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906 VAGAS
EMPREGOS

Fotos: Sandro Almeida

Anistia com até 95% de 
desconto IPTU e demais 
tributos (nos juros e multas)

Locais: Jurídico, NAT e Regional Alphaville

Objetivo é imunizar milhares de pessoas que não tenham sido
vacinadas nas campanhas anteriores  - Pág. 3

A reforma e revitalização deixará o ambiente ainda mais adequado
para atender a população com mais conforto e qualidade - Pág. 3

Santana de Parnaíba ganha Sede
de Promotoria de Justiça

Órgão de Justiça será responsável por promover audiências públicas e reuniões com a comunidade da região, atuando em diversas áreas do Ministério Público

S
antana de Parnaíba conquistou 
mais um importante órgão pú-
blico judiciário. Foi inaugurado 
na última quarta-feira (13/09), 

a sede da Promotoria de Justiça de 
Santana de Parnaíba, localizada na rua 
Prof. Antônio Olegário Cardoso Filho, 
147 – Jd. Benoá.  Pág. 03

Campanha Nacional de 
Multivacinação acontece em todas
as Unidades de Saúde da cidade

USA Parque Santana recebe obras 
de reforma e revitalização para 

melhorar o atendimento
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Número 1 em empregabilidade

13/09

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, 625
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

906 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Ajudante de cozinha Alphaville 1 Fundamental

Ajudante de obras Alphaville 1 Fundamental

Auxiliar de enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de limpeza Fazendinha 10 X Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 100 X Ens. Médio

Auxiliar de logística P.Tamboré 5 X Ens. Médio

Auxiliar Mecânico de Auto Fazendinha 1 Fundamental

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha 10 X Fundamental

Conferente de carga e descarga Fazendinha 40 Ens. Médio

Controlador de controle operacional R. Alegre 3 Ens. Médio

Corretor de imóveis Alphaville 30 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 250 Ens. Médio

Costureira de máquina Overloque Fazendinha 5 Fundamental

Costureira de máquina reta Fazendinha 5 Fundamental

Costureira em geral Fazendinha 5 Fundamental

Cozinheiro geral Fazendinha 1 Fundamental

Cozinheiro industrial Fazendinha 1 Fundamental

Funileiro de Veículos (reparação) Fazendinha 1 Fundamental

Mecânico Eletricista de Auto Fazendinha 2 Ens. Médio

Montador de móveis Centro 3 Fundamental

Motorista de ônibus urbano Fazendinha 5 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Tamboré 300 Ens. Méd/Incomp

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 100 X Ens. Médio

Pedreiro Alphaville 1 Fundamental

Pizzaiolo Alphaville 1 Fundamental

Serralheiro Polvilho 1 Ens. Médio

Técnico de enfermagem Região 10 Ens. Médio

Torneiro CNC Fazendinha 1 Ens. Médio

Vendedor Pracista Fazendinha 3 Ens. Médio

Nota importante: Conforme determinação do Ministério Público e Inquérito Civil nº 000043.2014.10.000/0 da Coordenadoria do Sistema Nacional de Emprego, as vagas não poderão conter os indicativos de sexo e faixa etária. “Vagas disponíveis para o momento, as mesmas sofrem alterações constantemente”

Inscrições abertas  
para o minicurso de 

Construção de Móveis 
com Bambu 

Colégios Municipais 
participam de 

Campanha sobre 
Educação Ambiental

Foto: Márcio Koch Foto Divulgação Foto: Acervo SecomFoto: Fabiano Martins Foto: Sandro Almeida

Evento “Música 
na Praça” agita os 

moradores do Centro 
Histórico 

Prefeitura inicia
mais uma etapa 

do Projeto Jovens 
Desbravadores 

Parque Municipal Colinas 
da Anhanguera recebe 
projeto Rua de Lazer 
neste sábado (16/09)

Com o objetivo de orientar so-
bre a importância da preservação do 
meio ambiente no município a prefei-
tura, por meio da Secretaria de Plane-
jamento Urbano e Meio Ambiente, em 
parceria com a Defesa Civil, realizará 
nos dias 18, 19 e 20/09, a Campanha 
de Educação Ambiental para os alunos 
do 5º ao 9º ano dos colégios da rede 
municipal. 

As primeiras unidades que parti-
ciparão da campanha são os colé-
gios Dona Celina (Parque Santana) 
no dia 18,  Profª Helena Chaves (Ja-
guarí) dia 19 e Sebastião Athayde 
(Surú) no dia 20. A ação tem o obje-
tivo de informar e conscientizar so-
bre as consequências das queima-
das para o meio ambiente 

Para ajudar na explanação, a De-
fesa Civil utilizará uma unidade mó-
vel, onde será demonstrado um com-
bate a foco de incêndio, de modo 
que os alunos compreendam porque 
a queima de entulhos, lixos e outros 
itens são proibidos em qualquer terri-
tório. Além disso, eles receberão um 
material educativo sobre a importân-
cia de informar os locais onde ocor-
rem as queimadas, bem como de-
nunciar os responsáveis. (RG)

A prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Planejamento Urbano e Meio Am-
biente, em parceria com a Fundação Al-
phaville, informa que estão abertas as 
inscrições para o minicurso de cons-
trução de móveis feitos com bambu. 

A aula será ministrada no dia 
23/09, das 09h às 15h no CES - Cen-
tro de Educação para Sustentabilida-
de, localizado na Al. Michelangelo, 12 
no bairro de Alphaville – Burle Marx. 

O minicurso irá ensinar técnicas 
de construção de objetos de bambu 
para a decoração de ambientes com 
foco na sustentabilidade. 

As vagas são limitadas e as ins-
crições podem ser realizadas até o 
dia 17/09 pelo e-mail contato.cesal-
phaville@gmail.com ou pelo telefone      
(11) 4153-3618. (RG)

A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, deu início 
a mais uma etapa do Projeto Jovens 
Desbravadores, que tem o objetivo de 
resgatar o interesse dos alunos pela 
história do município.

Participam os 32 mil alunos da re-
de municipal de ensino, da pré-esco-
la ao ensino fundamental II. As visitas 
monitoradas são realizadas nos princi-
pais monumentos e pontos turísticos 
e históricos do Centro Histórico para 
que os alunos conheçam o vasto pa-
trimônio cultural parnaibano. 

Santana de Parnaíba possui um dos 
maiores núcleos urbano colonial tom-
bado e preservado da Grande São Pau-
lo, com 209 imóveis. Por conta disso a 
cidade recebe muitos visitantes de di-
versas regiões do Estado. (AS)

Neste domingo (17/09), o evento 
Música na Praça será uma das atra-
ções do Centro Histórico da cidade, 
que toda semana traz uma atração 
musical para os moradores e turis-
tas. Desta vez o samba pede passa-
gem no local e promete fazer com 
que os amantes deste ritmo entrem 
na dança.

O evento é aberto ao público e 
para todas as idades. Realizado pela 
prefeitura, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, o “Músi-
ca na Praça” acontece todos os do-
mingos, a partir das 15h, no Coreto 
Maestro Bilo, palco das apresenta-
ções, localizado na Praça 14 de No-
vembro, ao lado da Igreja Matriz. (AS)

Neste sábado (16/09), acontece 
mais uma edição do projeto Rua de 
Lazer, evento realizado pela prefei-
tura, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Atividade Física, Esportes 
e Lazer (SMAFEL), que visa levar 
lazer e entretenimento às crianças 
nos diversos bairros da cidade.

Desta vez o programa será      
realizado no Parque Municipal Co-
linas da Anhanguera, localizado na 
rua Yolanda Mohaly, 121.  As ati-
vidades no local começam a partir 
das 9h e as crianças poderão se di-
vertir em diversos brinquedos, co-
mo cama-elástica, balão pula-pula, 
tobogã, entre outros. O projeto Rua 
de Lazer acontece durante o ano in-
teiro em diversos bairros da cida-
de. (CA)

Semedes abre inscrições para o cursos de Pedreiro Assentador e Gesso Básico
Com o objetivo de promover a capacitação de profissionais para o mercado de 

trabalho, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Emprego, Desenvolvi-
mento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES), informa que estão abertas as 
inscrições para os cursos de qualificação de pedreiro assentador e gesso básico 
(DryWall).

Para participar o interessado deve ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental In-
completo (até o 5º ano). Para fazer a inscrição o interessado deverá comparecer na 
SEMEDES, localizada na Avenida Tenente Marques, 5720, portando cópia e originais 

do documento de identidade (RG). As aulas de pedreiro assentador serão realizadas 
no Centro Profissionalizante da Construção Civil, situado na esquina da Avenida das 
Conchas com a Rua do Pirarucu, no bairro Cidade São Pedro. Já o curso de gesso 
básico será ministrado na sede da SEMEDES, localizada na Rua Andrômeda, 150 
no bairro Cento e Vinte. Os dois cursos serão realizados nos períodos manhã e tar-
de. Para tirar dúvidas ou obter mais informações os interessados devem entrar em 
contato com a SEMEDES no telefone: (11) 4622-8266, que funciona de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h. (RM)

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code
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Objetivo é imunizar milhares de pessoas que não tenham sido
vacinadas nas campanhas anteriores

Texto: Renato Menezes
Foto: Márcio Koch

Campanha Nacional de 
Multivacinação acontece em todas
as Unidades de Saúde da cidade

N
a última segunda-feira 
(11/09), começou em 
todo o país a Campa-
nha Nacional de Multi-

vacinação. E com o objetivo de 
imunizar a população parnaiba-
na, a prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Saúde, já começou a 
realizar a vacinação nas unida-
des de saúde.  

A campanha é uma determi-
nação do Ministério da Saúde, 
com o objetivo de atualizar a ca-
derneta de vacinação do público 
alvo, que são as crianças e ado-
lescentes menores de 15 anos de 
todo o país, contribuindo na re-
dução ou até mesmo na erradica-
ção das doenças que fazem par-
te do grupo de imunopreveníveis 
(doenças que podem ser preve-
nidas pela vacinação), além de 
melhorar a cobertura e os servi-

ços de saúde oferecidos a popu-
lação. A campanha terá duração 
de duas semanas, terminando no 
dia 22/09.

No dia 16 de setembro (sá-
bado), das 08h às 17h, todas 
as UBS´s (Unidade Básica de 
Saúde) e USA´s (Unidade de 
Saúde Avançada) do município 
participarão do “DIA D”. Neste 
dia, um posto volante será co-
locado no bairro Aldeia da Ser-
ra, no Salão Parioquial da Igreja 
Santo Antônio, situada na Ave-
nida dos Pássaros, 31. 

Para ser vacinado, basta 
levar a criança ou adolescente 
ao posto de saúde mais próxi-
mo do seu bairro, com a car-
teirinha de vacinação para rea-
lizar a atualização.

DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS
 Tétano, Poliomielite, Difteria, He-
patite A, Sarampo, Hepatite B,  

Rubéola, Varicela, Caxumba, Gri-
pe e Febre Amarela.
  

Relação das Unidades que
participarão do “Dia D”

UBS Álvaro Ribeiro: Rua Coronel 
Raimundo, 90- Centro / UBS Li-
mério Cardoso Borchat: Rua Es-
pacial, 95 – Cento e Vinte/  UBS 
Colinas da Anhanguera: Rua 
Oswaldo Goeldi, 707 – Colinas 
da Anhanguera / UBS Alphaville 
Tamboré: Alameda Miró, 58 – Al-
phaville Burle Marx / UBS Curu-
ruquara: Estrada Amador Bueno, 
87 – Recanto Maravilha / UBS Ja-
guarí: Estrada Salvador Lourenço, 
1840 – Jaguarí / USA São Pedro:  
Rua do Gavião, 289 – Cidade São 
Pedro / USA Fazendinha: Estrada 
Tenente Marques, 5421 – Fazen-
dinha / USA Parque Santana: Rua 
Soldado Paulo Sergio Romão, 15 
– Parque Santana. 

“Cerca de 200 pessoas passam 
pela unidade diariamente. O 
principal foco dessa ação é 
a prevenção, pois com isso 
conseguimos evitar diversas 
patologias vigentes nesse 
período do ano.”

Moisés Augusto - Diretor de Enfermagem da USA Fazendinha 

“Antes de falar da questão da va-
cina, eu quero parabenizar a uni-
dade de saúde pelo atendimento.
Gostaria de falar que esse tipo de 
ação é muito importante e que 
todos devem se atentar a atualiza-
ção da carteirinha de vacinação, 
pois com saúde não se brinca.’

Caroline Correia - Moradora do bairro Jaguari

Enfermeira aplica vacina durante a campanha nacional de multivacinação, que vai até dia 22/09

Santana de Parnaíba ganha
Sede de Promotoria de Justiça

Órgão de Justiça será responsável por promover audiências públicas e reuniões 
com a comunidade da região, atuando em diversas áreas do Ministério Público

S
antana de Parnaíba con-
quistou mais um impor-
tante órgão público judi-
ciário. Foi inaugurada na 

última quarta-feira (13/09), a se-
de da Promotoria de Justiça de 
Santana de Parnaíba, localiza-
da na rua Prof. Antônio Olegário 
Cardoso Filho, 147 no Jd. Benoá.

Realizado pelo Ministério Pú-
blico de São Paulo, a solenidade 
contou com a presença do pro-
curador geral de justiça do Esta-
do de São Paulo, Gianpaolo Sa-
maio, do prefeito de Santana de 
Parnaíba, da segunda promoto-
ra de justiça e secretaria execu-
tiva da promotoria de Santana de 
Parnaíba, Dra. Daniele Maciel da 
Silva, da primeira promotora de 
justiça de Santana de Parnaíba, 
Dra. Paula Villanacci Alves Ca-
masmie, do juiz diretor do Fó-
rum de Santana de Parnaíba, Dr. 

João Guilherme Ponzoni Marcon-
des, do secretário superior do 
conselho do Ministério Público, 
Tiago Cintra Zarif, do diretor ge-
ral do ministério público Ricardo 
de Barros Leonel, da delegada da 
polícia civil de Santana de Parna-
íba, Dra. Isabel Cristina Ferraz, do 
presidente da OAB da subseção 
de Santana de Parnaíba, Sidney 
Alcassa, Capitão comandante 2ª 
CIA do 20º batalhão de Polícia 
Militar, Anderson Silva, além de 
outras autoridades do município.

Com a nova sede da pro-
motoria de justiça, os cidadãos 
poderão contar com mais um 
serviço de assistência jurídica, 
pois a promotoria de justiça é 
um órgão do Ministério Públi-
co que atua nas áreas cíveis, 
criminais, eleitorais, de execu-
ção penal e de infância e juven-
tude. As promotorias tratam de 
assuntos como os direitos da 
criança e do adolescente, do 
meio ambiente, patrimônio pú-
blico entre outros. 

Fachada da sede municipal da Promotoria de Justiça de Santana de Parnaíba inaugurada na última 
quarta-feira (13/09)

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Sandro Almeida

“A promotoria com maior estrutura consegue 
atender melhor quem procura o Ministério 
Público. Assim os funcionários terão mais 
eficiência e vão conseguir dar conta do 
volume de trabalho. Estamos entregando 
para a população uma melhoria efetiva. 
Todos que nos procurarem receberão 
um atendimento mais rápido, eficaz e 
estruturado. É uma conquista muito 
importante para a sociedade.”

Gianpaolo Samaio - Procurador Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo 

Moradores se emocionam com
a visita da imagem peregrina de 

Nossa Senhora Aparecida
Chegada foi marcada pela realização de celebrações

e procissão pelas ruas da cidade

N
o último sábado, 09 de 
setembro, o município de 
Santana de Parnaíba rece-
beu a imagem Peregrina 

da Nossa Senhora de Aparecida. 
A imagem chegou ao município  
por volta das 15h pelo rio Tietê, na 
barragem Edgard de Souza.

Texto: Sidnei Rodrigues
Foto: Sandro Almeida

Durante o evento foi realizada 
uma programação especial onde 
os munícipes puderam conferir a 
apresentação do coral de Jundiaí, 
que aconteceu no bolsão de es-
tacionamento, e em seguida os     
fiéis saíram em procissão com a 
imagem da Santa para a celebra-
ção da Missa no Salão Paroquial.

O evento faz parte da pro-

gramação do Projeto criado em 
2004 “Tietê Esperança Apare-
cida”, que comemorou os 300 
anos da imagem encontrada no 
Rio Paraíba do Sul. Vale lem-
brar que a imagem permanece-
rá no município até o dia 16 de 
setembro, quando será enca-
minhada para o Santuário Bom 
Jesus, na cidade de Pirapora.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora é apresentada aos fiéis no Bolsão de Estacionamento

USA Parque Santana recebe obras 
de reforma e revitalização

A reforma e revitalização deixará o ambiente ainda mais adequado
para atender a população com mais conforto e qualidade

Texto: Roberta Godoi
Foto: Márcio Koch

P
ara proporcionar um 
atendimento ainda me-
lhor à população que 
utiliza os serviços de 

saúde pública, a prefeitura, por 
meio da Administração Regio-
nal Fazendinha, iniciou na últi-

ma quinta-feira (14/09), a re-
forma e manutenção da USA 
Pq. Santana. 

No local, a equipe realizou a 
pintura de todas as salas, bem 
como na parte externa e interna 
da unidade, além da substituição 
das maçanetas. A parte elétrica 
e hidráulica também recebeu 

manutenções, como a troca de 
condutores elétricos, lâmpadas 
e conserto de vazamentos. 

Além da USA Pq. Santana, a 
Regional informa que todas as 
unidades de saúde estão rece-
bendo reparos e manutenção, 
visando melhorar ainda mais as 
condições de atendimento. 

Equipe da Regional Fazendinha realiza pintura na fachada da USA Parque Santana 
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CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE APOSENTADORIA

Portaria n.º 053/17 de 11/09/16 – Extinguir a partir de 04 de Setembro de 2017, a apo-
sentadoria concedida ao Sr. BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS, portador do RG n.º 
10.330.619-5 SSP-SP, em razão de seu falecimento.

Santana de Parnaíba, 13 de Setembro de 2017.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA 
AVISO DE SUSPENSÃO – Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

Processo Administrativo Nº. 064 / 2.017 -   A Comissão Permanente de Licitações torna 
público a quem possa interessar e em especial às empresas que porventura tenham ob-
tido o Edital, que o certame licitatório em epígrafe está suspenso “SINE DIE”, haja vista a 
determinação da autoridade superior. Depois de concluída a análise, e em não havendo 
qualquer alteração, a Administração reabrirá o prazo inicialmente estabelecido para for-
mulação das propostas. Publique-se.Comissão Permanente de Licitações-Fone: (011) 
4154-8600-Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2.017-ELIETE PEREIRA RODRI-
GUES-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-PRESIDENTE 

PORTARIA Nº 03, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017.
(Dispõe sobre alteração de endereço)  
 
CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS, Secretário Municipal de Educação, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A unidade do Colégio Municipal João de Barro, situada à Rua Vênus, nº 652 – Chá-
cara Solar II, passa a partir de 01/09/2017 a funcionar na Rua D’Alessandro Carmine, nº 
222 – Parque dos Monteiros I – CEP 06525-083 - Santana de Parnaíba. 
 
Art. 2º A unidade referida no artigo 1º atenderá a Educacão Básica, ficando vinculada à 
Secretaria Municipal de Educação, devendo observar o Regimento Comum e o Plano de 
curso dos Colégios Municipais. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Santana de Parnaíba, 01 de setembro de 2017. 

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  

 
Registrado em livro próprio e afixado em local de costume na data supra. 

7ª   Reunião   Ordinária   do   Conselho   de   Defesa   do   Meio   Ambiente   Municipal   Sustentável 
Data:   20/09/2017  -  Horário:   10h Local:         CES   –   Centro   de   Educação   para   Sustentabi-
lidade    Alameda   Michelangelo,   nº   12   -   Alphaville   Burle   Marx 

Pauta
1. Leitura   e   aprovação   da   Ata   anterior   (Reunião   Ordinária   de   16/08/2017);
2.    Apresentação   sobre   a   “Câmara   Técnica   de   Planejamento   e   Articulação–   CTPA”   do Co-
mitê   de   Bacia   Hidrográfica   do   Alto-Tietê;
3. Recurso   da   Ordem   de   Serviço   nº   17.250-17   –   Infrator:   Toshio   Mampo   –   Infração: Su-
pressão   de   fragmento   florestal   em   toda   a   extensão   do   lote   sem   autorização   dos órgãos   
ambientais   e   realização   de   queimada   irregular;
4.    Alteração   da   composição   do   Condemas;
5. Apresentação da “Associação dos Amigos do Bairro Ingaí” sobre as demandas do 
bairro Ingaí; 
6. Diversos.

“De acordo com o artigo 12, da Lei Federal nº 8689, de 27 de julho de 1993, ficam con-
vocadas a população, associações de bairros, entidades representativas da sociedade 
civil e demais interessados, a participarem  da audiência pública, a realizar-se no dia 21 
de setembro de 2017, às 10h00, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua 
Porto Rico, nº23, Jardim São Luiz, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para aná-
lise e ampla divulgação do relatório e prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2017, 
da Secretaria Municipal de Saúde.” 
 
Santana de Parnaíba, 15 de setembro de 2017. 
 

Secretário Municipal de Saúde
Dr. José Carlos Misorelli

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

Pregão Presencial n.º 107/17 – Proc. Adm. nº 318/17 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de piso viní-
lico homogêneo em manta, pelo período de 12 meses, em atendimento a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Após análise de amostra, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame supra 
em favor da seguinte empresa:  Empresa MARIO ARRUDA BARCELOS - ME – CNPJ nº 
17.665.087/0001- item 01. 
 

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2017. 
 

ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Tomada de Preços N.º 007/2017 – Proc. Adm. Nº 0684/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para RE-
FORMA DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “DR. ÁLVARO RIBEIRO” – Rua Coronel 
Raimundo, 90 – Centro - Santana de Parnaíba/SP. Considerando que decorreu in albis o 
prazo para interposição de recurso na fase de classificação, fica HOMOLOGADO e AD-
JUDICADO em favor da empresa TPD ENGENHARIA LTDA EPP, o objeto da Tomada de 
Preços nº 007/17.

Santana de Parnaíba, 12 de Setembro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tomada de Preços N.º 008/2017 – Proc. Adm. Nº 0685/2017
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para  RE-
FORMA DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “COLINAS DA ANHAGUERA” – Rua 
Osvaldo Goeldi, 433 – Colinas da Anhanguera - Santana de Parnaíba/SP. Considerando 
que decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de classificação, fica 
HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da empresa TPD ENGENHARIA LTDA EPP, o 
objeto da Tomada de Preços nº 008/17.

Santana de Parnaíba, 12 de Setembro de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL 

----------------------------------------
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA
E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL

Pregão Presencial n.º 078/17 – Proc. Adm. nº 447/17
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAIS ESPORTIVOS. 
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, tendo em vista a APROVAÇÃO das 
AMOSTRAS abaixo identificadas por parte da SMAFEL, ADJUDICO e HOMOLOGO os LO-
TES remanescentes do presente certame, para as empresas a seguir identificadas:  
Empresa A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS 
LTDA – ME – LOTES 21 e 26; 
Empresa RODRIGO TOLOSA RICO - EPP – LOTE 06; e 
Empresa RICARDO MARQUES ALVES - ME – LOTE 09. 

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2017. 
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA,

E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – FINAL
Pregão Presencial n.º 100/17 – Proc. Adm. nº. 0699/17

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS (fracas-
sados ou desertos no PP 018/2017), bem como MEDICAMENTOS CONTROLADOS. O 
município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas 
quando da REPUBLICAÇÃO do procedimento supra, a Secretaria Municipal de Saúde, 
através do Memorando 3903/2017, promoveu o seguinte julgamento:  Empresa DUPA-
TRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – Itens 03, 43, 74 e 
75, amostras APROVADAS;  Em tempo, considerando o Memorando 3898/2017 – SMS 
comunica-se a avaliação conforme abaixo, de item remanescente da primeira abertura: 
Empresa VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA – Item 51, amostra APROVADA; Por 
fim, considerando as aprovações e reprovações das amostras, bem como a ocorrência 
de itens desertos, também durante a sessão de processamento do certame republicado, 
comunica-se o FRACASSO dos itens a seguir: 08, 21, 29, 32, 35, 41, 47, 55, 70, 72 e 78.  
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO os itens remanescentes do certame supra, a 
favor das seguintes empresas: Empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – Itens 03, 43, 74 e 75; 
Empresa VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA – Item 51; 

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 117/2017 – Proc. Adm. nº. 0772/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de TRANSPOR-
TE de PASSAGEIROS em distâncias de até 100km (ida e volta), ônibus e micro-ônibus, 
com previsão de quilometragem excedente. Tendo em vista que as empresas vencedoras 
apresentaram a documentação declarada para fins de habilitação, sendo que esta deveria 
ser entregue previamente à assinatura contratual, conforme previsto em edital, ADJUDI-
CO E HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa SANPAR TRANSPORTES EIRELI 
– EPP para o Lote 01 – micro-ônibus e a favor da empresa DINA TRASLADOS E TURIS-
MO LTDA para o Lote 02 – ônibus. Ficam as empresas, cientificadas da necessidade de 
juntar a este Processo Administrativo, os documentos dos veículos e motoristas sobres-
salentes, que se façam necessários para execução deste contrato (quando da utilização 
de mais de um veículo simultaneamente, por exemplo).

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 123/17 – Proc. Adm. nº 782/17
Objeto: Contratação de empresa especializada, para a prestação de Serviço Móvel Pes-
soal de Telefonia (SMP) com fornecimento de 300 (trezentos) Sim Cards (chips), devida-
mente habilitados para originar e receber chamadas, locais e de longa distância nacional 
e internacional, enviar e receber mensagens de texto (SMS) e acesso a Internet, além de 
modens 4G em regime de comodato. 
ADJUDICO E HOMOLOGO o certame supra a favor da empresa Tim Celular S/A.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 Pregão Presencial n.º 126/17 – Proc. Adm. nº 795/17
Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de PLACAS DE INOX para 
aplicação em prédios públicos e identificações de ambientes. O Município de Santana de 
Parnaíba faz saber que, mediante aprovação da amostra apresentada no procedimento 
supra, por parte da Secretaria Municipal de Comunicação Social, fica o certame ADJU-
DICADO E HOMOLOGADO a favor da empresa: LUMICOLOR DO BRASIL LTDA - EPP

Santana de Parnaíba, 13 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

 ----------------------------------------
COMUNICADO DE ANULAÇÃO

Pregão Presencial n.º 120/17 – Proc. Adm. n.º 777/17
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SA-
NITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS englobando: desinsetização, 
desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos, controle de abe-
lhas e marimbondos, como também o combate de mosquitos e às suas larvas em caixas 
de esgotos e galerias entre outros, em todas as áreas internas e externas nas dependên-
cias dos departamentos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Muni-
cipal de Tecnologia da Informação, Secretaria Municipal de Administração, Colégios da 
Rede Municipal de Ensino e Prédios Administrativos da Secretaria de Educação. O Muni-
cípio de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a supremacia da Administração 
Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua 
instância, com fundamento no teor do art. 49º da Lei nº 8.666/93, bem como os funda-
mentos explanados nos autos, decido por ANULAR o procedimento licitatório.  Fica, des-
de já, aberto o prazo para eventuais interposições de recursos e assegurado aos licitantes 
vistas dos autos e direito ao contraditório e à ampla defesa.

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
COMUNICADO DE FRACASSO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 128/17 – Proc. Adm. nº 802/17
Objeto: Implantação de Registro de Preços para eventual fornecimento parcelado de APA-
RELHOS AUDITIVOS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social. O 
Município de Santana de Parnaíba faz saber que, resta FRACASSADA a presente licita-
ção, pois a única empresa participante do processo licitatório em epígrafe foi considerada 
INABILITADA, por não atendimento ao Item 8.3.4.1 do Edital. Tendo em vista o exposto 
acima, publica-se nova data para reabertura deste certame. Desde já, abre-se prazo para 
eventuais interposições de recursos, nos termos do Art. 109 da Lei nº 8666/93. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/09/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.

Santana de Parnaíba, 06 de setembro de 2017.
ORDENADOR DO PREGÃO

---------------------------------------
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 132/2017 – Proc. Adm. n.º 823/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA (MEZANINO). 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, está suspensa “sine-die” a abertura da 
licitação supracitada, para retificação do memorial descritivo do objeto licitado. 

Santana de Parnaíba, 06 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 141/17 – Proc. Adm. nº 861/17
Objeto: Registro de preços para eventual Contratação de empresa para FORNECIMENTO 
e INSTALAÇÃO de JANELAS DE CORRER, no velório municipal, em atendimento à solici-
tação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/09/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 25/09/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 142/17 – Proc. Adm. nº 862/17
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de TUBOS DE FERRO, AÇO E 
CORRELATOS para utilização em obras, manutenções e construções de Parques e Pra-
ças do Município de Santana de Parnaíba
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/09/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 26/09/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 143/17 – Proc. Adm. nº 863/17
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de GRAMAS (ESMERALDA, 
BATATAIS, SÃO CARLOS E BERMUDAS) para utilização em taludes e paisagismo urbano 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/09/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 26/09/17, às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------- 
COMUNICADO DE FRACASSO E REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 129/2017 – Proc. Adm. nº. 819/2017

Objeto: Registro de preços para aquisição de INSUMOS PARA COPA, HIGIÊNE E CON-
SERVAÇÃO para serem utilizados em diversas Secretarias deste Município, pelo período 
de 12 meses. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, restou PREJUDICADA 
a abertura da licitação ocorrida em 06/09/17, pois, conforme consignado em Ata de Ses-
são, só houve uma empresa interessada, o que, devido a natureza do objeto, tornou in-
viável o prosseguimento do certame pela ausência de competitividade. Tendo em vista o 
exposto acima, publica-se nova data para reabertura deste certame.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/09/17 à 
Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.santana-
deparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 22/09/17, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 11 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

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

Pregão Presencial n.º 097/17 – Proc. Adm. nº. 0683/17
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de APOIO DIAG-
NÓSTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA (EXA-
MES LABORATORIAIS) ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE em 
caráter de rotina e/ou de urgência/emergência, compreendendo os procedimentos extra-
ídos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS publicados no SIGTAP 
– DATASUS e da Tabela AMB. O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, por 
determinação judicial - Processo nº 1007911-21.2017.8.26.0529, fica SUSPENSA a li-
citação supramencionada. Cabe esclarecer que, a liminar foi recebida em 05/09/2017 às 
09h34min, ou seja, após o horário de recebimento e abertura dos envelopes.  A decisão 
quanto ao prosseguimento ou não do certame na fase em que se encontra, ou seja, aber-
tura de prazo para interposição de recurso, nos termos motivados em sessão, será opor-
tunamente publicada no DOE-SP e comunicado aos participantes da licitação.

Santana de Parnaíba, 06 de setembro de 2017.
ORDENADOR DE PREGÃO 

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 015/2017   
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o processo administrativo próprio, CERTIFICA que o Loteamento denominado VILA ABBONDANZA, com acesso pela Estrada do Votuparim, sentido Centro – Bairro Votu-
parim ao lado direito, objeto da Matrícula n° 26.133, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO, através de Projeto de Regularização Fun-
diária de Interesse Específico, devidamente consolidado e implantado à cidade, com irreversibilidade da ocupação; APRECIADO E APROVADO pela Comissão de Análise de Planos e 
Projetos de Regularização Fundiária, conforme Auto de Regularização Fundiária nº 002/2017 e Termo de Compromisso Ambiental e Urbanístico datado de 07 de julho de 2017, anexo 
a esta certidão, nos termos da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017.  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 30 dias do mês de Maio de 2017. Eu, Anna Erica de Camargo 
Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, para os fins de direito. 
 
  

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

----------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 18/2017  

 O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, representado pela Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atri-
buições legais e considerando o processo administrativo próprio, CERTIFICA que o desmembramento denominado Quinhão 01A4, localizado no lugar denominado Sítio Votuparim, com 
acesso pela Estrada Santo André, designado como um terreno urbano, constituído de parte do Quinhão 1A, no Município e Comarca de Santana de Parnaíba, com área de 1.704,00m², 
composto por 05 (cinco) lotes, com origem na Matrícula  nº 135.271, do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária 
de Interesse Social, promovido pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, nos termos da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017. Nada mais. Em Santana de Parnaí-
ba, aos 28 dias do mês de Agosto de 2017. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, para os fins de direito. 

 
MARCELA CRISTIANE PUPIN 

Secretária Municipal de Habitação
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Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 16/2017   
O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, representado pela Secretá-
ria Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo administrativo próprio, CERTIFICA que o lote-
amento denominado JARDIM SANTA CLARA, localizado na Chácara 01 da Quadra B do loteamento denominado Jardim Heloísa, Região 
Várzea dos Souza, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, composto pelas Quadras denominadas “A” com 18 lotes e “B”, com 
12 lotes, objeto da Matrícula nº 8.365, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de 
Regularização Fundiária de Interesse Social, em Zona Especial de Interesse Social, promovido pela Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba, nos termos da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017. Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 28 dias do mês de 
Agosto de 2017. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade e dou fé. Publique-se, 
para os fins de direito.  
 

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

----------------------------------------
Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 17/2017  

O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, representado pela Secretá-
ria Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo administrativo próprio, CERTIFICA que o lotea-
mento denominado JARDIM PIAUÍ, localizado Lote 16 da Quadra 11 do Loteamento Chácaras do Solar – Setor 01, com acesso pela Rua 
Piauí, Município e Comarca de Santana de Parnaíba, composto pelas Quadras denominadas “A” com 17 lotes e “B”, com 09 lotes, com 
origem na Transcrição nº 6.159, do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização 
Fundiária de Interesse Social, em Zona Especial de Interesse Social, promovido pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, e 
devidamente registrado sob a Matrícula nº 200.257, nos termos da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017. Nada mais. Em San-
tana de Parnaíba, aos 28 dias do mês de Agosto de 2017. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O 
referido é verdade e dou fé. Publiquese, para os fins de direito. 
 

 MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

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

 
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, Prefeitura 
com sede na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 46.522.983/0001-
27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 06502155, San-
tana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, como agente promotor da Regularização Fundiária de Interesse Social do lo-
teamento denominado Jardim Isaura, objeto da Transcrição nº 25.340, oriunda do 8ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo - SP,  
proprietários/loteadores Moacyr da Silveira e Isaura Cesar da Silveira; e considerando a Lei Estadual n° 2.861, de 04 de junho de 1981 
e o Decreto Municipal nº 2.086 de 12 de agosto de 1999, que denomina e cria respectivamente a escola Municipal de Ensino Funda-
mental Dr. Álvaro Ribeiro, devidamente implantada e consolidada desde a década de 1980 nos lotes 16 e 17 da Quadra K do referido 
loteamento, INTIMA os titulares do domínio e os terceiros eventualmente interessados, para querendo apresentar impugnação, face, em 
tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto de regularização e concordância com a arrecadação dos lotes aci-
ma, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana 
de Parnaíba e fixado na Secretaria Municipal de Habitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana 
de Parnaíba/SP, aos primeiro (13) dias do mês de Setembro de ano de dois mil e dezessete (2.017). Eu, _______________________ 
Marcela Cristiane Pupin, Secretária Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em proces-
so administrativo próprio, conferi e subscrevo. EDITAL 

 EDITAL 
 
FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, com 
a sede da prefeitura na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, inscrito no CNPJ/ME. sob o nº 
46.522.983/0001-27, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, situada na Rua Alberto Frediani, 858, Jardim Frediani - CEP: 
06502155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, como agente promotor do Projeto de Regularização Fundiária 
de Interesse Social do loteamento denominado RECANTO DAS SAMAMBAIAS, localizado na Rua das Samambaias com área total 
de 10.247,38 m², dividido 32 Lotes de uma única quadra denominada “A”, sistema viário existente: Rua Milton Arruda de Oliveira, 
objeto da Transcrição n° 21.728, oriunda do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo; Proprietários: Alexandrina Maria 
das Dores, Francisco Antonio de Oliveira, José Faustino de Oliveira e Nazareno Jorge das Dores, INTIMA os interessados, para queren-
do apresentar impugnação, face, em tese, ter seu direito atingido, advertindo-o que o não comparecimento e/ou eventual impugnação 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, nos termos da Lei Federal n° 
13.465/2017 c/c Lei Municipal nº 3.234, de 18 de Dezembro de 2012. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital, que será publicado, por uma vez, na imprensa oficial do Município de Santana de Parnaíba e afixado na Secretaria Municipal de Ha-
bitação. NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e cinco (25) dias do mês 
de agosto (08) de ano de dois mil e dezessete (2.017). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária Municipal 
de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
  
 DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 04/2017, REALIZADO DE 11 À 29/08/2017. 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, à vista do Resultado Final apresentado pela 
Comissão, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 04/2017, para preenchimento dos cargos de Médico com Espe-
cialização em Reumatologia e Ultrassonografia. 
  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 
Santana de Parnaíba, 15 de setembro de 2017.   

 
ELVIS LEONARDO CEZAR

CPF: 185.522.478/01
PREFEITO  

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2017 
COMUNICADO Nº 01/2017 

Cancelamento das inscrições para o cargo de Assistente Técnico Jurídico 
 
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, COMUNICA, que devido a existência de alterações necessá-
rias na Legislação Municipal, as inscrições para o cargo de Assistente Técnico Jurídico, ficam canceladas do Concurso Público - Edital 
nº 01/2017. 
As inscrições existentes para o referido cargo, no referido Concurso Público, serão tornadas sem efeito, desde que não tenha ocorrido 
pagamento da taxa de inscrição. 
No caso do candidato já ter efetuado o pagamento, deverá enviar e-mail para o SAC do Instituto Mais (sac@institutomais.org.br), em-
presa organizadora do certame, solicitando sua devolução. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado. 

Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2017. 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba
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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2017 

COMUNICADO Nº 02/2017 
Cancelamento das inscrições para o cargo de Procurador 

 
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, COMUNICA, que devido a existência de alterações necessá-
rias na Legislação Municipal, as inscrições para o cargo de PROCURADOR, ficam canceladas do Concurso Público - Edital nº 01/2017. 
As inscrições existentes para o referido cargo, no referido Concurso Público, serão tornadas sem efeito, desde que não tenha ocorrido 
pagamento da taxa de inscrição. 
No caso do candidato já ter efetuado o pagamento, deverá enviar e-mail para o SAC do Instituto Mais (sac@institutomais.org.br), em-
presa organizadora do certame, solicitando sua devolução. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado. 

Santana de Parnaíba, 14 de setembro de 2017. 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

-----------------------------------------------
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supra-
citado. Concurso Público 001/2013 Professor de Música (Musicalização Infantil e Canto Coral): 001- Elisabete Francisca P. Simonetti Norberto-RG/
SP-19.956.793-1. Concurso Público 002/2013 Enfermeiro: 115- Douglas Pina da AnunciaçãoRG/SP-36.059.704-X; 116- Simone Correia de Santana 
da Silva-RG/SP21.756.251-6. Fonoaudiólogo: 016- Camila de Oliveira-RG/SP-45.497.738-4. Cirurgião Dentista: 029- Hingrid Donegá Alves-RG/SP-
46.034.640-4; 030- Thiago Salvador de Lima Yamada-RG/SP-30.135.202-1; 031- Luciana Cristina AguiarRG/SP-26.700.834-X. Médico Veterinário: 016- 
Vinicius Augusto dos SantosRG/SP-25.755.410-5. Concurso Público 003/2013 Agente de Organização Escolar: 144- Josefa Ivanira Holanda Targino-RG/
SP-34.985.245-5. Concurso Público 001/2014 Técnico Tributário: 008- José Cardoso Andrade-RG/SP6.902.776-6. Professor de Dança (Street Dance/
Hip Hop): 001- Saryta Garrossino Guanais-RG/SP-40.749.399-2. PEB I (Educação Infantil): 100- Barbara Marta de Souza Santos-RG/SP-36.737.257-
5. Concurso Público 001/2015 Coveiro: 006- Luciano Araujo de Freitas-RG/SP-23.426.726-4. Motorista: 036- Romerio Furtado de Morais-RG/SP-
52.374.361; 037- José Cremm Neto-RG/SP-42.467.866-4. Professor Adjunto: 111- Joseleide Miranda Viana de Souza-RG/SP-25.429.712-9. Médico com 
Especialização em Pediatria: 018- Fabiane Berruezo BarbosaRG/SP-24.746.575-6; 019- Marcella Varela Ramos Cavalcanti-RG/SP-53.013.0828. Con-
curso Público 001/2016 Agente de Serviços Gerais: 004- Vivian Yasmim Alcantara de Andrade-RG/SP-55.690.769-3; 005- Tais Ribeiro de Barros-RG/
SP56.785.363-9; 006- Rosenilde Freitas Dias-RG/SP-1772626; 007- Deusmare Alves Santos-RG/SP-1281091065. Auxiliar de Farmácia: 019- Larissa de 
Oliveira SouzaRG/SP-45.938.876-9. Psicólogo: 005- Simone Neves Mijan-RG/SP-26.726.130-5 (já convocado como PcD); 006- Ilana Setton Bachman-
-RG/SP-28.571.550-1. Médico com Especialização em Infectologia: 001- Alexandre Belucci TrazziRG/SP-44.502.944-4. Médico com Especialização em 
Psiquiatria: 007- Camille Chianca Rodrigues-RG/SP-52.883.799-0; 008- Jessica Felicio Abegao-RG/SP32.544.554-0. Concurso Público 002/2016 Oficial 
Administrativo: 025- Victor Meireles de Souza-RG/SP-46.599.900-1; 026- Marcos Antonio Gomes-RG/SP14.161.482-1; 027- Taynara Pereira Alves-RG/
SP-47.760.864-4; 028- Gabriela Guimarães Angelo-RG/SP-47.866.522-2; 029- Lucineia Costa dos Santos-RG/SP28.525.235-5. Técnico de Enfermagem: 
032- Nathalia Georgina Vieira-RG/SP52.306.270-9. Intérprete de Libras: 005- Eliana Silva Ayres de Mello-RG/SP18.361.571-2. 
 

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. Pro-
cesso Seletivo 005/2015 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 146- Ivone Maria Ferreira de Sousa-RG/SP-33.093.332-2; 147- Diana Camilo da Sil-
va-RG/SP32.658.552-7; 148- Vanessa Macedo-RG/SP-33.804.642-2; 149- Romilda TeixeiraRG/SP-6330743; 150- Elizabeth Cristina Monteiro-RG/SP-
48.242.993-8; 151- Jose Roberto David Fernandes-RG/SP-29.237.426-4; 152- Caroline Santos HerculanoRG/SP-36.748.870-X; 153- Lucileide Costa 
Farias Vilela-RG/SP-19.249.599-9. 
 

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 Sele-
tivo 004/2016 Técnico de Enfermagem: 009-Flavia Priscila Bueno da Silva-RG/SP-40.685.245-5. PEB II (Educação Física): 013- Nelson Augusto de 
Souza Amado-RG/SP-30.413.849-6. PEB II (Língua Portuguesa): 007- Sandra Cristina Melchior-RG/SP-41.435.778-4. Psicólogo: 004- Lidyane Mercês 
Roque Figueiredo-RG/SP-62.203.638-5; 005- Anali Póvoas Orico Vilaça-RG/SP58.151.313-7. Fonoaudiólogo: 001- Maria Gloria Gomes Rodrigues-RG/
SP36.083.280-5. Médico com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia: 005- Beatriz Madid Truyts de Moraes Alves-RG/SP-34.824.749-7. Médico 
Plantonista: 004- Carlos Eduardo Chaves Zacchello-RG/SP-30.627.273-8; 005- Vitoria Augusta Laurindo Myrrha-RG/SP-16.507.956. 
 

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado 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 su-
pracitado. Processo Seletivo Simplificado 004/2017 Médico com Especialização em Ultrassonografia: 001- Pedro Tavares Mantovan Moreira-RG/SP-
33.392.302-9; 002- Núbia Maria Correa dos Santos-RG/SP-62.419.865-0. Médico com Especialização em Reumatologia: 001- Sylvana Maria Gonzaga 
Braga AguiarRG/RJ-2.419.175; 002- Juliana da Silva Bemfeito de Moraes-RG/SP-36.280.496-5. 
 

Santana de Parnaíba, 15 de setembro de 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

LEI Nº 3.634, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.
(Institui o Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba e revoga a Lei nº 2.594, de 26 de no-
vembro de 2004). 

 
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: 

 
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º. O Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, instituído por esta Lei, tem por finalidade definir os 

deveres, as proibições, tipificar os ilícitos funcionais, regular as sanções disciplinares, os procedimentos administrativos correspondentes, os recursos e as 
recompensas dos servidores integrantes de seu efetivo. 

 Art. 2º. Aplicam-se as disposições deste Regulamento a todos os servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, in-
cluindo os ocupantes de cargo em comissão, ainda que lotados em outros Órgãos da Administração Direta ou Indireta do Município, desde que vinculados 
ao cargo efetivo de Guarda Municipal, excluindo aqueles que estiverem concorrendo a cargo eletivo, durante o prazo legal de afastamento, período em que 
ficam sujeitos à lei eleitoral. 

 
TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CAPÍTULO I
DO PODER HIERÁRQUICO E DO PODER DISCIPLINAR 
 
Art. 3º. O Poder Hierárquico e o Poder Disciplinar são poderes instrumentais da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba.  
 Art. 4º. O Poder Hierárquico é o de que dispõe a administração da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba para distribuir e es-

calonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu qua-
dro de pessoal. 

 Art. 5º. A Hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos e agentes, com a distribuição de funções e gradação da au-
toridade de cada um, da qual decorre o dever de obediência, dentro da estrutura da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, culminando no 
Prefeito Municipal, Chefe Supremo da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba. 

Parágrafo único. A ordenação da autoridade se faz, de acordo com o escalonamento hierárquico, observadas a antiguidade e a precedência 
funcional. 

 Art. 6º. A antiguidade entre os servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, em igualdade de escalonamento hierár-
quico, será definida pela: 

 I – data da última progressão, horizontal ou vertical, ou 
comissionamento; 
 II – prevalência sucessiva de escalonamentos hierárquicos anteriores; 
 III – classificação no curso de formação; 
 IV – data de nomeação; e 
 V – maior idade. 
 Art. 7º. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de 
escalonamento hierárquico: 
 I – ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Par-

naíba; 
 II – estiver no serviço ativo, em relação aos inativos. 
 Art. 8º. O Poder Disciplinar, correlato ao Poder Hierárquico, refere-se a uma supremacia especial que o Órgão exerce sobre todos os agentes 

que se vinculam à administração da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, subordinando-os às normas de seu funcionamento. 
 Art. 9º. A Disciplina é a exteriorização da ética profissional dos servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba e manifesta-

-se pelo exato cumprimento dos deveres, em todos os escalões e em todos os graus de hierarquia. 
 
Parágrafo único. São manifestações essenciais da disciplina: 
 I – o respeito à dignidade humana, à cidadania e à coisa julgada; 
 II – a estrita obediência das ordens e instruções legais superiores; 
 III – o respeito à Justiça; 
 IV – o respeito à legalidade democrática; 
 V - a fiel observância aos preceitos constantes das leis, regulamentos 
e demais atos normativos; 
 VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e para a 
eficiência do Órgão; 
 VII - a correção de atitudes;
VIII – o emprego de todas as energias em benefício do serviço. 
 Art. 10. As ordens legais devem ser prontamente executadas cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar.  
 § 1º. A apreciação da conveniência e da oportunidade do cumprimento das determinações superiores refoge das atribuições meramente admi-

nistrativas e, por isso, escapa da órbita da ação dos subalternos.  
 § 2º. Quando a ordem parecer obscura, compete ao subordinado, ao recebê-la, solicitar os esclarecimentos necessários à autoridade que a 

determinar, não podendo eximir-se do dever de obediência sob alegação de ignorância ou desconhecimento. 
 § 3º. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer. 
 
CAPÍTULO II
DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO, DOS DEVERES E DA DISCIPLINA 
 
Seção I

Disposições Preliminares 
 Art. 11. A ofensa aos princípios da Administração Pública, aos deveres e às proibições insculpidas neste Regulamento, pelos servidores da 

Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, vulnera a disciplina no âmbito do Órgão, constituindo ilícito administrativo, penal ou civil, isolada ou 
cumulativamente. 

 Parágrafo único. O servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba é responsável pelas decisões ou atos que praticar, inclu-
sive pelo cumprimento de ordens expressamente determinadas, bem como pela sua não observância ou falta de exação no cumprimento de seus deveres. 

 Art. 12. Todo servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba que se deparar com ato contrário à disciplina deverá adotar a 
medida saneadora cabível, sem prejuízo da adoção das providências administrativas pertinentes. 

 § 1º. Se detentor de superioridade hierárquica sobre o infrator, o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba deverá ado-
tar as providências cabíveis, pessoalmente e, se subordinado, deverá comunicar às autoridades competentes. 

 § 2º. O superior hierárquico responderá solidariamente, na esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão 
praticada por seu subordinado quando: 

 I – presenciar o cometimento de transgressão deixando de atuar para fazê-la cessar imediatamente; 
 II – concorrer diretamente, por ação ou omissão, para o cometimento 
de transgressão. 
Art. 13. A responsabilidade administrativa do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba será afastada no caso de ab-

solvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 
 Art. 14. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de 

Parnaíba, nesta qualidade. 
 Art. 15. A responsabilidade civil do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba decorre de ato omissivo ou comissivo, 

doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros no exercício de suas funções. 
 Parágrafo único. Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba 

perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
 
TÍTULO III
DO SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE SANTANA DE PARNAÍBA 
 
CAPÍTULO I
DOS DEVERES FUNCIONAIS 
 
Art. 16. A honra, o sentimento do dever e a correção de atitudes impõem condutas moral e profissional irrepreensíveis a todos os servidores da 

Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, os quais devem observar os seguintes deveres: 
 I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
 II – ser leal às instituições a que servirem; 
 III – observar as normas legais e regulamentares; 
 IV- cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente 
ilegais; 
 V – atender com presteza: 
 a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
 b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
 c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 
 VI – levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de en-

volvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração; 
VII – zelar pela economia de material e a conservação do patrimônio 
público; 
VIII – guardar sigilo sobre assunto da seção; 
 IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
 X – ser assíduo e pontual ao serviço; 
 XI – tratar com urbanidade as pessoas; 
 XII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
 Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela 

contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. 
 
CAPÍTULO II
DOS ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 
 
Seção I
Da Definição dos Ilícitos Administrativos Disciplinares
 
 Art. 17. O ilícito administrativo-disciplinar é toda conduta do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba que, no âmbito 

de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las, macula a disciplina, deixa de observar dever funcional ou, transgride proibição prevista nesta Lei e demais 
prescrições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santana de Parnaíba, leis e regulamentos, bem como a infringência a atos nor-
mativos e ordinatórios exarados por autoridades competentes. 

 Parágrafo único. A inobservância dos deveres funcionais previstos nos incisos do art. 16, deste Regulamento, desde que não venham a ser 
atentatórias às Instituições e ao Município, aos direitos humanos fundamentais, à honra pessoal, ao decoro profissional e ao sentimento do dever, quando 
então serão classificadas como ilícitos administrativos disciplinares de natureza Grave, poderão, consideradas as circunstâncias dos fatos, a discricionaris-
mo da autoridade competente, ser tipificados como de natureza Média. 

 
Seção II
Da Tipificação e da Natureza dos Ilícitos Administrativos
Disciplinares 
 
Art.18. As proibições ao servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, quanto à sua natureza, classificam-se em: 
 I  - leves; 
 II - médias; 
 III - graves.
§ 1º. São proibições aos servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, de natureza Leve:
I – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba; 
 II – recusar-se ou deixar de atualizar seus dados cadastrais; 
 III – exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever lista de donativos dentro da Guarda Municipal Comunitária 

de Santana de Parnaíba; 
 IV- chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir, 

ou dele sair antecipadamente, sem autorização da autoridade a que estiver subordinado, salvo por motivo plenamente justificado; 
 V - deixar de comunicar a tempo, à autoridade competente, a impossibilidade de comparecer à Guarda Municipal Comunitária de Santana de 

Parnaíba ou a qualquer ato ou serviço de que deva participar ou a que deva assistir; 
 VI – descurar do asseio próprio ou, ainda, prejudicar o de outrem; 
 VII - estar em desacordo com as normas regulamentares de 
apresentação pessoal; 
 VIII – sobrepor ao uniforme, insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas ou, ainda, usar medalhas, condecorações 

ou distintivo, não regulamentares ou de forma indevida; 
 IX – deixar de dar provimento com presteza a processo ou expedientes que lhe for encaminhado. 
 § 2º. São proibições aos servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, de natureza Média; 
 I - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer objeto ou documento de seção da Guarda Municipal Comunitária de San-

tana de Parnaíba; 
 II – recusar fé a documento público; 
 III – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; 
 IV – cometer ou atribuir a pessoa estranha à Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, fora dos casos previstos em lei, o desem-

penho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 
 V – coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político; 
 VI - manter sob seu Comando imediato, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro (a) ou parente até o terceiro grau civil; 
VII – dirigir-se, recriminar, responder, desconsiderar, ofender, provocar, desafiar, desacreditar ou referir-se de modo depreciativo ou desrespei-

toso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante ação ou manifestação escrita ou verbal, podendo, porém, criticar ato do poder público, 
do ponto de vista doutrinário em trabalho assinado; 

 VIII – incitar greves; 
 IX - ameaçar, induzir ou instigar alguém para que não declare a verdade em processo administrativo, civil ou penal; 
 X – aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem legal de autoridade competente, ou serviço, ou para que seja retardada, 

prejudicada ou embaraçada a sua execução; 
XI – dificultar ao subordinado o oferecimento de representação ou o exercício do direito de petição; 
 XII – permutar serviço sem expressa permissão da autoridade 
competente; 
 XIII - ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em local sob administração da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, publica-

ções, estampas, jornais ou similares que atentem contra a disciplina, a moral ou as instituições; 
 XIV – portar ou possuir arma em desacordo com a legislação vigente; 
 XV – disparar arma por negligência, imprudência, imperícia, ou desnecessariamente, colocando em risco a integridade física ou a vida de terceiros; 
 XVI – comparecer, uniformizado, a manifestações ou reuniões de caráter político-partidário, salvo por motivo de serviço; 
 XVII - assumir compromissos em nome da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, ou representá-la em qualquer ato, sem es-

tar devidamente autorizado; 
 XVIII- suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios ilícitos para dificultar sua identificação. 
 XIX – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função; 
 XX – deixar de se apresentar, sem justo motivo, ao fim de licença, férias ou outros afastamentos regulares, ou depois de saber que qualquer 

deles foi interrompido por ordem superior; 
 XXI – negligenciar na guarda de objeto patrimônio da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba e que, em decorrência da função 

ou para o seu exercício, lhe tenha sido confiado, possibilitando sua danificação ou extravio; 
XXII – manter relação de amizade ou apresentar-se em público com pessoa que sabidamente tenha antecedentes criminais desabonadores ou 

envolvimento comprovado em atividades ilícitas, sem razão de serviço; 
 XXIII – simular doença para esquivar-se ao cumprimento de 
obrigação; 
 XXIV – abandonar o serviço para o qual tenha sido designado; 
 XXV – dirigir-se ou referir-se ao superior hierárquico de modo 
desrespeitoso; 
 XXVI – levar ao conhecimento de outro órgão assunto relacionado com a sua atividade sem antes submetê-lo aos seus superiores; 
 XXVII – deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou autoridade competente; 
 XXVIII- omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos 
sob a sua guarda; 
 XXIX – utilizar-se do anonimato para qualquer fim; 
 XXX – expor indevidamente a imagem ou macular a honra de pessoa 
que esteja sob sua custódia; 
 XXXI – expor servidor sob sua subordinação à situação humilhante 
ou constrangedora; 
 XXXII – publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, documento oficial ou ensejar a divulgação de seu conteúdo, no todo ou em 

parte, exceto no que se refere a informações públicas; 
 XXXIII – divulgar, por qualquer meio, fato ocorrido na Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba ou propiciar-lhe a divulgação. 
 § 3º. São proibições aos servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, de natureza Grave:  
 I – faltar ao dever de eficiência da Administração Pública, deixando de realizar suas atribuições com presteza, perfeição, produtividade, rendi-

mento funcional e adequação técnica aos fins visados pela Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba; 
 II – praticar crime contra a administração pública; 
 III – abandono de cargo, configurado este quando verificar-se a ausência intencional do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana 

de Parnaíba por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, incluindo sábados, domingos, feriados ou descansos semanais remunerados; 
IV – inassiduidade habitual, conceituada esta como falta ao serviço, sem causa justificada, por mais de 30 (trinta) dias, interpoladamente, du-

rante o período de 12 (doze) meses; 
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V – improbidade administrativa; 
VI – incontinência pública e conduta escandalosa, na seção; 
VII - insubordinação em serviço; 
VIII - ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em legítima defesa pró-

pria ou de outrem; 
IX - aplicação irregular de dinheiro público; 
X – revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
XI – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal; 
XII – corrupção; 
XIII- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XIV – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dig-

nidade da função pública; 
XV – participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 

personificada, exercer o comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município; 
XVI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quan-

do se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de côn-
juge ou companheiro; 

XVII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão 
de suas atribuições; 

XVIII– praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XIX – proceder de forma desidiosa; 
XX - utilizar pessoal, recursos materiais ou financeiros da Guarda Municipal Comunitária 

de Santana de Parnaíba, sob sua responsabilidade ou não, para a execução de atividades diversas pa-
ra as quais se destine a proveito próprio ou de outrem; 

XXI – exercer atividade remunerada, tendo restrição médica ou psicológica ou, durante 
o período de licença: 

a) para tratamento de saúde; 
b) por acidente de trabalho. 
XXII – ser condenado por sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade 

superior a 02 (dois) anos;
XXIII – ser condenado à pena de perda da função pública, por sentença transitada em 

julgado; 
XXIV – exercer ou administrar, o Guarda Municipal Comunitário de Santana de Parnaíba, 

a função de segurança particular ou qualquer atividade estranha à Instituição, com prejuízo do serviço 
ou com emprego de meios do Município; 

XXV – fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de substância proibida, entor-
pecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou introduzi-las em local sob administração 
da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba; 

XXVI – praticar, no prazo de 2 (dois) anos, pela terceira vez, conduta apenada com sus-
pensão, tendo-lhe sido aplicada esta penalidade nas duas oportunidades anteriores; 

 XXVII – praticar atos de sabotagem contra o serviço público. 
 XXVIII – embriagar-se habitualmente ou fazer uso de substâncias ilícitas, exceto em ca-

sos de patologia comprovada por junta médica oficial; 
 XXIX – submeter alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, a sofrimento fí-

sico ou mental; 
 XXX – submeter pessoa sob a sua guarda ou custódia a vexame ou 
constrangimento; 
XXXI – possuir patrimônio incompatível com a renda pessoal, patrimônio declarado e de-

mais rendimentos e disponibilidades passíveis de comprovação; 
 XXXII – praticar, em serviço ou fora dele, ato lesivo à imagem da instituição ou da fun-

ção pública.
XXXIII – omitir sua suspeição ao impedimento para integrar Comissão Processante, nos 

termos do art. 63, parágrafo único deste Regulamento Disciplinar. 
 
Seção III
Das Sanções Disciplinares 
 
Subseção I
Da Natureza e Da Aplicação das Sanções Disciplinares 
 
Art.19. As sanções disciplinares aplicáveis aos servidores da Guarda Municipal Comuni-

tária de Santana de Parnaíba são as seguintes: 
I - advertência; 
II - suspensão; 
III - demissão. 
Parágrafo único. As sanções disciplinares aplicadas serão publicadas em Boletim da 

Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, ou na Imprensa Oficial do Município.
Art. 20. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição cons-

tante do § 1º do art. 18 desta Lei e deverá constar do assentamento individual do servidor da Guarda 
Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba. 

Art. 21. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com ad-
vertência, de violação das proibições consignadas no § 2º do art. 18, desta Lei e, a outros ilícitos ad-
ministrativos disciplinares que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo 
exceder a 90 (noventa) dias. 

§1º. Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor da Guarda Municipal 
Comunitária de Santana de Parnaíba que, injustificadamente, recusar-se a ser submetida à inspeção 
médica determinada por lei ou pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma 
vez cumprida a determinação.  

§2º. A penalidade de suspensão implica o afastamento do exercício do cargo do servidor 
da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba e a perda da remuneração equivalente aos 
dias de cumprimento, durante o qual não haverá contagem de tempo de serviço. 

§3º. Quando houver conveniência para o serviço, a sanção de suspensão de até 05 (cin-
co) dias poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de remunera-
ção, se o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba não houver, nesse perío-
do, praticado novo ilícito administrativo disciplinar, obrigando-se, no caso de conversão em multa, o 
servidor, a permanecer em exercício pelo período de suspensão, com direito a receber apenas a me-
tade do valor devido pelo dia trabalhado. 

§4º. A conversão da sanção de suspensão em multa não retira o caráter da penalidade, 
que será registrada nos assentamentos do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de 
Parnaíba com a natureza de suspensão. 

Art. 22. A demissão será aplicada, por decisão do Prefeito Municipal, ao servidor da Guar-
da Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba nos casos de transgressão às proibições do §3º do 
art.18 e, de violação aos deveres funcionais do art.16 desta Lei, quando classificadas como de natu-
reza Grave, nos termos do parágrafo único do art.17. 

 
Subseção II
Da Prescrição 
 
Art. 23. A ação disciplinar prescreverá: 
I – em 05 (cinco) anos, quanto aos ilícitos administrativos disciplinares puníveis com 

demissão; 
II – em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;  
III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se 
tornou conhecido. 
§2º O ilícito administrativo disciplinar também tipificado como crime na lei penal prescre-

verá juntamente com este, aplicando-se ao processo, neste caso, os prazos prescricionais estabe-
lecidos no art. 109 do Código Penal ou em leis especiais que tipifiquem o fato como infração penal, 
quando superiores a 05 (cinco) anos.  

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar in-
terrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA, DO JULGAMENTO E DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINA-

RES 
 
Seção I
Da Competência para Aplicação 
 
Art. 24. A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da Guarda Municipal 

Comunitária de Santana de Parnaíba, é atribuição inerente ao cargo, sendo deferida: I – ao Prefeito do 
Município de Santana de Parnaíba; 

II – ao Secretário Municipal de Segurança Urbana; 
III – ao Comandante da Guarda Municipal Comunitária de Santana de 
Parnaíba. 
Art. 25. Quando duas autoridades de cargos diferentes, ambas com ação disciplinar so-

bre o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, conhecer do ilícito adminis-
trativo disciplinar, competirá àquela de cargo mais elevado apurá-la, salvo se entender que a sanção 
cabe nos limites de competência de outra autoridade. 

Art.26. Na ocorrência de mais de um ilícito administrativo disciplinar, sem conexão entre 
eles, serão impostas as sanções correspondentes isoladamente; caso contrário, quando forem prati-
cados de forma conexa, aqueles de menor gravidade serão considerados como circunstâncias agra-
vantes do ilícito administrativo disciplinar principal. 

Parágrafo único. Consideram-se conexos, para efeitos deste artigo, os ilícitos adminis-
trativos disciplinares de qualquer natureza que constituem elemento causal de outro. 

 
Subseção I
Dos Limites de Competência das Autoridades 
 
Art. 27. Compete ao Prefeito do Município de Santana de Parnaíba a aplicação de todas 

as sanções disciplinares previstas nesta Lei. 
Art. 28. Compete ao Secretário de Segurança Urbana do Município, a aplicação das san-

ções disciplinares de advertência e de suspensão de até 90 (noventa dias).
Art. 29. Compete ao Comandante da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parna-

íba, a aplicação das sanções disciplinares de advertência e de suspensão de até 60 (sessenta) dias. 
 
Subseção II
Do Julgamento e da Aplicação das Sanções Disciplinares 
 

Art. 30. Na aplicação das sanções disciplinares serão consideradas a natureza e a gravi-
dade do ilícito administrativo disciplinar cometido, os motivos determinantes, os danos que dele pro-
vierem para o serviço público, a personalidade do agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
e os antecedentes funcionais. 

 Parágrafo único. A decisão da autoridade competente, nos processos administrativos 
disciplinares, será proferida por despacho devidamente fundamentado, no qual se farão mencionadas 
a disposição legal em que se baseia o ato, as circunstâncias agravantes e atenuantes, se existirem, a 
classificação da natureza do ilícito funcional e a sanção disciplinar imposta. 

Art. 31. O acusado será absolvido, quando reconhecida a existência de quaisquer das 
seguintes causas de justificação: 

I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovados; 
II – ter sido praticado o ilícito administrativo disciplinar em benefício do serviço, ou da 

preservação do interesse público; 
III – legítima defesa própria ou de outrem; 
IV – estado de necessidade; 
V – estrito cumprimento do dever legal; 
VI – obediência à ordem superior, desde que não seja manifestamente 
ilegal; 
VII – coação irresistível. 
Art. 32. São circunstâncias agravantes: 
I – prática simultânea ou conexão de 02 (dois) ou mais ilícitos administrativos discipli-

nares; 
II – reincidência específica; 
III – conluio de duas ou mais pessoas; 
IV – ilícito administrativo disciplinar praticado com abuso de autoridade hierárquica ou 

funcional; 
V – ter sido praticado o ilícito administrativo disciplinar em público, na presença de su-

bordinado, de tropa ou de outrem; 
VI – induzimento de outrem a prática do ilícito administrativo disciplinar mediante con-

curso de pessoas; 
VII – praticar o ilícito administrativo disciplinar com o fim de obstruir ou dificultar apura-

ção administrativa, policial ou judicial. 
Art. 33. São circunstâncias atenuantes:
I – ter prestado relevantes serviços à Guarda Municipal Comunitária 
de Santana de Parnaíba; 
II – ter admitido espontaneamente, perante a autoridade processante, a prática de ilícito 

administrativo disciplinar de autoria ignorada ou, imputada a outrem; 
III – ter o transgressor procurado, espontaneamente e com eficiência, evitar ou mino-

rar as consequências do ilícito administrativo disciplinar, antes da aplicação da sanção, reparando 
os danos; 

IV – colaborado, de forma espontânea, para a elucidação do fato objeto da apuração, 
com a indicação dos envolvidos e as circunstâncias em que foi praticado o suposto ilícito adminis-
trativo disciplinar. 

V – primariedade; 
§ 1º. Considera-se reincidência específica a tipificação do ilícito administrativo disciplinar 

praticado com infringência aos deveres consignados no mesmo inciso do art.16 ou, dos incisos dos 
parágrafos 1º, 2º e 3º do art.18 desta Lei depois de transitada em julgado a decisão administrativa que 
o tenha condenado pelo ilícito funcional anterior. 

§ 2º. Dá-se o trânsito em julgado administrativo quando a decisão não 
comportar mais recurso. 
 
CAPÍTULO IV
DAS RECOMPENSAS DO SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE SAN-

TANA DE PARNAÍBA 
 
Art. 34. As recompensas aos servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de 

Parnaíba constituem reconhecimento dos bons serviços prestados e consubstanciam-se em prêmios 
concedidos por atos meritórios e serviços relevantes, sendo os seguintes:

I – elogio individual; 
II - cancelamento de sanções. 
Parágrafo único. A recompensa concedida por uma autoridade poderá ser ampliada, res-

tringida ou anulada por autoridade superior.
Art. 35. O elogio individual, recompensa de competência decidida pelos detentores dos 

cargos de Prefeito do Município, Secretário Municipal de Segurança Urbana, Comandante da Guarda 
Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, Subcomandante e Diretores de Departamentos, cons-
titui ato administrativo enaltecedor das qualidades morais e profissionais do servidor da Guarda Muni-
cipal Comunitária e será registrado nos assentamentos individuais. 

Art. 36. As sanções disciplinares de advertência e de suspensão terão seus registros 
cancelados pelo Comandante da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, a pedido do 
interessado, após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se 
o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba não houver, nesse período, prati-
cado novo ilícito administrativo disciplinar. 

§1º. O cancelamento da sanção não surtirá efeitos retroativos. 
§2º. O cancelamento de sanções consiste na retirada dos registros realizados em assen-

tamentos individuais do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, relativos 
às sanções disciplinares que lhe foram aplicadas. 

 
TÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 37. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a 

promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, as-
segurado ao acusado ampla defesa. 

Parágrafo único. A autoridade competente ao tomar conhecimento da ocorrência de fato 
que configure hipótese de ilícito administrativo disciplinar de natureza leve, punível com advertência, 
poderá propor a Transação Administrativa Disciplinar. 

Art. 38. A comunicação da existência de irregularidades no serviço público, envolvendo 
servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, no exercício de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 16, incisos VI e XII, desta Lei far-se-á por meio de: 

I - representação: peça escrita apresentada por servidor público à autoridade competen-
te, por via hierárquica. 

II – denúncia: peça escrita apresentada por particular. 
Art. 39. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que con-

tenham a identificação e o endereço do denunciante e seja formulada por escrito, confirmada a au-
tenticidade. 

Art. 40. A delação anônima é apta a deflagrar investigação preliminar no âmbito da ad-
ministração da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, devendo, porém, a autoridade 
competente, preliminarmente à instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância, de-
terminar sua averiguação para que se possam ser conferidos indícios de verossimilhança aos fatos 
narrados, colhendo elementos de convicção necessários a sua comprovação. 

Art. 41. A investigação preliminar é um procedimento, instaurado por despacho da auto-
ridade competente, com objetivo de coletar elementos para verificar o cabimento da instauração de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, sendo prescindível de observância dos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

§1º. A investigação preliminar deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias, sendo ad-
mitida, uma única prorrogação, por igual período. 

§2º. A investigação preliminar não interrompe o transcurso do prazo 
prescricional. 
Art. 42. A autoridade que tiver ciência de eventual irregularidade no serviço público, em 

posse da denúncia ou da representação, deverá intimar o servidor da Guarda Municipal Comunitária 
de Santana de Parnaíba, para apresentar por escrito, manifestação preliminar, no prazo de 3 (três) 
dias, subsidiando análise do contexto fático, objetivando que se evite a instauração de processos 
com falta de objeto. 

Parágrafo único. A manifestação preliminar poderá ser instruída com indicação de tes-
temunhas dos fatos. 

Art.43. Quando o fato narrado não configurar evidente ilícito administrativo disciplinar ou 
penal, a comunicação será arquivada por falta de objeto, pelas autoridades consignadas nos incisos 
I, II e III do art. 24 desta Lei. 

Art.44. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão instaurados mediante 
Portaria do Prefeito do Município. 

 
CAPÍTULO II
DA TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR 
 
Art. 45. A autoridade competente para a aplicação do instituto da transação administrati-

va disciplinar, de que trata o Parágrafo Único do art. 37, intimará o suposto autor do ilícito, propondo 
que se comprometa a não incidir em nova conduta infracional e, se for o caso, a reparar o dano que 
tenha causado ao erário. 

§1º. A proposta de que trata o caput não será admissível se ficar 
comprovado: 
I – ter sido o autor do ilícito condenado em procedimento administrativo disciplinar por 

decisão transitado em julgado, que não tenha sido cancelada nos termos do art. 36; 
II – estar o autor do ilícito respondendo a procedimento disciplinar 
por outro fato; ou 
III – o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba acusado já ter 

sido beneficiado pelo instituto da transação administrativa disciplinar nos últimos 03 (três) anos a 
contar da sua homologação. 

§2º. Aceita a proposta, a transação administrativa disciplinar será submetida à homolo-
gação pela autoridade superior. 

§3º. Homologada a transação, não será instaurado outro procedimento 
administrativo disciplinar. 
§4º. A transação administrativa disciplinar constará dos assentamentos funcionais, im-

pedindo a concessão de novo benefício no prazo referido no inciso III do §1º, deste artigo, não impor-
tando o registro em reincidência. 

§5º. A transação administrativa disciplinar será revogada se, dentro do prazo prescricio-
nal, o beneficiário vier a cometer outro ilícito ou não efetuar a reparação do dano de que trata o ca-

put deste artigo. 
§6º. O ato de revogação da transação administrativa disciplinar tem natureza declaratória, 

retroagindo seus efeitos à data do fato. 
§7º. Revogada a transação administrativa disciplinar, interrompe-se o curso do prazo 

prescricional. 
§8º. Se o suposto autor do ilícito não aceitar a proposta prevista neste artigo ou se a tran-

sação administrativa disciplinar for revogada, será imediatamente instaurado o devido procedimento. 
 
CAPÍTULO III
DA SINDICÂNCIA 
Art. 46. A sindicância, instaurada por Portaria do Prefeito, é meio sumário de apuração ou 

elucidação de irregularidades no serviço público, de caráter meramente investigativo. 
 Art. 47. O procedimento instaurado no âmbito da sindicância não enseja a aplicação de 

sanções disciplinares, é realizado a título de convencimento primário da administração quanto à ocor-
rência ou não de determinada irregularidade funcional e de sua autoria. 

Art. 48. A sindicância é procedimento preparatório, sigiloso, inquisitorial, unilateral, sendo 
aplicável, por analogia, os mecanismos que constituem os inquéritos apuratórios.  

Art. 49. É assegurada vista aos autos da sindicância, a requerimento do sindicado ou de 
seu procurador, em presença de um dos membros da comissão, na repartição. 

Art. 50. O prazo para conclusão da sindicância não excederá a 30 (trinta) dias, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a contar da data da sua instauração, a critério da au-
toridade instauradora, mediante justificativa fundamentada. 

Art. 51. Da sindicância poderá resultar: 
I – arquivamento do feito, caso não subsistam indícios que sugiram a ocorrência de ilíci-

to administrativo disciplinar;  
II – instauração de processo administrativo disciplinar, subsistindo indícios da configura-

ção de irregularidade funcional e de sua autoria. 
§1º. Quando recomendar a abertura de processo administrativo disciplinar, o relatório da 

sindicância deverá apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria. 
§2º. Na hipótese de a sindicância concluir que o ilícito administrativo disciplinar está tipifi-

cado como crime, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, inde-
pendentemente de imediata instauração do processo administrativo disciplinar.   Art. 52. A sindicância 
será conduzida por comissão composta por 03 (três) servidores estáveis designados por Portaria do 
Prefeito do Município, sendo um deles necessariamente o Corregedor da Guarda Municipal Comunitá-
ria, que deverá ser bacharel em Direito e exercerá a presidência de todas as sindicâncias. 

Art. 53. Os casos de extravio ou dano ao patrimônio da Administração Pública, compre-
endidos os bens próprios, conveniados ou contratados, sob responsabilidade do Órgão, provocados 
por servidores da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, também serão apurados 
consoante este Regulamento, com fundamento no dever funcional previsto no inciso VII do art. 16. 

 
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ORDINÁRIO 
 
Seção I
Das Disposições Gerais 
 
Art. 54. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar respon-

sabilidade de servidor da Guarda Municipal Comunitária da Santana de Parnaíba, pela prática de ilícito 
administrativo funcional no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido. 

Art. 55. O processo administrativo disciplinar será conduzido por Comissão Processante, 
vinculada à Corregedoria da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, nos termos do art. 
13, inciso I, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 
Municipais, preservadas as competências estabelecidas no presente Regulamento Disciplinar, para o 
julgamento que se seguir à apuração. 

Art. 56. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de 
03 (três) servidores estáveis, designados por Portaria do Prefeito do Município, sendo um deles ne-
cessariamente o Corregedor da Guarda Municipal Comunitária, que deverá ser bacharel em Direito e 
exercerá a presidência de todas as Comissões. 

§1º. A Comissão Processante terá como secretário servidor designado pelo seu presiden-
te, podendo ou não a indicação recair em um de seus membros. 

§2º. Não poderá participar da Comissão, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

Art. 57. A Comissão Processante exercerá suas atividades com independência e impar-
cialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da adminis-
tração. 

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão 
caráter reservado. 
Art. 58. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas 
seguintes fases: 
I – instauração, com a publicação do ato que constituir a Comissão; 
II – inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e 
relatório; e 
III – julgamento. 
Art. 59. O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 60 

(sessenta) dias, contados da data da publicação do ato que constituir a Comissão, admitida a sua 
prorrogação, uma única vez, por mais 30 (trinta) dias, acompanhada de breve justificativa, dirigida à 
autoridade instauradora. 

Art. 60. O servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, que respon-
der a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntaria-
mente após a conclusão e o cumprimento da penalidade acaso aplicada. 

Art. 61. As reuniões da Comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as de-
liberações adotadas. 

 
Subseção I
Dos Impedimentos e da Suspeição 
 
Art. 62. É impedido de atuar em processo administrativo disciplinar o 
servidor ou autoridade que: 
I – tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, 

ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 
III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo côn-

juge ou companheiro. 
Art. 63. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à 

autoridade competente, abstendo-se de atuar. 
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui ilícito ad-

ministrativo disciplinar de natureza grave, consoante o disposto no inciso XXXIII do § 3º do art. 18 
deste Regulamento.

Art. 64. Pode ser arguida, por meio de contradita, a suspeição de servidor ou autoridade 
que tenha amizade íntima ou inimizade notória com quaisquer dos interessados ou dos acusados, ou 
ainda com respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 

 Parágrafo único. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recur-
so, sem efeito suspensivo. 

 
Subseção II
Do Afastamento Preventivo 
 
Art. 65. Como medida cautelar e a fim de que o servidor da Guarda Municipal Comunitária 

de Santana de Parnaíba não venha a influir na apuração da irregularidade ou para evitar a continuidade 
de transgressões de natureza grave, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar 
poderá ordenar, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias; 

I – o afastamento do acusado da função, sem prejuízo da 
remuneração; 
II - o afastamento do acusado do exercício do cargo, com 2/3 (dois 
terços) de sua remuneração; 
§1º. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus 

efeitos, ainda que não concluído o processo. 
§2º. Caso o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba seja ino-

centado fará jus ao recebimento de toda a remuneração devida no período, na hipótese do inciso II 
deste artigo.  

Seção II
Da Instrução, da Defesa e do Relatório 
 
Art. 66. A fase de inquérito do processo administrativo disciplinar submetido ao rito ordi-

nário é dividida nas subfases: 
 I – instrução; 
 II – defesa; e 
 
III – relatório. 
§ 1º. Instrução, subfase do inquérito administrativo, em que a Comissão Processante, 

promove a busca de provas necessárias ao esclarecimento da verdade material, dentre aquelas per-
mitidas pelo ordenamento jurídico pátrio, como a documental e a testemunhal, assim como promove 
o indiciamento ou forma sua convicção pela absolvição do acusado. 

§ 2º. Defesa, entendendo a Comissão pelo indiciamento do servidor da Guarda Municipal 
Comunitária de Santana de Parnaíba, deverá citá-lo para apresentação de defesa escrita pelo acusado, 
ficando facultada apresentação de rol de até 05 (cinco) testemunhas.

§ 3º. Relatório, subfase do inquérito, correspondente à produção pela Comissão Pro-
cessante, de relatório final conclusivo quanto à inocência ou não do indiciado, apresentando, para 
tanto, as razões e justificativas para a tipificação ou não do eventual ilícito administrativo disciplinar 
cometido. 

Art. 67. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ampla defesa ao 
acusado, por meio da utilização dos meios e recursos admitidos em Direito. 

Art. 68. Os autos da sindicância serão apensados ao processo administrativo disciplinar, 
como peça informativa da instrução. 

Art. 69. Na fase de instrução inquérito, a Comissão Processante promoverá a tomada de 
depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recor-
rendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 
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Art. 70. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar se dará exclusivamente por 

Portaria do Prefeito do Município, cuja instrução deverá ser iniciada no prazo improrrogável de 08 (oi-
to) dias, contados de sua publicação. 

Parágrafo único. A citação do acusado será feita pessoalmente, com antecedência míni-
ma de 48 (quarenta e oito) horas e será acompanhada de cópia da portaria de instauração. 

Art. 71. É assegurado ao servidor acusado o direito de acompanhar o processo adminis-
trativo disciplinar pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, pro-
duzir provas, contra provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

§1º. O presidente da Comissão Processante poderá denegar pedidos considerados im-
pertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer 
de conhecimento especial de perito. 

Art. 72. O presidente da Comissão, autuada a portaria e demais peças pré-existentes, de-
signará audiência de oitivas do denunciante, das testemunhas de acusação, das testemunhas de de-
fesa e interrogatório do acusado, observada sempre esta ordem. 

Art. 73. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo pre-
sidente da Comissão Processante, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexa-
da aos autos.  

Parágrafo único. As notificações e intimações de servidores públicos envolvidos na re-
lação processual deverão ser a eles dirigidos pela chefia da repartição em que se encontram lotados, 
com a indicação do dia e hora marcados para inquirição pela Comissão Processante, competindo a tal 
chefia imediata apresentação do servidor. 

Art. 74. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à tes-
temunha trazê-lo por escrito, salvo os das testemunhas referenciais, caso em que serão considera-
das provas documentais. 

§1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
§2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios, proceder-se-á à acareação entre os de-

poentes. 
Art. 75. Concluída a inquirição das testemunhas, a Comissão Processante promoverá o 

interrogatório do acusado, observado o disposto nos arts. 73 e 74 desta Lei, abrindo-se-lhe em segui-
da, 05 (cinco) dias para oferecer alegações finais. 

Art. 76. No caso de mais de 01 (um) acusado, cada um deles será ouvido separadamen-
te, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovido à 
acareação entre eles. 

Art. 77. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição 
das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, 
reinquiri-las, por intermédio do presidente da Comissão Processante. 

Art. 78. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissão Proces-
sante proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da 
qual participe pelo menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e 
apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. 

Art. 79. Tipificado o ilícito administrativo disciplinar, será formulado o indiciamento do 
servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, com as especificações dos fatos 
e das respectivas provas. 

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo Presidente da Comissão Proces-
sante para apresentar defesa escrita, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo, a requerimento, ele ou seu 
procurador, vistas dos autos na presença de um dos membros da comissão, na repartição. 

§2º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para 
defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo presidente da Comissão Processante 
responsável pela citação, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas da recusa do acusado. 

Art. 80. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à Comissão Pro-
cessante o lugar onde poderá ser encontrado. 

Art. 81. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, pu-
blicado, na Imprensa Oficial do Município e em jornal de grande circulação na localidade do último do-
micílio conhecido, para apresentar defesa. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias 
a partir da última publicação do edital.

Art. 82. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar de-
fesa no prazo legal. 

§1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo administrativo disciplinar 
e devolverá o prazo para a defesa. 

§2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo administrativo 
disciplinar designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo su-
perior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 

 Art. 83. Apreciada a defesa, a Comissão Processante elaborará relatório final, no qual 
resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua 
convicção. 

§1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do ser-
vidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba. 

§2º. Reconhecida à responsabilidade do servidor da Guarda Municipal Comunitária de 
Santana de Parnaíba, a Comissão Processante indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredi-
do, bem como, a sanção que entender cabível. 

§3º. Deverá, também, a Comissão Processante, em seu relatório, sugerir quaisquer ou-
tras providências relacionadas ao processo administrativo disciplinar instaurado, que entender de in-
teresse do serviço público. 

Art. 84. O processo administrativo disciplinar, com o relatório da Comissão Processante, 
será remetido à autoridade instauradora, para julgamento. 

§1º. A autoridade indicada neste artigo, no prazo de 20 (vinte) dias, poderá determinar 
à Comissão Processante a realização de diligências, sempre que entendê-la necessária ao esclareci-
mento dos fatos constantes do processo administrativo disciplinar. 

§2º. Determinada a diligência, será concedido à Comissão Processante o prazo máximo 
de 20 (vinte) dias para cumpri-la. 

§3º. Sobre as provas resultantes da diligência, manifestar-se-á o acusado no prazo de 05 
(cinco) dias.   Seção III Do Julgamento 

Art. 85. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo administrativo 
disciplinar, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 

§1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade competente para o jul-
gamento, conforme artigos 27, 28 e 29 deste Regulamento, o processo administrativo disciplinar será 
encaminhado à autoridade superior que decidirá em igual prazo.

§2º. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento e a aplica-
ção da respectiva sanção caberão à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. 

§3º. Se a sanção prevista for a demissão, o julgamento e a aplicação desta sanção serão 
de competência exclusiva do Prefeito do Município. 

§4º. Reconhecida pela Comissão Processante a inocência do servidor da Guarda Munici-
pal Comunitária de Santana de Parnaíba, a autoridade instauradora do processo administrativo discipli-
nar determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.  

Art. 86. O julgamento se baseará no relatório da Comissão 
Processante. 
Parágrafo único. Quando o relatório da Comissão Processante contrariar as provas dos 

autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a sanção proposta, abrandá-la ou isen-
tar o servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba de responsabilidade. 

Art. 87. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instau-
ração do processo administrativo disciplinar ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade 
total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra Comissão Processante para ins-
tauração de novo processo. 

Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implica 
nulidade do processo. 
Art. 88. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o re-

gistro do fato nos assentamentos individuais do servidor da Guarda Municipal Comunitária de San-
tana de Parnaíba. 

Art. 89. Quando o ilícito disciplinar estiver tipificado como crime, o processo administra-
tivo será remetido, por meio de cópia, ao Ministério Público para instauração da ação penal, permane-
cendo, sua via original junto à Corregedoria da Guarda Municipal Comunitária, trasladado no setor de 
gestão de pessoal da Prefeitura do Município. 

 
CAPÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO 
 
Art. 90. O processo administrativo disciplinar sob o rito sumário, definido como aquele 

que prescinde da instauração de sindicância é aplicável apenas quando da apuração dos seguintes 
ilícitos administrativos: 

I – acumulação ilegal de cargos; 
II – abandono de cargo; 
III – inassiduidade habitual. 
Art. 91. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas, o Comandante da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba notificará o servi-
dor para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência e, na 
hipótese de omissão, adotará providências, instaurando procedimento sumário para a sua apuração e 
regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 

I – instauração, com a publicação da Portaria do Prefeito do Município que constituir a Co-
missão Processante, esta, será composta por 03 (três) servidores estáveis, e simultaneamente indicar 
a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração; 

II – instrução sumária, que compreende indiciamento, defesa e 
relatório; 
III – julgamento. 
Art. 92. A identificação da acumulação de cargos prevista no inciso I do art. 90 desta Lei 

dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, 
e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumu-
lação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e 
do correspondente regime jurídico. 

Art. 93. A Comissão Processante lavrará até 03 (três) dias após a publicação do ato que 
a constituiu, termo de indiciamento, no qual serão transcritas as informações de que trata o artigo 92, 
bem como promoverá a citação pessoal do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de 
Parnaíba indiciado, ou por intermédio do Diretor ou Chefe do Órgão, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto 
nos arts. 81 e 82 desta Lei. 

§1º. Apresentada a defesa, a Comissão Processante elaborará relatório conclusivo quanto 
à inocência ou à responsabilidade do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Par-

naíba, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em 
exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo administrativo disciplinar à auto-
ridade instauradora para julgamento. 

§2º. No prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do processo administrativo 
disciplinar, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 

§3º. Se a sanção for a de demissão, o julgamento caberá ao Prefeito 
do Município. 
§4º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, 

hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. 
§5º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a sanção disci-

plinar de demissão. 
§6º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito 

sumário não excederá 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a Co-
missão Processante, admitida a sua prorrogação por até 15 (quinze) dias, quando as circunstâncias 
o exigirem.  

Art. 94. O processo administrativo disciplinar sumário rege-se pelas disposições deste 
Capítulo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições relativas à sindi-
cância e ao processo administrativo disciplinar ordinário, previstos nesta Lei.  

Art. 95. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, a indicação da 
materialidade dar-se-á: 

I – na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência in-
tencional do servidor ao serviço durante mais de 30 (trinta) dias; 

II – no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem 
causa justificada, por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante o pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 

Parágrafo único. Após a apresentação da defesa, a Comissão Processante elaborará re-
latório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor da Guarda Municipal Comunitá-
ria de Santana de Parnaíba, no qual resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dis-
positivo legal, opinará, em ambas as hipóteses deste artigo, sobre a intencionalidade da ausência ao 
serviço superior a 30 (trinta) dias e remeterá à autoridade instauradora para julgamento. 

CAPÍTULO VI
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 
Art. 96. Extingue-se a punibilidade: 
I – pela morte da parte;  
II- pela prescrição da pretensão punitiva. 
 
Art. 97. O processo administrativo disciplinar extingue-se com o despacho decisório pe-

la autoridade competente. 
Art. 98. Extingue-se o processo disciplinar, sem julgamento do mérito, quando a autori-

dade administrativa competente para proferir a decisão acolher proposta da Comissão Processante, 
nos seguintes casos: 

I – quando o processo administrativo disciplinar versar sobre o mesmo ilícito de outro, 
em curso ou já decidido; 

II – quando o denunciante, tratando-se de particular, não atender a convocação da Co-
missão Processante para participar dos atos em que deva tomar parte, ou deixar de praticar os atos 
processuais para o qual tenha sido intimado;

III – quando o fato narrado não tratar de ilícito administrativo 
disciplinar; 
IV – quando a parte já tiver sido exonerada ou demitida do serviço público, caso em que 

se farão as necessárias anotações no prontuário para fins de registro de antecedentes. 
V – quando o interessado, mediante manifestação escrita, desistir do pedido formulado 

ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis; 
VI – quando exaurida a finalidade do processo administrativo disciplinar ou o objeto da 

decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 
Parágrafo único. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não pre-

judica o prosseguimento do processo administrativo disciplinar, se a administração considerar que o 
interesse público assim o exige. 

Art. 99. Extingue-se o processo administrativo disciplinar com julgamento do mérito, 
quando a autoridade administrativa competente proferir decisão: 

I – pelo arquivamento do processo administrativo disciplinar; 
II – pela absolvição ou pela cominação de sanção disciplinar; 
III – pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou 
decadência. 
 
CAPÍTULO VII 
 
DO DIREITO DE PETIÇÃO E DA REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-

NAR 
Seção I
Do Direito de Petição 
 
Art. 100. É assegurado ao servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Par-

naíba o direito de requerer a modificação das decisões proferidas nos processos administrativos dis-
ciplinares, em face de razões de legalidade e de mérito, ou, ainda, em defesa de direito ou interesse 
legítimo, por meio de petição devidamente fundamentada. 

Art. 101. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou pro-
ferida a primeira decisão, não podendo ser renovado. 

Art. 102. Caberá recurso hierárquico do indeferimento do pedido de reconsideração à au-
toridade imediatamente superior a que expediu o ato ou proferiu a primeira decisão, em sede de jul-
gamento, nos autos do processo administrativo disciplinar, sucessivamente, em escala ascendente.  

Parágrafo único. O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico de que tratam os 
artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 10 
(dez) dias.  

Art. 103. Têm legitimidade para recorrer das decisões nos processos administrativos 
disciplinares: 

I – os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 
II – aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados 
pela decisão recorrida. 
Art. 104. O prazo para interposição de pedido de reconsideração e do recurso hierárqui-

co é de 05 (cinco) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 
Art. 105. Os requerimentos de pedido de reconsideração e de recurso hierárquico deve-

rão ser dirigidos ao protocolo da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, consignan-
do os fundamentos do pedido de reexame, podendo, o recorrente juntar os documentos que julgar 
convenientes. 

§1º. O requerimento não terá efeito suspensivo;   §2º. Evidenciado o receio de prejuízo de 
difícil ou incerta reparação, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a 
pedido, dar efeito suspensivo ao requerimento; 

§3º. Em caso de provimento dos requerimentos de pedido de reconsideração ou de recur-
so hierárquico, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 

Art. 106. O direito de requerer o pedido de reconsideração prescreve: 
I – em 05 (cinco) anos, quanto ao ato de demissão; 
II – em 120 (cento e vinte) dias, quanto à suspensão e à advertência. 
Art. 107. O recurso hierárquico ou pedido de reconsideração, não serão conhecidos 

quando, interpostos: 
I – fora do prazo; 
II – perante órgão incompetente; 
III – após exaurida a esfera administrativa; 
IV – por quem não seja legitimado. 
§ 1º. Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sen-

do-lhe devolvido o prazo para recurso.
§2º. O não conhecimento dos requerimentos de pedido de reconsideração e de recurso 

hierárquico não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido 
preclusão administrativa. 

Art. 108. A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, 
anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. 

Art. 109. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou docu-
mento, na repartição, ao servidor ou o procurador por ele constituído. 

Seção II
Da Revisão do Processo Administrativo Disciplinar 
 
Art. 110. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a 

pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a ino-
cência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 

§1º. Em caso de falecimento ou declaração de ausência (artigos 22 a 39 do Código Civil) 
do servidor da Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, qualquer pessoa da família po-
derá requerer a revisão do processo administrativo disciplinar. 

§2º. No caso de incapacidade mental do servidor da Guarda Municipal Comunitária de 
Santana de Parnaíba, a revisão será requerida pelo respectivo curador. 

Art. 111. No processo revisional o ônus da prova cabe ao requerente. 
Art. 112. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para 

a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo administrativo disciplinar 
originário. 

Art. 113. O requerimento de revisão será entregue no Protocolo Geral do Município e se-
rá dirigido ao Prefeito que, com base em parecer exarado pelo presidente da comissão processante, 
decidirá quanto ao seu processamento. 

Parágrafo único. Deferido o requerimento, o Prefeito designará comissão revisora cons-
tituída de 03 (três) servidores estáveis, indicando dentre eles o seu presidente. 

Art. 114. A revisão ocorrerá em apenso ao processo administrativo 
disciplinar originário. 
Parágrafo único. Na petição recursal, o requerente pedirá dia e hora para a produção de 

provas e inquirição das testemunhas que arrolar. 
Art. 115. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, 

prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
Art. 116. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e 

procedimentos próprios da instrução do processo administrativo disciplinar. 
Art. 117. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a sanção 

administrativa disciplinar. 
Parágrafo único. O prazo para julgamento da revisão será de 20 (vinte) dias, contados 

do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. 
Art. 118. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a sanção administrativa 

disciplinar aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor da Guarda Municipal Comunitá-
ria de Santana de Parnaíba. 

Parágrafo único. Da revisão do processo administrativo disciplinar não poderá resultar 
agravamento da sanção. 

 
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 119. As sindicâncias e os processos administrativos disciplinares já instaurados con-

tinuarão a reger-se seguindo o rito da lei que os disciplinava. 
Art. 120. Os prazos estabelecidos na presente Lei começam a correr a partir da data da 

cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. §1º. 
Considera-se prorrogado o prazo até o 1º (primeiro) dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em 
que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. §2º. Os prazos expressos em 
dias contam-se em dias úteis, de acordo com o previsto no Novo Código de Processo Civil (Lei Fede-
ral nº 13.105, de 16 de março de 2015). 

Art. 121. Aplicam-se subsidiariamente a este Regulamento as disposições da Lei Com-
plementar nº 34, de 25 de maio de 2011 (Estatuto dos Servidores Públicos). 

Art. 122. Revoga-se a Lei Municipal nº 2.594, de 26 de novembro de 
2004. 
Art. 123. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Santana de Parnaíba, 15 de 

setembro de 2017. 
  

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

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

 
Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
---------------------------------

LEI N° 3.635, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017
(Altera dispositivos da Lei nº 3.540, de 27 de abril de 2016). 

 
 

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Es-
tado 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. Os dispositivos a seguir relacionados da Lei 3.540, de 27 de abril de 2016, pas-
sam a vigorar com a seguinte redação: 

I – A Ementa: 
 
“Dispõe sobre outorga onerosa de concessão, visando a criação, confecção, instala-

ção e manutenção de relógios eletrônicos digitais, bem como de abrigos de parada de transporte pú-
blico de passageiros e totens indicativos de paradas de ônibus, placas indicativas de logradouros e 
lixeiras públicas, com exploração publicitária, e dá outras providências.” 

  
II – O artigo 1º:  
 
“Art. 1º. Fica o Executivo autorizado a outorgar concessão, a título oneroso, mediante 

licitação, a empresa ou a consórcio de empresas, visando à criação, confecção, instalação e manu-
tenção, com exploração publicitária tributada na forma da legislação em vigor, de relógios eletrônicos 
digitais de tempo, temperatura e outras informações institucionais, bem como de estações de embar-
que e desembarque, abrigo de parada de transporte público de passageiros e de totens indicativos de 
parada de ônibus, placas indicativas de logradouros e lixeiras públicas. 

 
§ 1º. A Secretaria de Finanças receberá um valor mensal, a ser pago pelas empresas 

concessionárias, a título de remuneração pelos serviços prestados, relativos ao planejamento, imple-
mentação, gestão e fiscalização das concessões dos serviços públicos aprovadas por esta lei. 

 
§ 2º. O valor da remuneração de que trata o parágrafo anterior deverá ser fixado por 

meio de Decreto Municipal.” 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santana de Parnaíba, 15 de setembro de 2017. 
 

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

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

 
 Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos 
---------------------------------

LEI Nº 3.636, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.
(Dá nova redação ao caput e ao inciso I, do art. 10, da Lei nº 3.119, de 25 de maio de 2011). 

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

 
Art. 1º. O caput e o inciso I, do art. 10, da Lei nº 3.119, de 25 de maio de 2011, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 10. O regime de trabalho do Guarda Municipal Comunitário será fixado pelo Secretário 

Municipal de Segurança Urbana, de acordo com a natureza, a necessidade do serviço e a primazia do 
interesse público, conforme segue: (NR) 

 
I  – no campo operacional:  
 
a) organizado em turnos ininterruptos de 12 (doze) horas  de  trabalho intercalados por des-

cansos de 36 (trinta e seis) horas, ou; 
 
b) jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas  semanais, com a prestação diária de 8 (oi-

to) horas, ou ainda; 
 
c) jornada de regime especial, podendo atuar em plantões diurnos ou noturnos, em atenção 

a especificidades de natureza do serviço, respeitado sempre o limite máximo de 40 (quarenta) horas 
semanais.” 

 
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santana de Parnaíba, 15 de setembro de 2017. 
 

  
ELVIS LEONARDO CEZAR 

Prefeito Municipal 
 

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

---------------------------------
DECRETO N° 4.029, de 12 de SETEMBRO de 2017. 
(Altera início de vigência do Decreto nº 4.008, de 13 de julho de 2017). 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando que 
o término do mandato do Conselho do FUNDEB ocorreu no dia 13 de julho de 2017, 

 
DECRETA: 
 Art. 1º. A redação do art. 3º do Decreto nº 4.008, de 13 de julho de 2017, passa a ser a 

seguinte: 
 “Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos somente 

a partir de 14 de julho de 2017.” 
  Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santana de Parnaíba, 12 de setembro de 2017. 

 
  

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal 

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

 
  

Veronica Tutti Calde raro Teixeira Koichi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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