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Para comemorar o Dia 
da Independência do 
Brasil, na última se-
gunda, 07/09, a Pre-
feitura de Santana de 
Parnaíba promoveu 
o Desfi le Cívico, que 
neste ano teve como 
tema “Cultura Popular 
Brasileira: Entre a Tra-
dição e a Transforma-
ção”, que retratou um 
pouco da história do 
município. O evento 
aconteceu na Avenida 
Tenente Marques, no 
bairro da Fazendinha. 
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EC Refúgio e UBAC Colinas 
conquistam Campeonatos de 

Futebol Veterano e Veteraníssimo 
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Mais de 10 mil pessoas assistiram ao Des� le 
Cívico de 7 de setembro na Fazendinha

Construção das creches do Jardim Isaura e 
Colinas da Anhanguera entram na reta � nal

Em breve os moradores dos bairros Jardim Isaura e Colinas da Anhan-
guera poderão contar com mais uma unidade educacional. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Obras, está fazendo os últimos ajustes para 
entregar as creches dos dois bairros. Pág. 3
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Armazenista 50 X - - 23 50 - Ens. Médio
Atendente de Lanchonete 100 - - X 16 24 - Ens. Méd/Incomp
Auxiliar de Enfermagem 5 - - X 19 50 - Ens. Médio
Auxiliar de Limpeza 2 - X - 21 40 - Fundamental
Auxiliar de Linha de Produção 3 X - - 21 45 - Ens. Médio
Auxiliar de Linha de Produção 6 - - X 18 50 X Fundamental
Auxiliar de Linha de Produção 52 - - X 18 50 X Ens. Médio
Auxiliar de Marceneiro 2 X - - 20 45 - Fundamental
Caseiro 1 X - - 25 50 - Fundamental
Controlador de Entrada e Saída 2 X - - 25 45 - Ens. Médio
Corretor de Imóveis 200 - - X 18 70 - Ens. Médio
Costureira em Geral 2 - X - 21 40 - Fundamental
Empregada Doméstica 2 - X - 20 40 - Fundamental
Encarregado de Obras 1 X - - 25 45 - Ens. Médio
Engenheiro Civil (estrutrutura metálicas) 1 X - - 18 30 - Sup/Incomp
Ferramenteiro 1 X - - 25 40 - Ens. Médio
Jardineiro 1 X - - 19 35 - Fundamental
Mecânico de Bomba Injetora 1 X - - 20 45 - Fundamental
Motorista de Caminhão 2 X - - 20 50 - Fundamental
Motorista Operador de Betoneira 2 X - - 20 45 - Fundamental
Operador de Caixa 2 - X - 25 40 - Ens. Médio
Operador de Telemarketing Ativo 30 - - X 16 30 - Ens. Méd/Incomp
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo 201 - - X 18 55 - Ens. Médio
Operador de Telemarketing Receptivo 91 - - X 18 50 X Ens. Médio
Operador de Telemarketing Receptivo 10 - - X 18 45 X Ens. Méd/Incomp
Porteiro 3 X - - 20 50 - Fundamental
Porteiro 1 X - - 20 45 - Ens. Médio
Rastreador de Satélite 1 X - - 18 45 - Ens. Médio
Serralheiro 4 X - - 20 50 - Fundamental
Servente de Obras 2 X - - 19 50 - Fundamental
Técnico de Enfermagem 5 - - X 19 50 - Técnico
Técnico de Manutenção Eletrônica 1 X - - 20 45 - Fundamental

EXPEDIENTE:

A Imprensa Ofi cial de Santana de Parnaíba (Lei nº 3244/2013) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Santana de  Parnaíba, produzida pela Secretaria de Comunicação Social.
Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, bancas de jornais,
postos autorizados ou serem retirados no Paço Municipal.
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PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
DE SANTANA DE PARNAÍBA - 9 de setembro

Procure o PAT
Posto de Atendimento
ao Trabalhador mais

perto de sua casa

Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1

Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 654
Jd. Isaura/Pq. Santana - Av. Moacir da Silveira, 954 – Jd. Isaura

Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605

OCUPAÇÃO Quantidade
de Vagas

Escolaridade
Vagas exclusivas 
para defi cientes

Vaga para Vaga para

Masculino Feminino Ambos Idade mínima Idade máxima

Implantação do Fórum
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Fotos: Marcio Koch

 Em breve os moradores dos bairros 
Jardim Isaura e Colinas da Anhanguera 
poderão contar com mais uma unidade 
educacional. A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, está fazendo os 
últimos ajustes para entregar as cre-
ches dos dois bairros.
 Funcionários realizam a parte de 
acabamento, pintura e decoração dos 
ambientes das duas escolas, com 
atenção a cada detalhe para que tudo 
fi que perfeito em prol do bem estar das 
crianças, pois a educação em Santana 
de Parnaíba é tratada como prioridade.
 O objetivo da Prefeitura é propor-
cionar às famílias um local seguro e 
adequado, onde possam deixar seus 
fi lhos e irem ao trabalho despreocu-
pados quanto aos cuidados com su-
as crianças.
 A creche do Colinas da Anhangue-
ra está sendo construída na rua Cândi-Fachada externa da Creche do Jardim Isaura

Construção das creches do Jardim Isaura e 
Colinas da Anhanguera entram na reta � nal

do Portinari, em um terreno de mais de 
1.600 m², onde será oferecido cozinha, 
dispensa, lactário, lavanderia, refeitó-
rio, secretaria, coordenação, sala para 
os professores, almoxarifado, consul-
tório, diretoria, 02 berçários, 12 salas 
de aula e 01 biblioteca.
 Já a nova unidade do Jardim Isau-
ra vai contar com 06 salas de descan-
so e recreação, 02 salas voltadas para 
ensino pré-escolar, 02 salas multiuso, 
02 fraldários, além de 02 cozinhas e 
um refeitório. Todos esses ambientes 
são construídos em uma área com cer-
ca de 2.350 m², situada na Rua Moacir 
da Silveira. Esta será a segunda creche 
do bairro e a terceira da região forma-
da pelos bairros Jardim Isaura e Par-
que Santana 1 e 2.
 A prefeitura prevê que cerca de 
600 crianças sejam atendidas pelas 
novas creches.

Acima fachada da creche do bairro Colinas da Anhanguera

Creche do Jd. Isaura está quase pronta Funcionário dando os últimos retoques no acabamento Detalhes com temas infantis da Creche Colinas da Anhanguera

Implantação do Parque Colinas da Anhanguera
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Fotos: Linda Marinho

 Para comemorar o Dia da Indepen-
dência do Brasil, na última segunda, 
07/09, a Prefeitura de Santana de Par-
naíba promoveu o Desfi le Cívico, que 
neste ano teve como tema “Cultura 
Popular Brasileira: Entre a Tradição e a 
Transformação”, que retratou um pou-
co da história do município. O evento 
aconteceu na Avenida Tenente Mar-
ques, no bairro da Fazendinha.
 Organizado pela Secretaria Munici-
pal de Educação, o desfi le cívico deste 
ano, contou com a participação de cer-
ca de 3.000 componentes. Além dos 
alunos dos 68 Colégios da Rede Muni-
cipal de Ensino, também participaram 
dos desfi les as associações Rainha 
da Paz, Aproex, Fundação Eprocad, a 
banda marcial Lyra, a coorporação da 
GMC com sua frota, Corpo de Bom-
beiros, Exército Brasileiro, Polícia Mili-
tar, Guarda Mirim, os cavalos da Hípica 
Manège, entre outros.
 “Fico muito feliz em ver o resulta-
do de meses de esforço desse pesso-
al que realizou esse lindo desfi le, que 
conta um pouco da história do nosso 
município. Vimos hoje exemplos de ci-
dadania, de civismo por parte de to-
dos os envolvidos com essa festa, es-
tamos revolucionando a educação e a 
cidadania do nosso município”, decla-
rou o Secretário de Educação Jailton 
Rodrigues.
 Quem compareceu ao desfi le pôde 
assistir a apresentação dos mais de 30 
blocos, que mostraram momentos im-
portantes do nosso país e município.
 A moradora Cíntia Matos foi ao des-
fi le especialmente para assistir a apre-
sentação de sua fi lha, e falou o quanto 
gostou de todo o evento: “Achei lindo 
o desfi le, cada ano vem melhorando. A 
prefeitura ofereceu uma estrutura mui-
to boa, tanto para as escolas, quanto 
para nós que viemos assistir, pois esse 
ano tivemos arquibancada coberta, fi -
camos protegidos do sol e da chuva”.

Origem da Data

 A data de 7 de setembro comemo-
ra o dia em que o princípe Dom Pedro 
I proclamou a Independência do Brasil, 
com as seguintes palavras: “Indepen-
dência ou Morte!”. Esse acontecimen-
to ocorreu no ano de 1822, próximo 
ao riacho do Ipiranga, em São Paulo, 
quando retornava de uma viagem à ci-
dade de Santos. 
 A cena foi assistida por uma peque-
na comitiva que o acompanhava e mar-
cou o fi m de mais de 300 anos de colo-
nização. No mês de outubro do mesmo 
ano, ele foi aclamado imperador do 
Brasil e coroado em 1° de dezembro.

Blocos dos colégios municipais que desfi laram na Estrada Tenente Marques em comemoração ao Dia da Independência

O desfi le teve a participação do Centro de Convivência do Idoso

Mais de 30 blocos se apresentaram durante o desfi le

Tema do desfi le deste ano em destaque

Fanfarras também abrilhantaram o desfi le cívico

Mais de 10 mil pessoas assistiram ao Des� le 
Cívico de 7 de setembro na Fazendinha

Programa de regularização de imóveis Cidade Legal
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Texto: Renato Menezes        Fotos: Linda Marinho / Marcio Koch

 Na última semana a Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de Ativi-
dade Física, Esportes e Lazer (SMA-
FEL), promoveu, no campo municipal, 
duas partidas emocionantes na deci-
são dos campeonatos municipais de 
futebol, das categorias veterano e ve-
teraníssimo.
 A primeira fi nal foi da categoria ve-
teraníssimo, disputada pelas equipes 
UBAC, do bairro do Colinas da Anhan-
guera e do GR Parnaibano do Centro. 
Os dois times jamais haviam conquis-
tado o torneio.
 O jogo começou com o time do 
Parnaibano buscando o ataque, mas 
isso não intimidou o UBAC, que tra-
tou de ter o controle da partida, apro-
veitando os sucessivos erros da za-
ga do adversário. O time do UBAC 
começou a pressionar o Parnaibano, 
que tentava sair no contragolpe, mas 
era facilmente neutralizado pela defe-
sa adversária.
 Em um erro de saída de bola do 
Parnaibano, o UBAC conseguiu abrir 
o placar, mas o juiz anulou o gol, se-
gundo apontamento do bandeirinha. 
O time do Colinas ainda insistiu, mas 
a falta de pontaria nas fi nalizações im-
pediu que saísse na frente. E o primei-
ro tempo terminou em zero a zero.
 O segundo tempo começou com o 
UBAC, que criou inúmeras chances e 
continuou dominando a partida. Sem 
esboçar reação, o Parnaibano fez al-
gumas modifi cações para dar movi-
mentação ao ataque. Em cobrança 
de falta, o goleiro Sidnei do UBAC fez 
grande defesa. 
 Ao fi nal do tempo normal o Par-
naibano tentou exercer uma pressão, 
mas não surtiu efeito para vencer a 

FINAL CATEGORIA VETERANO
EC REFÚGIO (GR PARNAIBANO)   1   X   0   UBAC (COLINAS)

ARTILHEIRO: GILBERTO FERREIRA (EC REFUGIO)
E FÁBIO SOUSA (UBAC): 11 GOLS

GOLEIRO MENOS VAZADO: VANDERLEI LEAL (BRAZOK)
DESTAQUE DA FINAL: GOLEIRO RONALDO FERREIRA (EC REFUGIO)

PREMIAÇÃO VETERANO E VETERANÍSSIMO

As equipes do EC Refúgio (à esquerda) - representando o GR Parnaíbano e UBAC Colinas (à direita) comemorando os títulos de campeões municipais das categorias veterano e veteraníssimo, respectivamente

EC Refúgio e UBAC Colinas conquistam 
Campeonatos de Futebol Veterano e Veteraníssimo

forte defesa do adversário e a decisão 
teve que ir para os pênaltis, onde bri-
lhou a estrela do goleiro Sidnei Alcan-
tara do UBAC, que defendeu duas co-
branças e garantiu o primeiro título da 
equipe do Colinas. 
 Muito emocionado, o goleiro do 
UBAC, que recebeu o prêmio, falou 
sobre a conquista: “Dedico esta vitória 
a minha equipe e meus familiares que 
me apoiaram desde o início, me dando 
força. Hoje estamos sendo premiados 
com esta conquista que representa o 
esforço da nossa equipe”, falou o go-
leiro campeão. Além do título de go-
leiro menos vazado, o UBAC também 
levou os prêmios de artilheiro da com-
petição e destaque da partida.

Veteranos
 A segunda partida do dia foi a de-
cisão da categoria veterano entre os 
times do GR Parnaibano (represen-
tado pelo time do EC Refúgio) e do 
UBAC Colinas, que pela primeira vez 
em suas histórias chegam a fi nal. 
 O início da primeira etapa come-
çou movimentado, com o UBAC pres-
sionando o adversário que tentava 
sair no contra-ataque, deixando a par-
tida muito disputada e os goleiros dos 
dois times tendo muito trabalho no jo-
go, além de muitas chances perdidas 
devido aos erros de fi nalização, o que 
manteve o placar zerado.
 Já no segundo tempo o UBAC 
tentou imprimir o mesmo ritmo da 
etapa anterior, mas não contava com 
erro do seu sistema defensivo e foi 
assim que, Gilberto Ferreira, artilheiro 
da competição, aproveitando a falha 
do adversário, invadiu a área, driblou 
o goleiro e abriu o placar para a equi-

pe do EC Refúgio. 
 Atrás na partida, restou ao time do 
UBAC partir para o ataque, fazendo 
forte pressão, mas foi aí que o goleiro 
Ronaldo Ferreira, do EC Refúgio, co-
meçou a fazer grandes defesas, ga-
rantindo o placar e o troféu de cam-
peão ao clube, que no ano que vem 
passará a se chamar Refúgio Parnai-
bano. 
 Gilberto Ferreira, que levou o tro-
féu de artilheiro, falou sobre a primei-
ra conquista da sua equipe: “Estamos 
muito felizes com este título que é re-
fl exo de todo trabalho e união da nos-
sa equipe, que considero como mi-
nha família, por isso dedico à todos 
os meus amigos do time, porque co-
meçamos no rebolo e fomos subin-
do pouco a pouco e hoje essa vitória 
mostra que alcançamos nosso objeti-
vo”, comentou o autor do gol do título.

 O técnico Fabiano Jesus também 
comentou sobre o título: “Trabalhamos 
muito para poder chegar até aqui, por 
isso essa vitória tem que ser comemo-
rada por todos os jogadores e pela co-
munidade do nosso bairro. Eu dedico 
ao meu pai que começou este trabalho 
e que agora eu dou continuidade, e te-
nho certeza que ele está orgulhoso de 
mim”. O técnico campeão também elo-
giou a prefeitura pela organização dos 
torneios de futebol da cidade: “A cada 
ano que passa os torneios vão melho-
rando e superando as nossas expec-
tativas, por isso digo que a prefeitura 
está no caminho certo e que continue 
assim, fazendo campeonatos de fute-
bol e futsal e outras modalidades cada 
vez melhores”, completou.

Ortopedia 24h no Pam Santa Ana

FINAL CATEGORIA VETERANÍSSIMO

GR PARNAIBANO   0 (4)   X   0 (5)   UBAC (COLINAS)

ARTILHEIRO: MARCOS PAULO (UBAC) 10 GOLS

GOLEIRO MENOS VAZADO: SINDEI ALCANTARA (UBAC)

DESTAQUE DA FINAL: VAGNER RICARDO (UBAC)
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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014

EDITAL DE CONVOCACÃO PARA MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO
DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, CONVOCA todos os candidatos classifi cados no Concurso Públi-
co – Edital nº 01/2014, no cargo de Agente de Combate às Endemias, abaixo relacionados, a comparecerem no perío-
do de 15 a 17 de setembro de 2015, das 09h00 às 16h00, no Setor de Dengue da Saúde (SEDES), situado na Rua 
Japão, nº 13, Bairro Jd. São Luiz, Santana de Parnaíba - SP, para a matrícula no Curso Introdutório de Formação Ini-
cial e Continuada:

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE    

0101000420 ALEX JOSÉ DE BARROS 419368437

0101000798 ANA CRISTINA SOARES DE AMARO 41.506.809-5

0101000847 ANA MARIA BENTO DE OLIVEIRA 21762048-6

0101001383 ANTONIO MARCOS PEREIRA 246198023

0101002174 CESAR AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA 46.266.182-9

0101003198 DIEC LIMA DA SILVA 361309648

0101003259 DOMINGOS PEDRO RIBEIRO 10330728X

0101003498 EDSON DOS SANTOS GOMES 38.537.576-1

0101003636 ELAINE NUNES KAMAKURA 404168577

0101005443 IARA LUCIA DO NASCIMENTO SOUZA 453083699

0101006523 JOSIANE DOS SANTOS MENDES  462799220

0101006586 JOYCE DA PAZ ALVES 40803993-0

0101007265 LEONARDO BARBOSA ALVES 389333992

0101007440 LILIANE TEREZA RIBEIRO 413061589

0101007861 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA 330511804

0101007993 MAIZA MICHELE ALVES SILVA 36313727-0

0101008436 MARIA APARECIDA SANTOS LIMA 386884778

0101008552 MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DA SILVA 194781422

0101008700 MARIA FERREIRA SANTANA 568059554

0101009616 NATALIA DO NASCIMENTO SILVA SANTOS 333977245

0101009952 PATRICIA BISPO 427713249

0101010859 ROBSON PROCOPIO FERREIRA 426796044

0101011156 ROSEMARA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS 250559432

0101011553 SEVERINA RAMOS DOS SANTOS FARIAS 165143745

0101011805 SIMONE KEILA DE SOUZA 42.530.816-9

0101012555 VALERIA CRISTHIANE CORREA DE OLIVEIRA 305797840
0101012703 VANESSA MIRANDA REIS 320404900

Para participar do Curso de Introdução e Formação Inicial e Continuada, o candidato deverá apresentar para a matrícu-
la os seguintes documentos: 
Cópia da carteira de identidade (RG);
Cópia do CPF; 
Cópia da Certidão de Nascimento, Casamento ou de Termo de União Estável devidamente registrado em cartório, ou 

protocolo em caso de perda; 
Cópia autenticada do certifi cado de conclusão do ensino fundamental ou documento original que comprove a conclu-
são do curso; e 
Cópia do comprovante de residência, por meio da apresentação de contas de água, luz ou telefone, contrato de aluguel, 
em nome do candidato ou dos seus ascendentes ou descendentes até o 2º grau, ou cônjuge. Neste último caso, deverá 
também ser apresentada a comprovação da união, através de certidão de casamento ou declaração estável.
No ato da apresentação da documentação acima, o candidato declarará estar ciente que a falta de um dos documentos 
exigidos ou documentos que não atendam ao requisitado, implicará na sua eliminação do certame.
O candidato que já possuir o Diploma ou Certifi cado de Conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continu-
ada, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, e cujo conteúdo atenda às exigências previstas para o exercício 
de Agente de Combate às Endemias, estará dispensado da realização do curso devendo entregar cópia do comprovante 
de conclusão, até a data de encerramento da matrícula.
O candidato que não formalizar a matrícula no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, dentro do prazo fi -
xado, será eliminado do Concurso Público.
Os candidatos matriculados deverão ainda observar atentamente todas as instruções constantes do capítulo XVII, do 
Edital do Concurso Público 01/2014.
O Candidato ao cargo de Agente de Combate às Endemias, após matricula, participará de Curso Introdutório de Forma-
ção Inicial e Continuada, conforme fi xa a Lei Federal nº 11.350/06, de 05 de outubro de 2006.
O Curso de Formação será realizado conforme as Instruções Especiais estabelecidas a seguir.
1. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será realizado sob a coordenação da Secretaria de Saúde do 
Município de Santana de Parnaíba no período de 21 a 25 de setembro de 2015, das 08h00 às 17h00, com intervalo 
das 12h00 às 13h00, no seguinte local:

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

No auditório da Secretaria Municipal de Educação 
Rua Professor Edgar de Moraes, 150 – Vila Nova - Santana de Parnaíba - SP 

2. O objetivo do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada é capacitar os candidatos para desempenharem 
adequadamente a função de Agente de Combate às Endemias, através de métodos de ensino-aprendizagem inovadores, 
refl exivos e críticos, baseados na aquisição de competências, com caráter eliminatório e a avaliação fi nal do curso pon-
tuada de  0 a 10, portanto não classifi cará os candidatos, apenas indicará aqueles candidatos capazes de alcançarem 
as competências propostas, excluindo do Concurso Público aqueles candidatos que não as alcançarem.
3. O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada constará de aulas expositivas, provas e trabalhos teóricos e/
ou trabalhos práticos, com carga horária aproximada de 40 (quarenta) horas e a sua frequência será efetuada através 
de aferição de presença, por dia de curso, contados do dia 21 a 25 de setembro de 2015, sendo anotada a entrada e 
saída do candidato nos intervalos.
4. A Prefeitura não se responsabilizará pela eventual impossibilidade do candidato em comparecer nos dias e horários 
determinados para a realização do curso.
5. O candidato será considerado APTO no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, se atender simultanea-
mente aos seguintes critérios:
a) tiver frequência mínima de 75%; e 
b) obter nota mínima 8 (oito) na avaliação fi nal do curso
c) atingir com aproveitamento todas as competências propostas.
6. Será eliminado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada e consequentemente, do Concurso Público, 
o candidato que:
a) não frequentar, no mínimo, 75% das horas das atividades;
b) não satisfi zer aos demais requisitos legais, regulamentares e/ou regimentais do curso;
c) que não apresentar os documentos exigidos para matrícula; e
d) que não tenha concluído o ensino fundamental.
7. No encerramento do curso, será fornecido ao candidato um Certifi cado de Conclusão do Curso Introdutório de For-
mação Inicial e Continuada, com a frequência, a carga horária e o período de realização.
8. Todas as despesas relativas à participação do candidato no Curso Introdutório correrão às expensas do próprio can-
didato. 
9. Não caberá recurso do resultado divulgado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada.
10. Apresentamos a seguir o conteúdo Curricular do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, com as res-
pectivas datas e horários de realização:

CRONOGRAMA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

DATAS, HORÁ-
RIOS E CON-

TEÚDO CURRI-
CULAR

SEGUNDA-FEIRA
21/09/15 

Das 8h às 12h

TERÇA-FEIRA
22/09/15 

Das 8h às 12h

QUARTA-FEIRA
23/09/15 

Das 8h às 12h

QUINTA-FEIRA
24/09/15

Das 8h às 12h

SEXTA-FEIRA
25/09/15

Das 8h às 12h

Apresentação do 
curso;

Sistema Único de 
Saúde;

Atenção Básica; e
Avaliação.

Controle do 
Vetor; e

Avaliação.

Organização e 
Operação de 

Campo;
Manuseio de 

Inseticida;
Uso de E.P.I.; e

Avaliação.

Boletim;
Atividades de 

controle do ve-
tor; e

Avaliação.

PSF;
Doença de 
Chagas;
Cólera;

Febre Amarela;
Raiva;

Malária; e
Avaliação.

Intervalo: das 12h às 13h

SEGUNDA-FEIRA
21/09/15

Das 13h às 17h

TERÇA-FEIRA
22/09/15

Das 13h às 
17h

QUARTA-FEIRA
23/09/15

Das 13h às 17h

QUINTA-FEIRA
24/09/15

Das 13h às 
17h

SEXTA-FEIRA
25/09/15

Das 13h às 
17h

Dengue;
Esquistossomose;

Leishmaniose;
Leptospirose; e 

Avaliação.

Prática de 
Campo.

Prática de 
Campo.

Prática de 
Campo.

Prática de 
Campo; 

Avaliação.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2015.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Implantação do Centro de Saúde da Mulher Parnaibana

Acompanhe
os trabalhos
da Prefeitura
no Facebook



7

Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 11 a 17 de setembro de 2015

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br    Ano III - Edição 94

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 04/2015

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, torna público, na forma prevista no Artigo 37 da Constitui-
ção Federal e da Lei Municipal nº 3.120, de 25/05/11 e suas alterações, que dispõe sobre a contratação de temporários no Município 
de Santana de Parnaíba, que realizará Processo Seletivo Simplifi cado, com a fi nalidade de atender às necessidades de contratações 
emergenciais para as funções de MÉDICO e MEDICO PLANTONISTA, os quais serão regidos pelas instruções especiais constantes do 
presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. O Processo Seletivo Simplifi cado será realizado pela Secretaria Municipal de Administração, por meio de Comissão Organizadora 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
1.2. O presente Processo Seletivo Simplifi cado visa selecionar profi ssionais para preenchimento das funções de Médico e de Médico 
Plantonista, conforme descrito abaixo:

FUNÇÃO
CAMPO DE ATU-

AÇÃO

VENCIMENTO INICIAL 
E CARGA HORÁRIA 

SEMANAL
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

    

MÉDICO

Clínico Geral R$ 9.347,96 (*)
20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina e registro pro-
fi ssional no órgão competente

Endocrinologista R$ 9.347,96 (*)
20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Endocrinolo-

gia e registro profi ssional no órgão competente

Gastroenterologista
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Gastroente-

rologia e registro profi ssional no órgão competente

Geriatra
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Geriatria e 

registro profi ssional no órgão competente

Ginecologista e 
Obstetra

R$ 9.347,96 (*)
20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Ginecologia 
e Obstetrícia e registro profi ssional no órgão competente

Hematologista
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Hematologia 

e registro profi ssional no órgão competente

Neurologista
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Neurologia e 

registro profi ssional no órgão competente

Pediatra
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Pediatria e 

registro profi ssional no órgão competente

Pneumologista
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Pneumolo-

gia e registro profi ssional no órgão competente

Psiquiatra
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Psiquiatria e 

registro profi ssional no órgão competente

Ultrassonografi sta
R$ 9.347,96 (*)

20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Ultrassono-

grafi a e registro profi ssional no órgão competente

Reumatologista R$ 9.347,96 (*)
20h (**)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Reumatolo-

gia e registro profi ssional no órgão competente

MÉDICO PLANTO-
NISTA

Clínico Geral
R$ 11.235,76 (*)

24h (***)
Graduação Superior Completa em Medicina e registro pro-

fi ssional no órgão competente

Cirurgião Geral
R$ 9.347,96 (*)

24h (***)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Cirurgia Ge-

ral e registro profi ssional no órgão competente

Pediatra
R$ 11.235,76 (*)

24h (***)
Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Pediatria e 

registro profi ssional no órgão competente

Ginecologista e 
Obstetra

R$ 11.235,76 (*)
24h (***)

Graduação Superior Completa em Medicina, com residên-
cia comprovada ou Título de Especialista em Ginecologia 
e Obstetrícia e registro profi ssional no órgão competente

Legenda:
(*) Incluso adicional de insalubridade previsto para o cargo.
(**) Incluso o adicional para Médicos Ambulatoriais no valor de R$ 36,55 (trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) por hora 
trabalhada referente a jornada de 20 horas semanais de segunda a sexta feira, conforme previsto no Decreto n° 3751 de 15 de julho 
de 2015.
(***) Incluso o adicional para Médicos de Urgência e Emergência no valor de R$ 46,19 (quarenta e seis reais e dezenove centavos) 
por hora trabalhada referente a plantões de 24 horas de segunda a sexta feira, conforme previsto no Decreto n° 3751, de 15 de julho 
de 2015.  
OBS: De acordo com a Lei 3.476. de 24/06/2015 a qual altera dispositivos da Lei Municipal n° 3.117, de 25/05/2011, estabelece: A 
interesse e ao critério da Administração os Profi ssionais da Saúde podem ter jornadas de 6, 12, 14, 16, 20, 24, 30 ou 36 horas sema-
nais. Os vencimentos serão pagos de forma proporcional a jornada atribuída. A redução da jornada somente poderá ocorrer mediante 
consentimento do servidor.
1.2.1. A Descrição Sumária das funções de Médico e Medico Plantonista é a que segue: Presta assistência integral ao cidadão efetu-
ando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. 
Presta socorros de urgência e emergência.
1.3. O Processo Seletivo Simplifi cado, a título emergencial, terá validade de um período de até 180 (Cento e Oitenta) dias, poden-
do ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da municipalidade. 
1.4. O contrato de trabalho será regido pelo regime estatutário previsto na Lei Municipal nº 3.120, de 25/05/11 e suas alterações, que 
dispõe sobre a contratação de temporários no Município de Santana de Parnaíba, submetendo-se ao cumprimento dos deveres e proi-
bições constantes na referida Lei Municipal, durante todo o prazo contratual.
1.5. A contratação citada poderá ser rescindida a qualquer tempo pela Administração Municipal em caso de descumprimen-
to dos deveres funcionais previstos na Lei Municipal, ou havendo interesse administrativo na rescisão antecipada do contrato.

II – DOS PRAZOS E DOS CRITÉRIOS

2.1. O Processo Seletivo Simplifi cado de que trata o presente Edital será realizado mediante Avaliação Curricular dos candidatos ins-
critos e o preenchimento dos requisitos legais da profi ssão, de caráter classifi catório. 
2.2. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão divulgados ofi cialmente por meio de Editais afi xados no DEPARTA-
MENTO DE RECURSOS HUMANOS, situado à Rua São Miguel Arcanjo, n.º 90 – Centro - Santana de Parnaíba – SP e em caráter 
informativo no site  www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, e ou publicados na Imprensa Ofi cial do Município.

III – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições para inscrição especifi cadas a seguir:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas Constitucionais;
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
c) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis;
f) Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a Função, conforme especifi cado no item 1.2, Capítulo I. 
g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em conseqüência de processo administra-
tivo;
h) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei 
11.343 de 23/08/2006;
i) Não registrar antecedentes criminais;
j) Ter aptidão física e mental e não ser portador de defi ciência física incompatível com o exercício da Função; e
l) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da 
Constituição Federal.
3.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem as condições para inscrição especifi cadas no item 3.1., 
deste, será solicitado por ocasião da convocação, que antecede a contratação.
3.3. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência 
de sua habilitação no Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.

IV – DAS INSCRIÇÕES
4.1. Para se inscrever o interessado deverá enviar email para sma_rh@santanadeparnaiba.sp.gov.br, contendo no corpo do email, 
Nome, RG, CPF, Endereço, telefone, N° da CRM e a FUNÇÃO PARA INSCRIÇÃO, conforme descritos no quadro do item 1.2, anexando 
obrigatoriamente ao email o currículo e todos os comprovantes declarados no mesmo, ou entregues pessoalmente no Setor de Re-
cursos Humanos, sito a Rua São Miguel Arcanjo, n° 90 – Centro, Santana de Parnaíba, SP, no período de 14 à 25/09/2015, os quais 
serão analisados pela Comissão Organizadora. 
4.2. Os Certifi cados, Diplomas, entre outros, declarados nos Currículos, serão comprovados no ato da contratação.

V – DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS
5.1. Aos candidatos inscritos serão atribuídos até o máximo de 100 (cem) pontos na Avaliação Curricular, a serem pontuados confor-
me especifi cados na tabela a seguir, com exceção dos comprovantes considerados requisitos, conforme descritos na tabela 1.2 
do Edital. 

TABELA DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

COMPROVANTES PARA A AVALIAÇÃO CURRICULAR
PONTUAÇÃO

VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO

Doutorado em qualquer área da Medicina ou Saúde Pública 50 pontos 50 pontos

Mestrado em qualquer área da Medicina ou Saúde Pública 30 pontos 30 pontos

Curso de Especialização em nível de pós-graduação em qualquer das áreas de Medi-
cina ou Saúde Pública, com carga horária mínima de 360 horas

10 pontos 20 pontos

5.2. Todos os currículos, desde que possuam os requisitos mínimos, serão aceitos, porém classifi cados conforme pontuação na 
Avaliação Curricular. 
5.3 – O candidato que não apresentar qualquer um dos comprovantes acima, será classifi cado por idade em ordem decrescente.

VI – DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR
6.1. A nota fi nal do candidato será igual ao total de pontos obtidos na Avaliação Curricular.
6.2. Os candidatos serão classifi cados por ordem decrescente, da nota fi nal, em lista de classifi cação por função.
6.3. Verifi cando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem 
classifi catória, sucessivamente, o candidato que:
a) apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e
b) apresentar maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o último dia das inscrições;
6.4. Havendo somente um candidato inscrito, será dispensada a Avaliação Curricular, podendo o mesmo ser contratado desde que 
comprove a regular habilitação junto ao Conselho Regional de Medicina e possua os requisitos para inscrição e para a devida contra-
tação. 
6.5. O resultado do Processo Seletivo Simplifi cado, contendo a classifi cação fi nal, estará disponibilizado:
a) Em listagem afi xada no DRH da Prefeitura, situado na Rua São Miguel Arcanjo, 90 – Centro - Santana de Parnaíba - SP, nos dias 
úteis, das 9 às 16 horas, em publicação na Imprensa Ofi cial do Município.
b) No site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

VII – DA HOMOLOGAÇÃO:
7.1. Decidida a seleção, a Comissão Organizadora encaminhará relatório do Processo Seletivo Simplifi cado ao Prefeito Municipal, para 
análise e homologação do resultado e contratação, obedecendo a ordem de classifi cação.

VIII – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:
8.1. Homologado o resultado do presente Processo Seletivo Simplifi cado, o candidato selecionado será convocado por meio de publi-
cação na Imprensa Ofi cial do Município, onde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para comparecimento junto ao Depar-
tamento de Recursos Humanos para a formalização do Contrato e recebimento de orientações, oportunidade em que deverá com-
provar/apresentar a seguinte documentação: carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, Título de Eleitor, Certifi cado 
de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 1 (uma) foto 3x4 recente, Inscrição no PIS/PASEP ou 
rastreamento realizado na Caixa Econômica (caso o primeiro trabalho tenha sido  em empresa privada), ou Banco do Brasil (em em-
presa pública), CPF, Comprovantes de escolaridade, Certidão de Nascimento dos fi lhos, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, salvo 
se inválido, Resultado de Antecedentes Criminais, comprovante de endereço atualizado em seu nome, número de conta corrente do 
Banco Santander, registro profi ssional no órgão competente e declaração de acúmulo, dentro do permitido.
8.2. Caso haja necessidade a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba poderá solicitar outros documentos complementares.
8.3. A aprovação no Processo Seletivo não gera direito a contratação, mas esta, quando se fi zer, respeitará a ordem de classifi cação.
8.4. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida como desistência da convocação, ensejando à administração 
ao chamamento do candidato seguinte da lista fi nal de classifi cação.
8.5. Obedecida à ordem de classifi cação, os candidatos serão submetidos a exames e/ou a apresentação de laudos específi cos, con-
forme a natureza do cargo, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que con-
correm.
8.6. As decisões do serviço médico da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, de caráter eliminatório para efeito de contrata-
ção, são soberanas e delas não caberá nenhum recurso.
8.7. Não serão aceitos quaisquer tipos de protocolos no ato da contratação ou cópias dos documentos exigidos.
8.8. O não comparecimento no prazo determinado de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação implicará na sua exclusão e des-
classifi cação em caráter irrevogável do Processo Seletivo Simplifi cado.

SANTANA DE PARNAIBA, 11 DE SETEMBRO DE 2015.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Mais de 60 km de vias pavimentadas
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados no CONCURSO PÚBLICO citado abaixo, fi cam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2014 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 206- Ana Carolina da Silva-RG/SP-44.546.452-5. 
Ofi cial Administrativo: 166- Moises Pereira de Lima-RG/SP-45.299.973-X; 167- Cauan Dario Camargo Silva-RG/SP-
35.938.300-2. PEB I (Educação Infantil): 042- Daiane Paulo da Silva-RG/SP-44.829.701-2. Assistente Social: 007- 
Erika de Albuquerque Thomas Mendes-RG/SP-16.174.786.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fi ca convocado para apresentar-se no prazo máxi-
mo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplifi cado 005/2013 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 254- Leticia da Costa Benjamin-RG/
SP-44.673.045-2.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, fi cam convocados para apresentarem-se no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2014 Agente de Serviços Gerais: 062- Maria de Fatima Juvêncio de Melo-RG/SP-54.705.355-
1; 063-Celso Benedito Nunes-RG/SP-14.551.372-5. Técnico de Enfermagem (12x36): 031- Romilda Santos de Oli-
veira-RG/SP-1392849152. PEB I (Educação Básica): 108- Meire Soares Araujo-RG/SP-27.770.405-4; 109- Odiléia 
Salviano Farias-RG/SP-17.181.457-5; 110- Fernanda Rocha de Souza-RG/SP-55.987.197-1; 111- Cristiane Costa da 
Silva-RG/SP-41.823.780-3. PEB II (Educação Física): 022- Ariadnei Alves da Cruz-RG/SP-28.057.088-0. PEB II (His-
tória): 002- Mario Rogerio de Oliveira-RG/SP-17.227.531-3. Processo Seletivo 004/2014 PEB II (Matemática): 016- 
Vinicius Gonzaga de Freitas-RG/SP-46.386.804-3; 017- Priscila de Oliveira Rodrigues Mathias-RG/SP-43.544.512-1.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, fi cam 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 001/2015 Agente de Serviços de Alimentação: 081- Lucineide Aljonas Cirino-RG/SP-16.759.756-
5; 082- Edineuza Nascimento Pereira-RG/SP-58.323.238-3; 083- Patricia Aparecida de Lima Sakasegawa-RG/SP-
28.472.927-9; 084- Leonardo de Lana Santos-RG/SP-19.414.910; 085- Maria Solange Francisco do Ouro-RG/SP-
30.248.716-5; 086- Taina da Silva Lima-RG/SP-49.023.923-7; 087- Maria Nilda dos Santos-RG/SP-14.337.381-X; 
088- Eliana Oliveira Santos Leite-RG/SP-58.718.733-5; 089- Anadeli Ferreira Matar de Mello-RG/SP-3472937315; 
090- Maria Jose Bezerra de Almeida-RG/SP-38.611.912-0; 091- Maria da Conceição Mendes Vieira Alves-RG/SP-
19.131.212-5; 092- Edilaine Balassoni-RG/SP-25.845.577-9. PEB II (Geografi a): 007- Holdernes Henrique de Melo 
Barbosa-RG/SP-33.536.414-7. PEB II (Matemática): 001- Débora Vieira de Souza-RG/SP-42.028.245-2.

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fi ca convocado para apresentar-se no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, 
n.º90, Centro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo Simplifi cado 003/2015 Médico com Especialização em Pediatria: 009- Ecrid Critine Fernandes 
Abdala Elias-RG/SP-52.441.937-1.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2015.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

CITAÇÃO
LUANA SANTOS DA CRUZ

Fica Vossa Senhoria CITADA, a apresentar defesa no prazo de 10 dias a contar dessa publicação, perante a Comissão 
de Avaliação de Desempenho, sito à Rua Anhembi, nº 430 - Jardim Benoá - Santana de Parnaíba/SP, tendo em vista o 
Procedimento Administrativo nº 012/2015, instaurado contra Vossa Senhoria pela Portaria nº 2646 de 24 de agosto de 
2015, por insufi ciência no desempenho durante o estágio probatório.

 NORIVAL MILAN
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho

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

PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE PENSÃO 

Portaria n.º 050/15 de 01/09/15 – Extinguir a partir de 31 de Agosto de 2015, a pensão por morte concedida a menor 
PRISCILA FERREIRA RODRIGUES, representada pela Sra. LUIZA FERNANDA LOPES FERREIRA, portadora do RG n.º 
42.433.060-X SSP-SP, nos termos do artigo 06 inciso I da Lei 3.299 de 15 de Agosto de 2013, que altera os dispositi-
vos na Lei 2.370 de 01 de julho de 2002.

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

PUBLICAÇÃO DE PENSÃO

Portaria n.º 051/15 de 01/09/15 – Resolve, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 2.370 de 01 de Julho de 2002, 
conceder pensão por morte ao benefi ciário LIVANILTO BARBOSA SANTANA, portador do RG. n.º 53.631.181-X SSP/
SP, em razão do falecimento da servidora GESIANE FERREIRA DE OLIVEIRA.

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

PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 052/15 de 03/09/15 – Resolve, conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos inte-
grais, a servidora ELZA DE CASTRO, portadora do RG n.° 10.494.385-3 SSP/SP, com fundamento no artigo 13, inciso 
III alínea “a”, da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 04 de Setembro de 2015.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – PRESIDENTE

INTIMAÇÃO
JOSÉ LENILSON DE SOUZA FILHO:

Fica Vossa Senhoria INTIMADO, a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, pe-
rante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, 
n.º 80, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no Processo 
Administrativo n.º 109/2015. 

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

INTIMAÇÃO
ORLANDO CARLOS VILLAR:

Fica Vossa Senhoria INTIMADO, a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, pe-
rante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, 
n.º 80, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no Processo 
Administrativo n.º 105/2015. 

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

INTIMAÇÃO
SUZANA DOROTÉIA DA SILVA:

Fica Vossa Senhoria INTIMADA, a comparecer no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar desta publicação, pe-
rante a Comissão Permanente Processante da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafo-
go, n.º 80, Centro, para tomar ciência do Despacho exarado por Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, no Pro-

cesso Administrativo n.º 104/2015. 

Antonio Roberto Chacon de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente Processante

LEI   Nº  3.506,  DE  4  DE  SETEMBRO  DE  2015

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Alemão da Banca”.

(Institui no Calendário Ofi cial do Município de Santana de Parnaíba o Mês da Prevenção do Câncer de Intestino, a ser 
celebrado anualmente em dezembro).

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

Art. 1°. Fica instituído no Calendário Ofi cial do Município de Santana de Parnaíba o Mês da Prevenção do Câncer de In-
testino, a ser celebrado anualmente em dezembro. 

Art. 2°. Durante o Mês da Prevenção do Câncer de Intestino serão realizadas palestras, rodas de conversas, seminários, 
workshops, campanhas e mobilizações que difundam a importância da Prevenção do Câncer de Intestino.

Art. 3°. O Poder Executivo municipal adotará as medidas para garantir a concreta execução destas atividades. 

Art. 4°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.

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

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 4 de setembro de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
         Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI   Nº  3.507,  DE  4  DE  SETEMBRO  DE  2015

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Angelo da Silva”.

(Dispõe sobre a Proibição de Nepotismo nos Poderes Executivo e Legislativo de Santana de Parnaíba e da outras pro-
videncias).

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

Art. 1º. Nenhum funcionário(a) Municipal a nível de Cargos de confi ança e cargos em provimento em comissão, pode-
rão exercer atividade pública remunerada com grau de parentesco que venha a caracterizar nepotismo.

Art. 2º. Nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Santana de Parnaíba e nas entidades da administração 
pública direta, indireta e fundacionais, a nomeação para cargo ou função de confi ança e cargos em provimento em co-

Ligação de água nos bairros Cristal Park e Pingo D’água
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missão e a contratação para empregos observará a exigência de formação técnica que a lei cometa privativamente a 
determinada categoria de profi ssionais, sendo vedada a prática de nepotismo e considerados nulos os atos assim con-
cretizados.

§ 1º. Constituem prática de nepotismo, dentre outras:

I – O exercício de cargo de provimento em comissão (assessores, diretores, chefe de sessão e demais cargos de livre 
nomeação e exoneração) ou de função gratifi cada no âmbito da Administração pública direta, indireta ou fundacional 
dos poderes Executivo e Legislativo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afi -
nidade, até o terceiro grau, de agentes públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores municipais e Vere-
adores), inclusive em circunstâncias que caracterizam ajuste para burlar a regra deste artigo, mediante a reciprocidade 
nas nomeações e designações ou troca de favores;

II – A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público âmbi-
to da administração direta, indireta e fundacionais dos poderes Executivo e Legislativo do município de Santana de Par-
naíba, do cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até terceiro grau, de agentes públicos, 
(Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores municipais e Vereadores);

III – A contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação no âmbito da administração pú-
blica direta, indireta e fundacional dos poderes Executivo e Legislativo do município de Santana de Parnaíba de pesso-
as jurídicas das quais sejam sócios cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade, até 
o terceiro grau, de agentes públicos, (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores municipais e Vereadores);

§ 2º. Ficam excepcionadas, nas hipóteses do inciso I do parágrafo 1º, as nomeações, designações de serviços e empre-
gados públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo do respectivo órgão, admitidos por concurso público obser-
vada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta 
e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, além da qualifi cação profi ssional e experiência previa 
do servidor para exercer as funções do cargo em comissão, vedada em qualquer caso a nomeação ou designação para 
servir subordinado no mesmo departamento ou secretaria dos agentes públicos determinantes de incompatibilidade, ou 
em circunstancias que caracterizem ajuste para burlar a regra deste artigo. 

§ 3º. A vedação do inciso II deste artigo não se aplica quando a contratação por tempo determinado para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo seletivo, em cumpri-
mento de preceito legal.

§ 4º. A vedação do inciso III deste artigo, não compreende as contratações que houverem sido precedidas por regular 
processo licitatório, em cumprimento de preceito legal, nas modalidades de convite, tomada de preço, concorrência 
pública ou pregão.

§ 5º. Todo servidor nomeado ou designado antes da posse declarará por escrito não ter relação familiar ou de paren-
tesco que importe prática vedada na forma deste artigo, sob pena de tornar nulo de pleno direito o ato da nomeação.

§ 6º. Caso a nomeação seja prevista na exceção do parágrafo 2º desta lei, o nomeado ou designado antes da posse, 
deverá justifi car por escrito na qualifi cação profi ssional, inclusive com apresentação de documentos e experiência pre-
via para o exercício das funções inerentes ao cargo em comissão exercido, sob pena de tornar nulo de pleno direito o 
ato de nomeação.

§ 7º. As vedações previstas no inciso I não se aplicam, quando o início da união estável ou casamento forem posterio-
res ao tempo em que ambos os cônjuges ou companheiros já estavam no exercício das funções de confi ança ou car-
go em comissão, em situação que não caracterize ajuste prévio para burlar a proibição geral de prática de nepotismo.

§ 8º. As nomeações previstas nas exceções dos § 2º e 3º deste artigo, fi cam sujeitas ao controle externo da Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba (quando a nomeação for feita pelo Executivo Municipal) e do Ministério Público (em 
qualquer caso), podendo ser questionado judicialmente se algum dos dois órgãos entender que o ato da nomeação fi cou 
caracterizado como ajuste para burlar as regras desta lei, fi cando assegurado o amplo direito de defesa aos envolvidos. 

§ 9º. O não cumprimento das disposições do presente artigo acarretará em multa pecuniária por dia de omissão ou des-
cumprimento, por parte dos representantes legais ou responsáveis pela nomeação ou contratação fi xando o dia-multa 
em valor equivalente ao custo salário / vencimento / remuneração mensal dos servidores que eventualmente mante-
nham vinculo de parentesco, valor que deve ser recolhido em favor dos cofres públicos municipais, sem prejuízo da 
aplicação das penas previstas na legislação constitucional e infraconstitucional, notadamente daquelas dispostas na lei 
de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).

Art. 3º. O Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, dentro do prazo máximo de 
trinta (30) dias, contados a partir da publicação desta lei, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de 
provimento em comissão e de funções gratifi cadas, nas situações previstas no artigo anterior, e os atos de exoneração 
produzirão efeito a contar de suas respectivas publicações sob pena de multa prevista no parágrafo 9º do artigo anterior.

Art. 4º. Após a promulgação desta lei, todos os funcionários que exercem cargos em comissão ou função gratifi cada, 
deverão apresentar justifi cativas no sentido de informar que não possuem qualquer grau de parentesco com os respec-
tivos chefes dos poderes Executivo, Legislativo, secretários e coordenadores.

Art. 5º. As incompatibilidades estão previstas no artigo 1º desta lei.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 4 de setembro de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
         Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 3.766 DE 31 DE AGOSTO DE 2015

(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 3.444, de 02 de dezembro de 2014, decreta:

Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codifi cação (institucional, eco-
nômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0210-3.3.90.39-1236100172030 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas  de  Custeio  –  Secretaria Municipal de Educação – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 133) ...............................................................R$ 675.000,00

0210-3.3.90.39-1236500202035 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de Educação – Creche
 (Código Contábil 160) ...............................................................R$ 150.000,00

0210-3.3.90.39-1236500212037- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de Educação – Pré Escola
 (Código Contábil 171) ...............................................................R$ 50.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.39-1030100772128 - Outros Serviços de Terceiros  –  Pessoa Jurídica
 Despesas  de  Custeio – Atenção Básica - FMS
 (Código Contábil 364) ...............................................................R$ 3.600.000,00

0216-3.3.90.39-1030200792131 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Atenção Especializada – FMS
 (Código Contábil 394) ...............................................................R$ 900.000,00

0232-FUNDEB
0232-3.3.90.30-1236600502085 - Material de Consumo
 Despesas de Custeio – FUNDEB – Jovens e Adultos
 (Código Contábil 632) ...............................................................R$ 350.000,00

0234-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0234-3.3.90.39-1648200572099 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 Despesas de Custeio – Secretaria Municipal de Habitação
 (Código Contábil 643) ...............................................................R$ 100.000,00
SOMA.............................................................................. ................................................................R$ 5.825.000,00

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

02-PODER EXECUTIVO
0210-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0210-4.4.90.51-1236100171013 - Obras e Instalações 
 Construção de Unidades  Escolares, inclusive Desapropriação e Afi ns
 Ensino Fundamental 
 (Código Contábil 120) ...............................................................R$ 875.000,00

0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.90.30-1030200792131 - Material de Consumo
 Despesas de Custeio – Atenção Especializada – FMS
 (Código Contábil 389) ...............................................................R$ 600.000,00

0216-4.4.90.51-1030200801098 - Obras e Instalações
 Construção de Unidades de  Saúde, inclusive Desapropriação e  Afi ns
 Atenção Hospitalar – FMS
 (Código Contábil 399) ...............................................................R$ 3.900.000,00

0232-FUNDEB
0232-4.4.90.51-1236100481053 - Obras e Instalações
 Construção de Unidades Escolares, inclusive
 Desapropriação e Afi ns – FUNDEB – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 601) ...............................................................R$ 190.000,00

0232-3.3.90.36-1236100482081 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Despesas de Custeio – FUNDEB – Ensino Fundamental
 (Código Contábil 611) ...............................................................R$ 160.000,00

0234-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0234-4.4.90.51-1648200571062 - Obras e Instalações 
 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Casas Populares, Obras de Infra-Estrutura  
 Urbana, inclusive Desapropriação e Afi ns – Secretaria Municipal de Habitação
 (Código Contábil 636) ...............................................................R$ 100.000,00
SOMA.............................................................................. ................................................................R$ 5.825.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Implantação de mais 4 postos de
atendimento ao trabalhador
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DECRETO N° 3.767, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015 

(Dá nova redação a alínea “e”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.501, de 13 de maio 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. A alínea “e”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto nº 3.501, de 13 de maio de 2013, com alterações introduzi-
das pelos Decretos nºs 3.521/13, 3.539/13, 3.540/13, 3.607/13, 3.618/13 e 3.630/14, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º. ...

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

e)  Representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente:

Titular:   Fátima Velloso Almeida Gonçalves
    RG: 50.536.495-5 – SSP/SP

Suplente: Márcia Maria dos Santos Kameyama
    RG: 13.394.589-3 – SSP/SP.”

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

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

Santana de Parnaíba, 2 de setembro de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO  N° 3.768, DE 4 DE SETEMBRO DE  2015

(Declara de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, parte de imóvel localizado no loteamento Refúgio dos Ban-
deirantes – Santana de Parnaíba, e dá outras providências).

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica  declarado de utilidade  pública, para fi ns  de desapropriação, por via amigável ou judicial, parte de imó-
vel localizado na Rua do Rubi, no loteamento Refúgio dos Bandeirantes, caracterizado pelo Lote “01”, da Quadra “A”, 
Santana de Parnaíba-SP, que consta pertencer a SEBASTIÂO ROBERTO DA SILVA, ou  quem de direito, constituído de 
791,00m² (setecentos e noventa e um metros quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo, em anexo, que 
fi cam fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. O imóvel declarado de utilidade pública, na forma do artigo 1º, destina-se a melhoria do sistema viário.

Art. 3º.  A desapropriação  de que trata este  Decreto é de  natureza URGENTE, para efeitos de imediata imissão de 
posse da área em referência, em conformidade com o disposto no artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365/41 e posteriores 
alterações.

Art. 4º. As despesas  decorrentes  com a execução  deste Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
constante do orçamento vigente.

Art. 5º.  Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 4 de setembro de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 083/15 – Proc. Adm. nº 1183/15

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para locação de imóvel situado à Rua: Nicolau Barreto, nº 26 casa 01 - Bairro 
Cento e Vinte – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a Sra. Rosalina Cardoso Borchal, para abrigar fa-
mília de desabrigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 650,00 (Seiscentos 
e cinquenta reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis ) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Li-
citações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 084/15 – Proc. Adm. nº 1184/15

Fica ratifi cada a dispensa de licitação para locação de imóvel situado à Rua: João Costa, nº 116 - Bairro Cidade São 
Pedro – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Afonso Leite de Assis, para abrigar família de desa-
brigados, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 800,00 (Oitocentos reais) men-
sais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO DE ADIAMENTO
Pregão Presencial n.º 081/15 – Proc. Adm. nº 1101/15

Objeto: Aquisição de tintas para demarcação viária.
Em razão da necessidade de prestar-se esclarecimentos referentes à licitação, que poderão eventualmente redundar na 
necessidade de retifi cação do edital, fi ca adiada “sine-die” a data de abertura do certame acima identifi cado.

Santana de Parnaíba, 08 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 079/15 – Proc. Adm. nº 1.049/15

Objeto: Contratação de serviços de informática e correlatos para apoiar o processo eleitoral 2015 do Conselho Tu-
telar deste município.
Homologo o certame acima identifi cado a favor da empresa Picsis Informática Indústria e Comércio Ltda - EPP.

Santana de Parnaíba, 09 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

Comunicado de ESCLARECIMENTO e republicação
Pregão Presencial N.º 078/15 – Proc. Adm. Nº 1.047/2015

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de iluminação, 
para apoio na infraestrutura de eventos geridos pelas Secretarias deste Município.
Vimos através deste, informar que em função da retifi cação do Anexo I do edital, fi ca disponível o edital retifi cado a partir 
do dia 09/09/2015 e remarcada a data de abertura do certame para o dia 22/09/15 às 09:00 hs.

Santana de Parnaíba, 08 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

DECRETO Nº 3.769 DE 4 DE SETEMBRO DE 2015
(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 3.444, de 02 de dezembro de 2014, decreta:

Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo valor e codifi cação (institucional, eco-
nômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0216-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0216-3.3.50.43-1030100782129- Subvenções Sociais
 Subvenção – Santa Casa de Misericórdia - FMS 
 (Código Contábil 367) .................................................................................................................. R$ 63.000,00
 SOMA............. ............................................................................................................................. R$ 63.000,00

Art. 2º.  O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste decreto, será coberto com recursos pre-
vistos 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
0216-3.3.50.43-1030100782129- Subvenções Sociais
 Subvenção – Santa Casa de Misericórdia - FMS 
 (Código Contábil 366) .................................................................................................................. R$ 63.000,00
 SOMA............. ............................................................................................................................. R$ 63.000,00

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

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

Santana de Parnaíba, 4 de setembro de 2015.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Parceria no futebol com o Grêmio Audax Osasco
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Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 11 a 17 de setembro de 2015
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AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA/REPUBLICAÇÃO 

Pregão Presencial nº 064/15 – Proc. Adm. Nº 931/15
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio operacional à administração no 
gerenciamento dos serviços de abastecimento através de postos credenciado e por meio do fornecimento de car-
tões magnéticos para serem utilizados em veículos ofi ciais ou locados pelos órgão/secretarias/entidades do mu-
nicípio, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, com informações on-line 
dos serviços utilizados.
Após análise prévia do instrumento convocatório pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e considerando a de-
cisão proferida no julgamento desta através do TC 5787.989.15-1, a Prefeitura de Santana de Parnaíba faz saber que o 
edital foi retifi cado levando-se em consideração os argumentos do r. julgamento, bem como o provimento parcial das 
impugnações das empresas Trivale Administração Ltda e Link Card Administração de Benefícios Ltda, que estavam pen-
dentes de resposta devido a suspensão do certame. 
Do Edital: O edital completo RETIFICADO poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/09/15 à Rua Anhembi, 
128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 23/09/15, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 083/15 – Proc. Adm. nº 1.127/15

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de som, para 
apoio na infraestrutura de eventos geridos pelas Secretarias deste Município.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 31/08/15 à Rua Anhembi, 128 – Centro – 
Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 10/09/15, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 088/15 – Proc. Adm. nº 1173/15

Objeto: Registro de preços para locação de geradores de energia elétrica.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 08/09/15 à Rua Anhembi, 128 – Centro – 
Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 21/09/15, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 04 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 089/15 – Proc. Adm. nº 1181/15

Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes completos de futebol amador.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/09/15 à Rua Anhembi, 128 – Centro – 
Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 23/09/15, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 044/15 – Proc. Adm. Nº 718/15

Registro de preços para aquisição de açúcar, café e chá 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 134/2015 – Empresa: Nu-
tricionale Comércio de Alimentos Ltda para o item 01 – R$ 1,60/Kg e ATA 135/2015 – Empresa: Cia Cacique de Café 
Solúvel para o item 02 – R$ 8,74 /Kg.  

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 052/15 – Proc. Adm. Nº 758/15

Registro de preços para aquisição de pão francês para a Secretaria Municipal de Saúde 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 131/2015 – Empresa: Lo-
gfl ex Comércio e Serviços Técnicos Ltda EPP para o item 01 – R$ 13,50/Kg .  

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 058/15 – Proc. Adm. Nº 835/15

Registro de preços para a aquisição de tela para alambrado 
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 133/2015 – Empresa: Co-
mercial Belinato e Ribeiro Eireli ME para o item 01 – R$ 19,00/M² .  

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

REGISTRO DE PREÇOS
PP N.º 068/15 – Proc. Adm. Nº 970/15

Registro de preços para  locação de painéis digitais de LED, para apoio na infraestrutura de eventos geridos pelas 
Secretarias deste município
Ficam registrados os preços relativos ao certame acima identifi cado da seguinte forma: ATA 130/2015 – Empresa: T. 
Som Locação de Aparelhos de Som para Eventos Ltda ME para os itens 01 – R$ 360,00/M² e 02 – R$ 380,00/M² .  

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO
Pregão Presencial N.º 087/15 – Proc. Adm. Nº 1168/13

Registro de preços para aquisição de refeições prontas, tipo ”Marmitex”, visando atendimento as demandas oriundas 
das atividades de todas as Secretarias deste Munícipio.
Na publicação no Diário Ofi cial do Estado do dia 04 de agosto de 2015, onde lê-se “Pregão Presencial nº 086/15 – Proc. 
Adm nº 1159/15”, leia-se “Pregão Presencial nº 087/15 – Proc. Adm nº 1168/15”.
Em tempo, informo que será mantida a data de abertura da licitação supra, visto que a inclusão da referida correção não 
impacta na elaboração das propostas comerciais.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 04/09/15 na Rua Anhembi, 128 – Centro 
– Santana de Parnaíba/SP ou através do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 17/09/15 às 10:00 horas.

Santana de Parnaíba, 04 de setembro de 2015
ORDENADOR DO PREGÃO

Comunicado de ESCLARECIMENTO e republicação
Pregão Presencial N.º 083/15 – Proc. Adm. Nº 1.127/2015

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de som, para apoio 
na infraestrutura de eventos geridos pelas Secretarias deste Município.
Vimos através deste, informar que no Anexo I , Lote 1 , quantidade de diárias 1, le- se quantidade de diárias 20. 
Em virtude da alteração supra, fi ca disponível o edital retifi cado a partir do dia 04/09/2015 e remarcada a data de aber-
tura do certame para o dia 18/09/15 às 09:00 hs.

Santana de Parnaíba, 03 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

COMUNICADO
Inexigibilidade n.º 003/15 – Proc. Adm. nº 1081/15

Fica dispensada, a destempo, a licitação para a contratação de empresa especializada em prestação de serviço móvel 
especializado, com a empresa Nextel Telecomunicações Ltda, no valor total de R$ 86.584,27 (Oitenta e seis mil, qui-
nhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), por um período de 12 meses, de acordo com o artigo 25 inciso 
I da Lei de Licitações 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 04 de Setembro de 2015.
PREFEITO MUNICIPAL

REABERTURA/REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 028/15 – Proc. Adm. nº 388/15
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 5.000 m² 
de revestimento vinílico fl exível homogêneo em manta 2.0mm de espessura, por um período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/09/15 à Rua Anhembi, 128 – Centro – 
Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.
Data de Abertura: 24/09/15, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de setembro de 2015.
ORDENADOR DO PREGÃO

Implantação da Casa Transitória




