barueri.

I.O.: Este fórum gerou uma grande ex-
pectativa, pois levou 14 anos para que 
fosse inaugurado. Gostaríamos de sa-
ber se a doutora tomou conhecimento 
do caso e na sua opinião a que a se-
nhora atribuiu esta demora? 
Alessandra Miguel: Quando soube 
que havia um procedimento para insta-
lação, eu trabalhava em Barueri como 
juíza substituta, e lá eu já atendia todas 
as demandas de Santana de Parnaíba 
e Pirapora, por isso a necessidade do 
fórum na cidade era enorme, a popula-
ção precisava muito e desde que o Dr. 
Elvis assumiu, têm se colocado a dis-
posição. Ele conseguiu este prédio pa-
ra que o fórum pudesse ser instalado e 
a prefeitura tem nos ajudado cedendo 
funcionários e estagiários para atuar no 
fórum, além de fazer convênios e par-
cerias, por isso eu digo que a instalação 
se deu em razão do esforço do prefeito.

I.O.: Quais as vantagens e quais os tra-
balhos que este fórum proporciona ao 
morador de Santana de Parnaíba?
Alessandra Miguel: É uma vara cumu-
lativa, temos a competência geral em 
todas as áreas cíveis, familiar, infân-
cia, criminal, jurídica. Existe a necessi-
dade da contratação de um advogado 

ou quem não tem con-
dições procurar a OAB 
(Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) na assis-
tência judiciária gratuita 
para conseguir um ad-
vogado para entrar com 
as ações. A única coisa 
que ainda não temos no 
fórum e é uma necessi-
dade para o município 
seria o Juizado Espe-
cial, pois os moradores 
têm procurado por es-
te juizado. Já fi z o pe-
dido junto ao Tribunal 
de Justiça para mon-
tar um anexo com fun-
cionários, porém o ideal 
seria a implantação de 
mais varas, pois esta-
mos com muita deman-
da, com uma distribui-
ção de 800 processos 
por mês. Mas estamos 
conseguindo fazer to-
dos os atendimentos.

I.O.: Qual a sua opinião a respeito das 
instalações do fórum? Elas atendem a 
necessidade dos funcionários e da po-
pulação?
Alessandra Miguel: As instalações 
são muito boas e atendem muito bem, 
o prédio também é muito bom, possui 
mais de uma sala para audiências, o 
pessoal está bem organizado e instala-
do, o espaço é adequado para atender 
a demanda da cidade.

I.O.: Quais os casos mais comuns e 
mais complexos, nestes quase três me-
ses desde que foi inaugurado o fórum 
que a doutora já atendeu? 
Alessandra Miguel: Já atendemos de 
quase tudo, até casos de falência, mas 
os casos mais comuns, pelo tamanho 
do município, têm sido ações de fa-
mília envolvendo alimentação, guarda, 
visitas, ações de cobrança de condo-
mínio, por conta dos residenciais de 
Alphaville, ações possessórias de ter-
ras, usucapião, reintegrações de pos-
se. Os casos de crimes mais atendi-
dos tem sido os que envolvem a Lei 
Maria da Penha (nº 11.347/2006, vio-
lência doméstica e familiar contra a 
mulher), também por conta da implan-
tação da Delegacia de Defesa da Mu-
lher na cidade. Temos também ações 
envolvendo o conselho tutelar, diga-
mos que são casos bem diversifi ca-
dos que recebemos no fórum.

I.O.: Geralmente quem são as pesso-

as que tem procurado o Fórum? Quan-
tos atendimentos são feitos por dia e 
quantos processos já passaram pelo 
fórum desde a inauguração?
Alessandra Miguel: Quem mais pro-
cura são pessoas para resolver ca-
sos envolvendo questões familiares e 
ações de condomínios e de empresas. 
Não dá pra ter um parâmetro, porque 
temos uma distribuição em média de 
20 processos por dia e destes acredito 
que seis devem ser de casos envolven-
do questões familiares e a maioria se-
jam da área empresarial ou de cobran-
ça de condomínio, usucapião e casos 
de busca e apreensão de veículo.

I.O.: A doutora esperava que a deman-
da seria tão grande?
Alessandra Miguel: Na verdade aqui 
estou recebendo bem mais do que eu 
recebia lá. O esperado seria que 30% 
da quantidade de processos que Ba-
rueri recebia fossem de Santana de 
Parnaíba e Pirapora, porém, lá tem 
dez juízes, então eu sabia que a de-
manda seria grande e está maior do 
que eu esperava.
 
I.O.: Geralmente um processo aqui no 
fórum leva quanto tempo para ser re-
solvido?
Alessandra Miguel: Como estamos 
ainda no início não dá para ter uma 
idéia, porém, já tive processo que le-
vou três meses entre a abertura e con-
clusão, mas em tese, um processo cí-
vel demora cerca de seis meses. Se 
todos os processos pudessem ser 
concluídos neste período, seria um 
prazo ideal. 

I.O.: O que a população parnaibana 
pode esperar sobre o seu trabalho a 
frente do fórum? Qual a participação 
da prefeitura neste trabalho?
Alessandra Miguel: A prefeitura tem 
nos ajudado muito, tanto na instala-
ção e na estrutura, fornecendo os es-
tagiários e a parceria têm sido ótima, 
só temos a agradecer ao prefeito pelo 
apoio. Quanto ao meu trabalho, eu es-
pero fazer o melhor para a população, 
fazendo justiça, estou muito compro-
metida e vou lutar para que possamos 
crescer e o fórum melhore ainda mais 
e atenda a população da cidade ca-
da vez melhor. Estou super feliz de es-
tar aqui e ter esse desafi o que vai aju-
dar no meu crescimento como pessoa, 
como profi ssional. Estou aprendendo 
muito aqui e o meu comprometimen-
to é fazer isso dar certo, trazendo uma 
justiça cada vez mais efetiva para San-
tana de Parnaíba.

Fotos: Marcio Koch        Texto: Renato Menezes 
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Renovação da frota da Guarda Municipal

LEI  Nº  3.448, DE  30  DE  DEZEMBRO  DE  2014

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Ronaldo Santos”.

(Institui a “Semana Municipal de Segurança no Trânsito” anualmente no Município de Santana 
de Parnaíba).

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

Art. 1º. Fica instituída no Município de Santana de Parnaíba, a Semana Municipal de Segurança no 
Trânsito, a ser comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme artigo 326 da Lei 9.503, de 23 
de setembro de 1997. 

Art. 2º. A Semana Municipal do Trânsito orientará suas ações e atividades com os seguintes 
princípios e finalidades:

I – melhorar as condições do trânsito em Santana de Parnaíba através da educação e conscientização 
da população;

II – realização de simpósios, conferências, palestras, exposições e atividades que chamem a atenção 
da comunidade quanto à necessidade da segurança no trânsito; 

III – conscientizar a comunidade sobre os problemas do tráfego e sobre sua responsabilidade para a 
melhoria da segurança do sistema; 

IV – promover aulas, peças teatrais e cursos para todas as faixas etárias que transmitam uma reflexão 
sobre ética e cidadania no trânsito; 

V – orientar a comunidade escolar, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre sinalização, 
circulação de veículos e movimentação de pedestres; 

VI – conscientizar os adolescentes para a necessidade de práticas e ações corretas que proporcionem 
segurança no trânsito e fornecer subsídios para que se tornem multiplicadores da Educação e Segurança no Trânsito; 

VII – estabelecer campanhas esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em 
caso de acidente de trânsito; 

VIII – debater a segurança e o respeito à vida no transporte sobre duas rodas.

Art. 3º. O Poder Executivo Municipal deverá constituir anualmente através de Decreto a Comissão 
Organizadora que ficará encarregada pela coordenação dos eventos educativos alusivos a Semana Municipal do Trânsito 
que deverá contar com representantes dos seguintes segmentos:

I  –  Secretaria Municipal de infra-estrutura (Transportes);
II – Secretaria Municipal da Educação; 
III – Secretaria Municipal da Saúde; 
IV – Representante do Poder Legislativo; 
V  –  Conselho Municipal de Trânsito.

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de dotação 
orçamentária específica a ser incluída no Orçamento do Município.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar parcerias com Organizações Não-
Governamentais (ONGs), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e órgãos Governamentais 
Estaduais ou Federais, que procurem viabilizar a infra-estrutura necessária à realização dos eventos da Semana do 
Trânsito.

Art. 5º. A Semana Municipal do Trânsito também englobará as atividades previstas na Semana 
Nacional e Estadual do Trânsito, devendo constar no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias após a sua 
publicação.

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

Santana de Parnaíba, 30 de dezembro 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

LEI   Nº  3.449,  DE  30  DE  DEZEMBRO   DE   2014

“Projeto de Lei de autoria dos Vereadores Nequinho Desanti, Angelo da Silva, Dr. Rogério, 
Guilherme Correia, Chiquinho Miguel, Régis Salles, Ronaldo Santos e Vicente Augusto da Costa”.

(Altera e revoga dispositivos na Lei nº 3.259, de 26 de abril 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, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O Art. 1º da Lei nº 3.259 de 26 de abril de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. Fica proibido neste município, a realização de rodeios, vaquejadas e outros espetáculos ou 
exibições públicas em que equídeos e bovinos sejam utilizados”.

Art. 2º. Fica revogado o Art. 2º da Lei nº 3.259 de 26 de abril de 2013.

Art. 3º. O Art. 4º da Lei nº 3.259 de 26 de abril de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. Fica proibida a realização de touradas e eventos similares neste município”.

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 30 de dezembro 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

Chamamento DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados no CONCURSO público citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2011 Psicólogo: 035- Tatiana do Nascimento-RG/SP-30.370.262-X; 036- Sofia Naches Hilber-
t-RG/SP-43.621.211-0. Assistente Social: 034- Simone Santos da Silva Lima-RG/SP-93.914.813; 035- Isabel Lusinete 
da Silva-RG/SP-14.550.038-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 002/2013 Enfermeiro: 042- Daniela Morine Silveira Vallejo-RG/SP-33.372.922-5; 043- Camila Rondó
-RG/SP-28.539.173-2. Concurso Público 001/2014 Oficial de Manutenção (Encanador): 001- Kleber Alassa Garcia-RG/
SP-30.518.329-1. Agente de Limpeza Pública: 001- Carmina Rosa de Almeida-RG/SP-34.067.882-3. Agente de Servi-
ços Gerais: 026- Azenilda Silva Santos-RG/SP-15.962.435-6; 027- Maria Valdete da Silva-RG/SP-34.572.692-3. Agen-
te de Serviços Públicos: 023- Erasmo Carlos Matias Cordeiro-RG/SP-19.431.417-0; 024- Valdenir de Sousa Veloso-RG/
SP-53.084.361-4; 025- Paulo Sergio de Souza-RG/SP-18.524.302-2; 026- Tiago Paulo da Silva-RG/SP-49.495.357-3; 
027- Eduardo Naia dos Santos-RG/SP-10.330.707; 028- Vagner Paulo Ribeiro-RG/SP-28.377.027-2. Oficial Adminis-
trativo: 079- Selma Regina Baptista-RG/SP-32.100.295-7; 080- Renato Tozzato-RG/SP-22.693.738-0; 081- Suellem 
Barbosa Luz Lima-RG/SP-47.875.804-2; 082- Jessica Lip Loyola-RG/SP-41.717.119-5; 083- Rosemeire Santos Au-
gusto-RG/SP-30.021.914-3; 084- Maria de Lourdes Barbosa-RG/SP-65.287.112; 085- Ivan Pereira de Oliveira-RG/
SP-22.249.010-X. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 121- Michelle Faustino Ferreira Marinho-RG/SP-34.306.572-1; 
122- Michele Gomes de Lima Donato-RG/SP-34.542.645-9; 123- Shirle Teixeira Luiz-RG/SP-42.457.581-4; 124- Geral-
da Iedna Pereira da Silva-RG/SP-34.428.336-7. Motorista: 004- Leandro Borges Teixeira-RG/SP-2.180.182; 005- Fran-
cisco Azevedo da Silva-RG/SP-35.091.435-7; 006- Antonio de Padua Correa-RG/SP-6.779.350-2; 007- Vanderlon Paes 
Laurentino-RG/SP-34.357.368-4; 008- Antonio Carlos Santos-RG/SP-29.150.240-4; 009- Fabricio Jose da Silva-RG/
SP-24.630.010-3; 010- Gerson Ramos de Freitas-RG/SP-22.426.571. PEB I (Educação Infantil): 006- Debora Veraldi 
Alves-RG/SP-44.225.266-3; 007- Rita de Cassia Brito dos Santos-RG/SP-30.030.571-0; 008- Ana Claudia dos Santos 
Martins-RG/SP-34.060.983-7. PEB II (Filosofia): 005- Cristian Ribeiro de Oliveira-RG/SP-39.337.330-7. PEB II (Espa-
nhol): 001- Eliana Rachel Dolmadjian Sirabonian-RG/SP-17.946.114-X. PEB II (Língua Portuguesa): 005- Rafael Soares 
Akiyama-RG/SP-22.960.837-1. PEB II (Geografia): 004- Thiago Octavio Mazzonetto-RG/SP-33.804.821-2. 

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2014 Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 002- Nicoly de Almeida Parron-
chi-RG/SP-29.931.300-1. Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 003- Reginaldo de Oliveira Silverio-R-
G/M-2858603.

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 005/2014 Médico com Especialização em Pediatria: 002- Carlos Magno Silva-RG/SP-
11.492.940-3. Médico Plantonista: 004- Martha Salek Nassar-RG/SP-04.973.377-7; 005- Arlindo Sanchez Junior-RG/
SP-10.872.727-0; 006- Sandra Cristina Haas-RG/SP-53.590.751-5.

Santana de Parnaíba, 16 de janeiro de 2015.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

DECRETO  Nº 3.685, DE  15  DE  JANEIRO  DE 2015
(Dispõe sobre reajuste do valor da tarifa de ônibus).

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 reajustado para R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), o valor da tarifa por passageiro 
transportado, nas linhas de ônibus municipais.

Art.  2º. Este Decreto entra em vigor a partir das 00:00 horas do dia 17 de janeiro de 2015.

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

Santana de Parnaíba, 15 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
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Linha de ônibus ligando o Jd. Isaura
ao Centro Empresarial Tamboré

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

PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA
Portaria n.º 008/15 de 07/01/15 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos 
integrais, a servidora MARIA BARROS FINELLI, portadora do RG n.° 11.317.855-4 SSP/SP, com fundamento no artigo 
13, inciso III alínea “a”, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 08 de Janeiro de 2015.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 001/15 – Proc. Adm. nº 002/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Andrômeda, nº 150 - Bairro 
Cento e Vinte – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Dorival Medina, para abrigar o Centro Pro-
fissionalizante, vinculado Secretaria de Emprego Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor total de R$ 
3.581,98 (três mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito 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, 05 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 002/15 – Proc. Adm. nº 003/15

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua Pedro Procópio, nº 203 - 
Bairro Centro – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Heraldo José Lemos Salcides, para abrigar a 
Assessoria do Gabinete, vinculado ao Gabinete do Prefeito, no valor total de R$ 2.865,62 (dois mil oitocentos e sessenta 
e cinco reais e sessenta e dois 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, 05 de janeiro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO GERAL DE CARGOS E SALÁRIOS DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA - JANEIRO 2015

FUNÇÃO SALÁRIO 
 
ADVOGADO .........................................................................................................................................R$ 4.525,21 
ADMINISTRADOR REGIONAL FAZENDINHA ........................................................................................R$ 15.192,00 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE .........................................................................................................R$ 885,65 
AGENTE DE ATENDIMENTO ..................................................................................................................R$ 1.021,40 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS .....................................................................................................R$ 885,65 
AGENTE DE DEFESA CIVIL ...................................................................................................................R$ 1.228,27 
AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA ...............................................................................................................R$ 885,65 
AGENTE DE OBRAS E SERVIÇOS ............................................................................................................R$ 788,68 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR ....................................................................................................R$ 885,65 
AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ..............................................................................................R$ 788,68 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ...............................................................................................................R$ 788,68 
AGENTE DE SERVIÇOS PUBLICOS .......................................................................................................R$ 1.228,27 
AGENTE DE TRÂNSITO ........................................................................................................................R$ 1.939,37 
AJUDANTE ADMINISTRATIVO..................................................................................................................R$ 788,68 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....................................................................................R$ 4.525,21 
ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL ................................................................................................R$ 4.525,21 
ANALISTA EM GEOPROCESSAMENTO .................................................................................................R$ 4.525,21 
ANALISTA EM GESTÃO PUBLICA .........................................................................................................R$ 3.232,29 
ANALISTA PROGRAMADOR .................................................................................................................R$ 4.525,21 
ANALISTA SOCIO CULTURAL ...............................................................................................................R$ 4.525,21 
ANALISTA TRIBUTARIO ........................................................................................................................R$ 4.525,21 
ARQUITETO .........................................................................................................................................R$ 4.525,21 
ARTE FINALISTA ..................................................................................................................................R$ 3.232,29
ASSESSOR DE IMPRENSA ...................................................................................................................R$ 4.525,21 
ASSESSOR ESPECIAL I ........................................................................................................................R$ 7.154,86 
ASSESSOR ESPECIAL II .......................................................................................................................R$ 7.782,60 
ASSESSOR ESPECIAL III ......................................................................................................................R$ 8.535,75 
ASSESSOR TECNICO DE GABINETE I ...................................................................................................R$ 3.891,30 
ASSESSOR TECNICO DE GABINETE II ..................................................................................................R$ 4.518,92 
ASSESSOR TECNICO DE GABINETE III .................................................................................................R$ 6.025,24
ASSESSOR TECNICO DE GABINETE IV .................................................................................................R$ 6.778,40 
ASSESSOR TECNICO EDUCACIONAL ...................................................................................................R$ 5.083,80 
ASSISTENTE DE DIRETOR ESCOLA......................................................................................................R$ 4.081,16 
ASSISTENTE DE GABINETE ..................................................................................................................R$ 1.882,89 
ASSISTENTE EM GESTÃO PUBLICA .....................................................................................................R$ 1.939,37 
ASSISTENTE I ......................................................................................................................................R$ 1.380,78 
ASSISTENTE II .....................................................................................................................................R$ 1.882,89 
ASSISTENTE III ....................................................................................................................................R$ 2.384,99 
ASSISTENTE IV ....................................................................................................................................R$ 2.698,81 
ASSISTENTE V .....................................................................................................................................R$ 3.402,38 
ASSISTENTE SOCIAL ...........................................................................................................................R$ 3.232,29 
ASSISTENTE TECNICO DE DIREÇÃO I ..................................................................................................R$ 2.384,99 
ASSISTENTE TECNICO DE DIREÇÃO II..................................................................................................R$ 3.012,62 
ASSISTENTE TECNICO EDUCACIONAL .................................................................................................R$ 4.321,22 
ASSISTENTE TECNICO JURÍDICO .........................................................................................................R$ 4.525,21 
AUDITOR .............................................................................................................................................R$ 8.535,75 
AUXILIAR .............................................................................................................................................R$ 4.525,21 
AUXILIAR CADASTRADORA .................................................................................................................R$ 4.525,21 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL ........................................................................................R$ 1.228,27 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ................................................................................................................R$ 1.021,40 
AUXILIAR DE FARMÁCIA ......................................................................................................................R$ 1.228,27 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PUBLICA E SANITARIA ...............................................................................R$ 788,68 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL ..................................................................................................................R$ 885,65 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO ............................................................................................R$ 788,68 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO ........................................................................................R$ 788,68 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PLANTONISTA ......................................................................................R$ 788,68 
BIBLIOTECÁRIO ...................................................................................................................................R$ 3.232,29 
BIÓLOGO .............................................................................................................................................R$ 3.232,29 
BIOMÉDICO .........................................................................................................................................R$ 3.232,29 
BUERISTA ............................................................................................................................................R$ 1.228,27 
CARPINTEIRO ......................................................................................................................................R$ 1.021,40 
CHEFE DE DIVISÃO ..............................................................................................................................R$ 3.012,62 
CHEFE DE EQUIPAMENTO I ..................................................................................................................R$ 2.071,18 
CHEFE DE EQUIPAMENTO II .................................................................................................................R$ 2.384,99 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO ...................................................................................................R$ 15.192,00 
CHEFE DE SEÇÃO ................................................................................................................................R$ 2.698,81 
CINEGRAFISTA .....................................................................................................................................R$ 1.939,37 
CIRURGIÃO BUCO MAXILO FACIAL.......................................................................................................R$ 3.232,29 
CIRURGIÃO DENTISTA .........................................................................................................................R$ 3.232,29 
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA ......................................................................R$ 8.535,75 
COMPRADOR ......................................................................................................................................R$ 3.232,29 
CONTADOR ..........................................................................................................................................R$ 4.525,21 
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL .......................................................................................................R$ 9.100,00 
COORDENADOR REGIONAL DE ALPHAVILLE/TAMBORÉ .......................................................................R$ 9.100,00 
COORDENADOR REGIONAL DO PQ. SANTANA E JD ISAURA ................................................................R$ 9.100,00 
COORDENADOR REGIONAL DA ALDEIA DA SERRA ..............................................................................R$ 9.100,00 
COORDENADOR DA JUVENTUDE .........................................................................................................R$ 9.100,00 
COORDENADOR MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTA ............................................................................R$ 9.100,00 
COORDENADOR PEDAGÓGICO ............................................................................................................R$ 4.081,16 
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA .......................................................................R$ 8.535,75 
COVEIRO ................................................................................................................................................R$ 885,65 
DESENHISTA TÉCNICO .........................................................................................................................R$ 1.939,37 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO .............................................................................................................R$ 6.025,24 
DIRETOR DE ESCOLA ..........................................................................................................................R$ 4.801,37 
EDUCADOR ESPORTIVO ......................................................................................................................R$ 3.232,29 
ELETRICISTA .......................................................................................................................................R$ 1.021,40 
ENCANADOR .......................................................................................................................................R$ 1.021,40 
ENFERMEIRO .......................................................................................................................................R$ 3.232,29 
ENGENHEIRO .......................................................................................................................................R$ 4.525,21 
FARMACÊUTICO ..................................................................................................................................R$ 3.232,29 
FISCAL DE OBRAS ...............................................................................................................................R$ 1.629,07 
FISCAL MUNICIPAL ..............................................................................................................................R$ 1.629,07 
FISIOTERAPEUTA .................................................................................................................................R$ 3.232,29 
FONOAUDIÓLOGO ................................................................................................................................R$ 3.232,29 
GEÓGRAFO ..........................................................................................................................................R$ 4.525,21 
GEÓLOGO ............................................................................................................................................R$ 4.525,21 
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO  - 1ª CLASSE ..............................................................................R$ 1.735,18 
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO  - 2ª CLASSE ..............................................................................R$ 1.461,01 
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO  - 3ª CLASSE  .............................................................................R$ 1.230,15 
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO  - CLASSE DISTINTA ...................................................................R$ 2.060,82 
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO - SUB INSPETOR .........................................................................R$ 2.447,58 
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIO - INSPETOR ................................................................................R$ 2.906,93 
INSTRUTOR DE ARTES ........................................................................................................................R$ 1.939,37 
INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS .......................................................................................................R$ 1.939,37 
INTERPRETE DE LIBRAS ......................................................................................................................R$ 1.629,07 

JORNALISTA ........................................................................................................................................R$ 4.525,21 
LAVADOR ............................................................................................................................................R$ 1.021,40 
MARCENEIRO ......................................................................................................................................R$ 1.021,40 
MÉDICO ...............................................................................................................................................R$ 5.481,96 
MÉDICO PLANTONISTA ........................................................................................................................R$ 5.481,96 
MÉDICO VETERINÁRIO .........................................................................................................................R$ 3.232,29 
MERENDEIRA .........................................................................................................................................R$ 788,68 
MONITOR ASSISTENCIAL ....................................................................................................................R$ 1.629,07 
MOTORISTA .........................................................................................................................................R$ 1.021,40 
NUTRICIONISTA ...................................................................................................................................R$ 3.232,29 
OFICIAL ADMINISTRATIVO ...................................................................................................................R$ 1.228,27 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO ..................................................................................................................R$ 1.629,07 
OFICIAL DE MARCENARIA ...................................................................................................................R$ 1.939,37 
OPERADOR DE TRÁFEGO ....................................................................................................................R$ 1.629,07 
OPERADOR DE MÁQUINAS ..................................................................................................................R$ 1.228,27 
OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO ..........................................................................................................R$ 6.025,24 
PEDREIRO ...........................................................................................................................................R$ 1.021,40
PODADOR ............................................................................................................................................R$ 1.228,27 
PRESIDENTE DE AUTARQUIA .............................................................................................................R$ 15.192,00 
PROCURADOR .....................................................................................................................................R$ 5.481,96 
PROFESSOR ADJUNTO ........................................................................................................................R$ 1.711,82 
PROFESSOR DE ARTES .......................................................................................................................R$ 3.232,29 
PROFESSOR DE DANÇA ......................................................................................................................R$ 3.232,29 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I (150 horas) ..............................................................................R$ 1.643,99 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I (180 horas) ..............................................................................R$ 1.972,78 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II (75 horas) ...............................................................................R$ 1.068,98 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II (135 horas) .............................................................................R$ 1.923,94 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II (150 horas) .............................................................................R$ 2.138,69 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II (180 horas) .............................................................................R$ 2.565,26 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II (200 horas) .............................................................................R$ 2.850,29 
PROFESSOR DE MUSICA .....................................................................................................................R$ 3.232,29 
PROFESSOR DE TEATRO .....................................................................................................................R$ 3.232,29 
PSICÓLOGO .........................................................................................................................................R$ 3.232,29 
PSICOPEDAGOGO ................................................................................................................................R$ 3.232,29 
RECEPCIONISTA ..................................................................................................................................R$ 1.021,40 
RECEPCIONISTA PLANTONISTA ...........................................................................................................R$ 1.021,40 
SEPULTADOR .......................................................................................................................................R$ 1.021,40 
SECRETÁRIO ADJUNTO .....................................................................................................................R$ 14.100,00 
SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA ................................................................R$ 6.025,24 
SUPERVISOR DE ENSINO .....................................................................................................................R$ 5.648,66 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO .................................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES ..................................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM .................................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO EM AGRIMENSURA ...............................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE .............................................................................................................R$ 1.629,07 
TECNICO EM ELETRONICA ...................................................................................................................R$ 3.232,29 
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS ......................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO ................................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE .............................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO EM PROTESE ODONTOLÓGICA .............................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL ................................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO ...........................................................................................R$ 1.939,37 
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ......................................................................................R$ 1.939,37 
TÉCNICO ESPECIALIZADO ....................................................................................................................R$ 1.629,07 
TÉCNICO SOCIO CULTURAL .................................................................................................................R$ 1.939,37 
TÉCNICO TRIBUTÁRIO .........................................................................................................................R$ 1.939,37 
TELEFONISTA.......................................................................................................................................R$ 1.228,27 
TERAPEUTA OCUPACIONAL .................................................................................................................R$ 3.232,29 
TESOUREIRO GERAL ...........................................................................................................................R$ 6.778,40 
TURISMÓLOGO ....................................................................................................................................R$ 3.232,29 
VIGIA ......................................................................................................................................................R$ 788,68 
VIGIA PATRIMONIAL ................................................................................................................................R$ 788,68  
 

Observação: O piso Salarial remuneratório dos Servidores Públicos Municipais é de R$ 1.055,00
(um mil e cinquenta e cinco reais)

SUBSÍDIOS SALÁRIO 
PREFEITO ..........................................................................................................................................R$ 19.517,50
VICE PREFEITO ..................................................................................................................................R$ 11.394,00
SECRETÁRIOS ...................................................................................................................................R$ 15.403,00




