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   Prefeitura realiza atividade de educação no 
trânsito nos colégios do munícipio 

A 
prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito (SE-

MUTTRANS), em parceria com a 
Secretaria de Educação, iniciou,  
nos dias 22 e 24 de agosto no co-
légio Benedita Odette o “Projeto 
educação de trânsito nas escolas”, 
onde mais de 200 alunos participa-
ram da ação que é voltada para as 
turmas do 1º até o 5º ano do En-
sino Fundamental, com objetivo de 
levar conhecimento e conscientizar 
os alunos sobre as leis de trânsito, 

Texto: Cecília Sobreira
Foto ilustrativa

SEMUTTRANS

abordando os temas: como o que 
é trânsito, bem como quais são os 
deveres e direitos dos pedestres e 
motoristas. De acordo com a se-
cretaria responsável, a previsão é 
que o projeto seja realizado em to-
dos os colégios do município.

SAÚDE

Construção da Arena de Eventos
está com as obras avançadas

Espaço será destinado a realização de apresentações teatrais, eventos educacionais, religiosos e exposições culturais
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Palestra Fundo Social

Santana de Parnaíba já vacinou cerca de 80% 
das crianças contra Poliomielite e Sarampo

C
om objetivo de imunizar as 
crianças do município, a 
prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Saúde, vem re-

alizando a Campanha de Vacinação 
contra Poliomielite e Sarampo, no 
qual, de acordo com o setor de Vigi-
lância Epidemiológica, aproximada-
mente 80% do grupo de risco, que 
são as crianças de 1 ano até meno-
res de 5 anos, já foi vacinado. Pa-
ra aqueles que ainda não vacinaram 
seus filhos, a secretaria responsá-
vel informa que no sábado (01/09), 
acontecerá a 3ª edição do “dia D”, 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

em todas as Unidades de Saúde 
(UBS e USA) do município. Informa-
ções no telefone 4154-6133.

MORRO DO VOTURUNA

Localizado entre os municípios de Santana de Parnaíba, Pirapora do 
Bom Jesus e Araçariguama, o Morro do Voturuna conhecido como Morro 
Negro, era o ponto de partida dos Bandeirantes, e núcleo minerador na 

Capitania de São Vicente, tombado pelo CONDEPHAAT em 1982 por seu 
valor paisagístico, arqueológico, biodiversidade e importante refúgio da 

fauna e flora regional.

VENHA VISITAR!
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) mais perto de sua casa

705 VAGAS

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”

VAGAS Quant.

Cobrador de ônibus 15 X

Analista
administrativo

1 X

Analista de sistema 
de informática

1 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar de
administrativo

1 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de
enfermagem

3

Auxiliar de linha
de produção

5 X

Auxiliar de linha de 
produção

5 X

Auxiliar de linha de 
produção

1 X

Cabeleireiro 1

Corretor de imóveis 60

Corretor de imóveis 200

Corretor de imóveis 60

Costureira em geral 5

Elestricista de ma-
nutenção em geral

1

Eletricista de manu-
tenção em geral

1

Fonoaudiólgo geral 1

Funileiro de
automóveis

1

Impressor de
máquina ofsete

1

Montador de
acessórios em pvc

10

Montador de
estrutura de aço

5

Motorista de
caminhão guincho 
com munk

1

Operador de
acabamento
industria gráfica

2

Operador de
dobradeira industria 
gráfica

1

Operador de
extrusora de
borracha e plástico

1

Operador de guilho-
tina corte de papel

1

Operador de
telemarketing ativo

200

Operador de
telemarketing ativo 
e receptivo

10 X

Operador de
telemarketing ativo 
e receptivo

5 X

Operador de telema-
rketing receptivo

10 X

Operador de telema-
rketing receptivo

50 X

Preparador de
pastas na fabrica-
ção de tintas

1

Professor de inglês 1

Químico 2

Supervisor de
lavanderia

1

Supervisor de Tlmk 
e atendimento 10

Técnico de apoio
ao usuário de
informática

1 X

Vendedor de
serviços 5

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Com o tema: “Brasil Mistura de Cores, Povos e 
Sabores ” Prefeitura realiza tradicional Desfile 

Cívico no dia 7 de Setembro

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

passar a mensagem que o Brasil 
é formado por diversas culturas. 
Além das escolas, o desfile con-
tará também com a presença 
das forças de segurança da ci-
dade (GMC, Polícia Militar, Defe-
sa Civil e Corpo de Bombeiros), 
Exército, as escolas técnicas 
como as Etecs Ermelinda, Bar-
tolomeu e SENAI Suzana Dias, 
assim como e as entidades as-
sistenciais como a Rainha Paz, 
Eprocad, PROJOV, CCCA Vila 
Esperança, Aventureiros e Des-
bravadores, Projeto Arte e Gin-
ga, entre outros. 

A Abertura do evento ficará a 
cargo da Banda Marcial Lyra. De 
acordo com a secretaria respon-

sável, o desfile deste ano conta-
rá com aproximadamente 2300 
componentes. 

Sobre o Dia da
Independência

A Independência do Brasil é 
o feriado em que se celebra a 
emancipação brasileira do reino 
de Portugal, pois no dia 7 de se-
tembro de 1822, o Príncipe Re-
gente Dom Pedro II ordenou aos 
soldados que o acompanhavam 
que jogassem fora os símbolos 
portugueses que levavam nos 
uniformes e em seguida, gritou 
“independência ou morte”. A 
partir daquele momento, o Bra-
sil não era mais uma colônia de 
Portugal.

O 
dia 07 de Setembro é 
uma data importante pa-
ra todos os brasileiros, 
pois comemora-se mais 

um aniversário da independên-
cia do Brasil. E para celebrar es-
te dia, a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação, irá pro-
mover nesta sexta-feira, a partir 
das 09h na Av. Tenente Marques 
na Fazendinha, o tradicional des-
file cívico e militar. 

Neste ano, os colégios fize-
ram os preparativos para reali-
zar o desfile, baseado no tema 
“Brasil: Mistura de Cores, Povos 
e Sabores”, com o objetivo de 

Imagens da apresentação do Desfile Cívico no ano passado.
Evento deste ano contará com mais de 2300 pessoas

Comemoração do Dia do Soldado 
reúne centenas de pessoas no 

Bolsão de Estacionamento

N
o último final de semana, 
a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, re-
alizou, no Bolsão de Es-

tacionamento do Viário da Ponte, 
um evento em comemoração ao 
Dia do Soldado.

Com participação dos solda-
dos do 20° Grupo de Artilharia de 
Campanha Leve do Exército, ex-
posição de veículos militares e de 
objetos históricos usados pelos 
soldados brasileiros, exibição de 
carro dos bombeiros e equipamen-
tos usados pelos grupamentos es-

pecializados da Polícia Militar, o 
evento reuniu centenas de pesso-
as, que, ao longo do dia, acompa-
nharam diversas atividades como 
a apresentação das bandas da Po-
lícia Militar e do Colégio Anacleto e 
a demonstração do Canil da GMC.

Comemorado no dia 25 de 
agosto o evento é uma home-
nagem aos soldados que lutam 
e lutaram para defender a nação 
brasileira. A data foi escolhida 
em tributo a Luís Alves de Lima 
e Silva, o Duque de Caxias, que é 
considerado o patrono de exérci-
to brasileiro e nasceu nesta data 
no ano de 1803. 

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

CULTURA EDUCAÇÃO

Os visitantes se divertiram com uma série de exposições 
e aprenderam um pouco mais sobre o universo militar

ACESSE O SITE WWW.SANTANADEPARNAIBA.SP.GOV.BR E ACOMPANHE O

Ruas do Jardim São Luis e Centro Histórico 
recebem recapeamento asfáltico 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

Os trabalhos foram conclu-
ídos nas ruas Luiz de Oliveira, 
Júlio Machado e Prof. Max Zen-
drom. Atualmente, os trabalhos 
estão em andamentos em 17 ru-
as e em breve será iniciada em 
outras nove. 

Além do recapeamento nos 
bairros supracitados, a Secre-
taria de Obras também iniciou 
trabalhos de manutenção e ni-

velamento da Rua Bartolomeu 
Bueno da Silva, no Centro Histó-
rico. A intervenção faz parte das 
obras de revitalização da Praça 
14 de Novembro.

Até o momento a prefeitura 
já pavimentou e recapeou mais 
de 170 km de ruas e avenidas, 
trazendo mais comodidade e 
segurança para motoristas e 
pedestres.

C
om objetivo de melho-
rar as condições das ru-
as e avenidas do municí-
pio, na última semana, a 

prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Obras, esteve nos bairros 
Jardim São Luís e Jardim Benoa, 
para realizar o recapeamento as-
fáltico nas ruas dos bairros.

Equipes trabalham no recapeamento da 
Rua Luís de Oliveira, no Jd. São Luís

Mulheres da região prestigiam
a Feira do Empoderamento

Feminino

N
o último sábado (25/08) a 
prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento, 

em parceria com a Coleção Natu-
ral, Fundação Alphaville e CES Al-
phaville, realizou a Feira de Empo-
deramento Feminino.

Indicar as várias possibilidades 
de trabalho, que muitas vezes po-
dem ser feitos em casa e de forma 
artesanal, foi um dos principais ob-
jetivos da feira, pois a independên-
cia financeira é um fator social para 

as mulheres atualmente.
Roda de conversa com empre-

endedoras da região, apresentação 
do Coletivo Samba de Dandara, Io-
ga Dance e palestras voltadas ao 
empoderamento das mulheres fo-
ram algumas das atividades rea-
lizadas na feira que aconteceu no 
CES Alphaville.

Sob o tema ‘‘Empoderamento 
através do Feito a Mão’’ o evento 
contou com exposição de vários 
produtos oferecidos por mulheres 
e de caráter sustentável, desde do 
segmento de gastronomia até a au-
riculoterapia. 

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

MEIO AMBIENTE

O evento serviu para mostrar as diversas 
possibilidades de atuação para mulheres
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EDUCAÇÃO

Alunos da rede municipal recebem quebra-
cabeças personalizados com imagens da cidade

C
omo forma de oferecer mais 
uma ferramenta de ensino pa-
ra os alunos da rede munici-
pal, a prefeitura, por meio da 

Secretaria de Educação, desenvolveu 
quebra-cabeças personalizados.

São três quebra-cabeças dife-
rentes com imagens de constru-
ções históricas como a Igreja Ma-
triz e o Complexo Cultural e eventos 
culturais importantes da cidade co-
mo o Drama da Paixão e com quan-
tidade de peças diferentes de 30, 
100 e 500, adequados para faixas 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Alunos do Colégio Celina se divertem ao receberem os quebra-cabeças

E
m mais uma ação para 
proporcionar desenvolvi-
mento pessoal para as pes-
soas do município, a prefei-

tura, por meio do Fundo Social de 
Solidariedade, realizou na última 
semana uma palestra com o Mas-
ter Coach Charles Clemente.

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

O evento promoveu aprendizado para a vida 
pessoal e profissional das pessoas

Espaço será destinado a realização de apresentações teatrais, eventos educacionais, religiosos e exposições culturais

Construção da Arena de Eventos
está com as obras avançadas

P
ara proporcionar aos 
moradores da cidade 
um local adequado pa-
ra realização de espe-

táculos de todos os gêneros 
e eventos comemorativos, a 
prefeitura, por meio da Secre-
taria de Obras, está avançan-
do nos trabalhos da constru-
ção da 1ª Arena de Eventos 
do município.

As obras iniciaram em 
agosto do ano passado e en-
contram-se em estágio avan-
çado. Etapas como a ter-
raplanagem, execução das 
fundações, bem como a divi-
são dos ambientes, instalação 
da cobertura e a implantação 
do contra piso já foram con-
cluídas. As equipes agora es-

As dezenas de pessoas que 
compareceram no evento, rea-
lizado no auditório do Alphavil-
le Tênis Clube - ATC, receberam 
uma série de conhecimentos im-
portantes para a vida pessoal e 
profissional e saíram com uma 
percepção melhor dos pontos 
que precisam melhorar em su-
as vidas.

etárias específicas.
O material será distribuído pa-

ra mais de 25 mil alunos do muni-
cípio do pré I até o 3° ano do En-
sino Médio e, além de auxiliar no 
desenvolvimento cognitivo com os 
benefícios trazidos pelo jogo como 

Sob o nome ‘‘O Poder da 
Ação’’, o bate-papo demonstrou 
que grande parte do que somos 
ou pretendemos ser vem da nos-
sa inteligência emocional e, além 
disso, promoveu a solidariedade, 
pois, quem compareceu fez a do-
ação de alimentos não perecíveis 
que serão revertidos para a popu-
lação carente do município.

a melhora na concentração, aten-
ção, raciocínio lógico e coordena-
ção motora, os quebra-cabeças vão 
proporcionar a aproximação dos 
alunos com a história da cidade e 
poderão ser utilizados como mate-
rial de apoio para vários conteúdos.

Projeto Águia entrega cerca de 60 óculos
aos alunos da rede municipal

Técnicas da Guarda Municipal serão aplicadas 
pela Guarda Civil Metropolitana do Estado

 Palestra promovida pelo Fundo Social de 
Solidariedade reúne grande público no ATC

Representantes da Guarda Civil Metropolitana observam dados 
criminais da Guarda Municipal de Santana de Parnaíba

N
a última semana a pre-
feitura, por meio das 
Secretarias da Saúde e 
Educação, promoveu, 

no Cine Teatro Coronel Ray-
mundo, mais uma entrega de 
óculos aos alunos do 1º ano 
do Ensino Fundamental.

Batizado de “Projeto 
Águia”, a ação faz parte do 
Programa Saúde na Escola, 
que visa contribuir na melho-
ria da saúde e desempenho 
dos alunos do município, que 
tinham o aprendizado compro-
metido por conta de proble-
mas na visão. Foram entregues 

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

aproximadamente 60 óculos de 
grau aos alunos de 20 colégios 
da rede de ensino.

Agentes da Secretaria de 
Saúde realizam treinamento 
com os professores do 1º ano 
do ensino fundamental, para 
que consigam detectar algum 
tipo de dificuldade dos alunos. 
Em seguida, é feita uma triagem 

e aqueles que apresentaram de-
ficiência visual são encaminha-
dos para o oftalmologista da 
rede municipal de saúde, para 
fazer um exame mais detalha-
do, obtendo o diagnóstico para 
confecção e entrega dos óculos 
aos alunos, para ajudá-los tanto 
nas atividades escolares como 
em seu cotidiano.

Alunos exibem os óculos recebidos por meio do Projeto Águia

SEGURANÇA

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

tão trabalhando no acabamen-
to das obras, que consiste na 
instalação da parte hidráulica, 
elétrica, revestimento, além da 
pintura, forros e luminárias.  

Situado no bairro Vila Es-
perança, o local terá cerca de 
1.800 m² e contará com am-
bientes como o museu da bí-
blia, piscina batismal e espaço 
de eventos. O hall de entrada 
será destinado a exposições 
de quadros, esculturas e outros 
trabalhos artísticos. O auditório 
contará com vestiários, coxia, 
camarim e terá capacidade para 
600 pessoas, além do estacio-
namento que terá espaço para 
mais de 100 veículos. 

De acordo com a Secretaria 
de Obras, a previsão é que os 
trabalhos sejam concluídos até 
o final deste ano.

“Este projeto é maravilhoso, com os óculos meu 
filho terá um desempenho ainda melhor nos 
estudos. Só tenho que agradecer a prefeitura por 
este cuidado com nossos filhos”.

Silmara Souza – moradora do bairro Cristal Park

FUNDO SOCIAL

N
a última semana, a prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Segurança Urbana, 
recebeu representantes da 

Guarda Civil Metropolitana do Es-
tado, com o objetivo de que eles 
conheçam como são realizadas 
as ações e técnicas de combate a 
criminalidade no município.

Na reunião participaram o Se-
cretário de Segurança Urbana, 
Rinaldo Albuquerque, a asses-
sora de gabinete da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, 
Regina Carla Souza e o Guarda 
Civil Metropolitano Ademir Nasci-

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

mento dos Santos. 
Entre os temas abordados, 

estão o planejamento de ação 
corretiva para melhoria do pro-
cesso frente às incidências cri-
minais, que consiste em identi-
ficação do problema, análise do 
fenômeno e do processo, além 
dos planos de execução, verifica-

ção, padronização, Problema de 
Localização de Máxima Cobertu-
ra (PLMC) e da Árvore Gerado-
ra Mínima (AGM), além de como 
funciona o sistema de plano de 
carreira dos guardas municipais, 
que é baseado na meritocracia de 
acordo com a competência e de-
sempenho.

A Arena de Eventos está com cerca de 75% das obras concluídas

“Nós ficamos sabendo da eficiência das ações de 
segurança da guarda municipal da cidade e, por conta 
disso, viemos aqui para conhecer como funciona e 
assim empregar nas atividades realizadas pela nossa 
guarda civil no Estado, pois Santana de Parnaíba tem 
tido ótimos resultados no combate ao crime”. 
Regina Souza – Assessora de Gabinete da Sec. de
Segurança Pública do Estado

“O quebra-cabeça vai envolver a visualização das 
cores, a lateralidade, a alfabetização e também 
a leitura de todas as imagens e partes escritas e 
pode ser usado em todas as disciplinas da área 
de educação”.

Maria Helena, Professora
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ATOS OFICIAIS

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 074/18 – Proc. Adm. nº 771/18

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua 
Benedicto Cirino de Carvalho, n° 10 – Casa 01 – Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba 
- SP, entre esta municipalidade e o Sr. Afonso Leite de Assis, para acomodar família de 
desabrigados, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 
800,00 (oitocentos reais) mensais, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo 
com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 075/18 – Proc. Adm. nº 772/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à 
Rua Curió, n° 235 A – Bairro Cidade São Pedro – Santana de Parnaíba - SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. Claudio Borges Santana, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 573,27 
(quinhentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) mensais, pelo período de 36 
(trinta e seis) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Dispensa nº 076/18 – Proc. Adm. nº 773/18
Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado 
à Rua dos Cafezais, n° 178 – Parque Santana – Santana de Parnaíba - SP, entre esta 
municipalidade e o Sr. Walmir Alves da Silva, para acomodar família de desabrigados, 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 900,00 
(novecentos reais) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 
8.666/93.

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública N.º 014/2018 – Proc. Adm. Nº 571/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL EDUCADOR PAULO FREIRE, sito à Rua Pompéia, 
nº 740 – Jd. Itapoã -  Santana de Parnaíba/SP. A Comissão Permanente de Licitações, faz 
saber que, em virtude da referida licitação ter sido declarada PREJUDICADA, devolvem-se 
os prazos legais para realização de nova sessão.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 30/08/18 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 01/10/18, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 126/2018 – Proc. Adm. n.º 602/2018
Objeto: Contratação de empresa para o FORNECIMENTO E ENTREGA PONTO A PONTO 
DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALÃO CONTENDO 20 LITROS, para atender 
todas as unidades da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses.
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa KELLI NINO FERREIRA 
ALMEIDA.

Santana de Parnaíba, 22 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 102/2018 – Proc. Adm. n.º 469/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES ESCOLARES 
(roupas, calçados e meias), pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Educação. O município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando 
que o prazo de interposição de recurso quanto à anaálise das amostas publicado em 
17/08/2018 transcorreu in albis, fica ADJUDICADO e HOMOLOGADO o presente certame 
a favor da: Empresa NAYR CONFECÇÕES LTDA para o Lote 01;
Empresa SANGELO COM E IND DE MEIAS LTDA – EPP para o Lote 02; 
Empresa SUPREMA COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI – EPP para o Lote 03; e
Empresa BRASILSUL IND. E COMÉRCIO LTDA – EPP para o Lote 04.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 148/2018 – Proc. Adm. n.º 666/2018
Objeto: Registro de Preços para locação de PLACAS METÁLICAS E GRADES DE 
PROTEÇÃO (fechamento de áreas), para apoio à infraestrutura de eventos geridos nesta 
Prefeitura, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
ADJUDICADO e HOMOLOGADO o presente certame a favor das empresas: 
RISE COMERCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI para o Lote 01; LM EVENTOS E 
LOCAÇÕES EIRELI EPP para o Lote 02.

Santana de Parnaíba, 27 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n.º 156/2018 – Proc. Adm. n.º 706/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CAMISETAS ESTAMPADAS, 
com estampas personalizadas, para identificação de servidores que darão apoio a eventos 
geridos por todas as secretarias municipais desta Prefeitura, pelo período de 12 meses.
ADJUDICADO e HOMOLOGADO o presente certame a favor da empresa: IMAGEM 
COMERCIAL EIRELI. 

Santana de Parnaíba, 27 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA E CONVOCAÇÃO – 2.ª COLOCADA

Pregão Presencial n.º 124/2018 – Proc. Adm. n.º 0592/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de FÓRMULAS, DIETAS e 
SUPLEMENTOS para atendimento de pacientes internados e de mandados judiciais, 
pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras apresentadas 
para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu o seguinte 
julgamento: Empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA: amostras APROVADAS para os Itens 
03, 05, 07, 14, 20, 22, 24, 25 e 29; Empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA: amostras 
APROVADAS para os Itens 08, 09, 10, 15, 16, 21, 27 e 28; e amostras REPROVADAS 
para os Itens 06 (não apresenta 100% de fibras insolúveis), 11 (produto apresentado 
não possui 100% de maltodextrina), e 13 (percentual de carboidrato acima do solicitado).
Empresa GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP: amostras APROVADAS 
para os Itens 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Considerando as ocorrências da sessão 
inicial e as análises acima, restam FRACASSADOS, PREJUDICADOS ou DESERTOS os 
itens 01, 02, 04, 12, 13, 17, 18, 19, 23 e 26. Fica desde já aberto o prazo de 03 (três) dias 
úteis (até 04/09/18) para eventuais interposições de recursos quanto às análises acima 
efetuadas. Diante das reprovações dos Itens acima indicados, CONVOCA-SE A SEGUNDA 
CLASSIFICADA, a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA para apresentação das amostras 
dos Itens 06 e 11, até dia 04/09/18 no local e termos definidos em edital. 

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 161/2018 – Proc. Adm. n.º 739/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
capinagem e roçagem, visando à obtenção de adequadas condições de limpeza das 
áreas externas de 69 (sessenta e nove) colégios da rede municipal de ensino, com 
disponibilização de recursos humanos especializados e uniformizados, materiais e 
equipamentos, caracterizados para realização dos serviços, pelo período de 12 (doze) 
meses. O Município de Santana de Parnaíba, faz saber que, tendo como prerrogativas 
os regramentos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93, DECIDE, ANULAR POR VÍCIO 
INSANÁVEL todo o procedimento licitatório, a fim de proceder com nova requisição, 
cotação prévia e demais providências pertinentes.

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 146/2018 – Proc. Adm. n.º 658/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de REDES ESPORTIVAS E DE 
PROTEÇÃO, com instalação, mão de obra e manutenção, pelo período de 12 meses, em 
atendimento à Secretaria Municipal Atividade Física Esportiva e Lazer.
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação às amostras 
apresentadas para o processo em epígrafe, a Secretaria Municipal de Atividade Física, 
Esporte e Lazer promoveu o seguinte julgamento: AMOSTRAS APROVADAS.
Na oportunidade, ADJUDICO E HOMOLOGO o certame supra, a favor das seguintes 
empresas: MAX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, para os itens; 
01; 16; 18; 19; 20 e 21. RICARDO MARQUES ALVES – ME, para os itens; 02; 03; 04; 
05; 06; 09; 12; 13; 14 e 15. 300 COMÉRCIO SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI EPP, para os 
itens; 07; 08; 10; 11; 17; 22; 23; 24; 25 e 26. 

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------

COMUNICADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA e REABERTURA
Pregão Presencial n.º 157/2018 – Proc. Adm. n.º 714/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
área fechada tipo sítio, chácara ou estância, com meio ambiente preservado e atuação 
em contexto ecologicamente correto, com práticas em recreação lúdica e educação 
voltada às ciências ambientais e biológicas, no intuito do atendimento à visitação por parte 
dos alunos da Rede Municipal de Ensino.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, restou FRACASSADA a licitação supra 
ocorrida em 22/08/18 devido a inabilitação da única empresa participante interessada, 
conforme consignado em ata e, considerando que embora tenha ocorrido a manifestação 
de intenção de interposição de recurso na sessão, não foram apresentadas as devidas 
razões no prazo de até 03 (três) dias, conforme determina a lei 10.520/02 e o instrumento 
convocatório (subitem 10.4), ficando assim mantidos o julgamento e o entendimento 
inicial. Diante do exposto, determina-se a reabertura de todo o proceso, devolvendo todos 
os prazos.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 29/08/18 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa.
Data de Abertura: 11/09/18, às 15h00min.

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

--------------------------------------------------
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº 011/18 - Processo Administrativo nº 753/18
Com base no parecer jurídico nº 1.549/18 exarado pela Procuradoria, o qual adoto como 
razão para decidir, RATIFICO o processo de dispensa de licitação da Inexigibilidade nº 
011/18, Processo Administrativo nº 753/18, visando a contratação da empresa Métrica 
Tecnologia Importação de Exportação Ltda – ME, para disponibilização de licenças de uso 
de software profissional de alta performace para processamento de cálculos, desenhos e 
projetos de topografia, incluindo serviços de suporte técnico e treinamento para utilização 
de diversas secretarias deste município, por um período de 36 (trinta e seis) meses, de 
acordo com o Artigo 25, inciso I, da Lei de Licitações 8.666/93, no valor total de R$ 
38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.
PREFEITO MUNICIPAL 

--------------------------------------------------
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE 02 - PROPOSTAS

Concorrência Pública N.º 013/2018 – Proc. Adm. Nº 570/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, sito à Estrada Municipal Marechal 
Mascarenhas de Moraes - Santana de Parnaíba/SP
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, considerando que todas empresas participantes abriram mão e renunciaram 
ao direito de interposição de recurso na fase de habilitação da licitação supracitada, os 
interessados ficam CONVOCADOS para a abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta 
Comercial, dos licitantes habilitados, que ocorrerá às 11:00 horas do dia 30/08/2018, no 
mesmo local mencionado nos avisos anteriores.

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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

Pregão Presencial n.º 163/2018 – Proc. Adm. n.º 765/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE MARMORARIA, para 
a aquisição de mesas de apoio em granito, em atendimento à solicitação da  Secretaria 
Municipal de Educação.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 28/08/18 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa - Licitações.
Data de Abertura: 10/09/18 às 11h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Presencial n.º 164/2018 – Proc. Adm. n.º 767/2018
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de INSUMOS DE ENFERMAGEM, 
pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 29/08/18 
à Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa - Licitações.
Data de Abertura: 12/09/18 às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2018.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 012/2018 – Proc. Adm. Nº 0762/2018
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a 
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, sito à Alameda América, entre os nºs 101 e 365 – Polo 
Empresarial Tamboré – Santana de Parnaíba – SP.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 27/08/18, 
na Rua Anhembi, 128 – Centro – Santana de Parnaíba/SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços “serviços para sua empresa”.
Data de Abertura: 11/09/2018, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

--------------------------------------------------

COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS
Concorrência Pública N.º 013/2018 – Proc. Adm. Nº 0570/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, sito à Estrada Municipal Marechal 
Mascarenhas - Santana de Parnaíba/SP. 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
julgou HABILITADAS as empresas, compreendendo: HCON ENGENHARIA LTDA; SCOPUS 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;  LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA; JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e SPALLA ENGENHARIA EIRELI 
pelo atendimento de todas as exigências do edital e julgou INABILIATADA a empresa TETO 
CONSTRUTORA S/A pela não apresentação da certificado de regularidade do FGTS.
Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, aberto os prazos 
para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I 
“a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
--------------------------------------------------

COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS
Concorrência Pública N.º 015/2018 – Proc. Adm. Nº 0641/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONVENCIONAL, PETALAR, ORNAMENTAL, DE DESTAQUE 
E ETC.), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALIMENTAÇÕES 
AÉREAS E SUBTERRÂNEAS), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, 
E PODAS DE ÁRVORES EM SISTEMAS ENERGIZADOS QUE INTERFIRAM COM A REDE 
ELÉTRICA, EM TODO O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP.
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
julgou HABILITADAS as empresas ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, JNR ILUMINAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI EPP, CSC CONSTRUTORA 
SIQUEIRA CARDOSO EIRELI, ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTECNICA LTDA 
EPP, SELT ENGENHARIA LTDA, R. M. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, RT ENERGIA 
E SERVIÇOS LTDA, BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRONICA LTDA, ENERGEPAR 
EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS EIRELI EPP,  CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
URBANA S/A, QUARK ENGENHARIA EIRELI, ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE 
LTDA e RH ENGENHARIA LTDA,  pelo atendimento de todas exigências do edital. 
Ressalva: Referente aos apontamentos de motivos reincidentes feitos pela empresa 
CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI, ou seja, apontou que as empresas 
ILUMITECH, JNR, SELT e ENGERPAR não atenderam aos disposto no subitem 10.3 do 
edital, esta CPL decididiu por desconsiderar os mesmos, uma vez que tal documento 
(CRC do contador) não é exigível no Edital; e quanto aos apontamentos contra a empresa 
ILUMISUL (não atendimento ao subitem 10.5.c) feitos pelas empresas CSC CONSTRUTORA 
e RT ENGENHARIA, constatamos que a declaração de submissão encontra-se às folhas 01 
da pasta da apontada. Julgou INABILITADA a empresa ENGEKLAN EMPREENDIMENTOS 
EIRELI EPP - não atendeu integralmente ao disposto no subitem 10.4.b/b1, ou seja, não 
apresentou a quantidade mínima exigida no edital. 
Fica, após o primeiro dia útil posterior a publicação deste julgamento, aberto os prazos 
para eventuais interposições de recursos nos termos do disposto no artigo 109, inciso I 
“a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 28 de agosto de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
--------------------------------------------------

COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL
Concorrência Pública N.º 012/2018 – Proc. Adm. Nº 569/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM COLÉGIO MUNICIPAL, SITO À RUA VÊNUS - BAIRRO CHÁCARA 
SOLAR II - SANTANA DE PARNAÍBA/SP. 
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
faz saber que, julgou as propostas apresentadas para a licitação retro, CLASSIFICANDO-
AS da seguinte forma: 1-TETO CONSTRUTORA S/A - R$ 5.333.964,97; 2-HCON 
ENGENHARIA LTDA  – R$ 5.685.988,87 e 3-DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
– R$ 5.759.069,61. Ressalva: Considerando a análise dos apontamentos efetuados pelo 
represente da empresa Damo Engenharia e Construções Ltda referente a divergências no 
B.D.I. da proposta de preços comerciais da empresa HCON Engenharia Ltda e ainda, a 
não apresentação da aplicação do B.D.I. na composição de preços unitários da proposta 
comercial da empresa Teto Construtora S/A, a C.P.L. decidiu que os apontatementos não 
causam impactos significativos no valor total da proposta por se tratrar de menor preço 

global, não havendo motivos para desclassificá-las. Fica, após o primeiro dia útil posterior 
a publicação deste julgamento, aberto os prazos para eventuais interposições de recursos 
nos termos do disposto no artigo 109, inciso I “a” da Lei 8666/93.

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 48 da lei Complementar nº 101/00 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ficam convocados o público em geral, as Associações de Bairro, 
Entidades Representativas da Sociedade e demais interessados do Município de Santana 
de Parnaíba, SP, para participarem da Audiência Pública para revisão da L.D.O  para 2019 
e do P.P.A para o período de 2018/2021, bem como para elaboração da LOA -2019.. A 
Audiência Pública ocorrerá as 09:30 horas do dia 06/09/2018 na rua Max Zendron, nº 
77-Jardim Benoá, Santana de Parnaíba - SP.
Elvis Leonardo Cezar  - Prefeito Municipal - Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

Certidão De Regularização Fundiária – CRF nº 016/2018
JARDIM URANO - REURB S

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
a sede da prefeitura na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, no Município de Santana de 
Parnaíba, inscrito no CNPJ sob o nº 46.522.983/0001-27, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o Processo Administrativo nº 375.122/2016, CERTIFICA que o desmembramento 
denominado JARDIM URANO, ocupado predominantemente por população de baixa 
renda, consolidado e implantado desde 2008, nos lotes 13, 16, 17 e 18 da Quadra 20 
do loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, localiza-se no perímetro urbano, ao Norte do 
Município, com acesso pela Rua Urano, região do Jaboticabeiras, com área de 4.339,42 
m² composto por 14 lotes, origem na Transcrição nº 6.159 oriunda do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de 
Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, em Zona Residencial de Média 
Densidade - Tipo 2 (ZRMD-2), promovido e aprovado pelo Município de Santana de 
Parnaíba, através do Auto de Regularização Urbanístico e Ambiental nº  15 de julho 
de 2018; CERTIFICA que o desmembramento possui a infraestrutura essencial e não 
há compensações urbanísticas ou ambientais, obras e serviços a serem executados; 
CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos titulares do domínio, 
proprietária e compromissária devidamente averbação sob o nº 242 da Transcrição 
nº 6.159 e os responsáveis pela implantação do loteamento; bem como, de seus 
confrontantes, quais sejam: lote 12 da quadra 20 do loteamento Chácaras do Solar - 
Setor 02 objeto da Matrícula nº 31.604; lote 14 da quadra 20 do loteamento Chácaras 
do Solar - Setor 02, objeto da Transcrição nº 6.159, lote 15 da quadra 20 do loteamento 
Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Matrícula nº 187.962; lote 19 da quadra 20 do 
loteamento Chácaras do Solar - Setor 02, objeto da Transcrição nº 6.159 e terceiros 
interessados nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/2017. CERTIFICA, ainda, 
que após o decurso do prazo legal não houve impugnação à presente Reurb S; dessa 
forma, apto ao registro com a abertura das matrículas individualizadas dos lotes e 
áreas públicas; bem como, a titulação de seus beneficiários, conforme cadastro físico 
e social integrantes do referido processo administrativo e listagem anexa, classificados 
como interesse social ou específico, nos termos do §4º do artigo 5º do Decreto Federal 
nº 9.310/18; devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados 
como Reurb S, com a isenção de custas, emolumentos, tributos e penalidades tributárias; 
ainda, deverá a presente C.R.F. ser arquivada em pasta própria do Cartório de Registro de 
Imóveis competente, a fim de garantir os direitos reais outorgados; nos casos de Reurb E, 
através de apresentação de título individualizado pelo legitimado quando do seu registro. 
Por fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente todos os requisitos exigidos 
pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 c/c Decreto Federal nº 9.310, de 15 
de março de 2018;  Nada mais. Em Santana de Parnaíba, aos 28 dias do mês de agosto de 
2018. Eu, Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido 
é verdade e dou fé. Publique-se, Arquive-se e Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 
LISTAGEM DOS LEGITIMADOS BENEFICIÁRIOS
CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 016/2018

REURB S - loteamento JARDIM URANO, Processo Administrativo nº 375.122/2016, nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18.

REURB E - loteamento JARDIM URANO, Processo Administrativo nº 375.122/2016, 
nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c c/c  § 4º do artigo 5º do Decreto Federal 
nº 9.310/18; os direitos reais outorgados através de Legitimação Fundiária de Interesse 
Específico, deverão ser acompanhados de Título individualizado a ser apresentado pelo 
ocupante ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no ato do seu registro.

Em Santana de Parnaíba/SP, 28 de Agosto de 2.018. Publique-se, Arquive-se e 

Registre-se.

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, pessoa jurídica de direito público interno com 
a 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: 06502-
155, Santana de Parnaíba/SP, no uso de suas atribuições legais, conforme Processo 
Administrativo nº 366.666/2015, na qualidade de agente promotor da Regularização 
Fundiária de Interesse Social - Reurb S, referente ao loteamento denominado REFÚGIO 
DOS VIEIRAS, devidamente consolidado e implantado à cidade desde 2.000, localizado 
ao Sudoeste do Município, região do Ingaí (Aldeia da Serra), com acesso pela Estrada 
Eufrides Moreira Bastos e Estrada da Montanha, altura do número 514 , com área de 
50.853,38 m², origem na Transcrição nº 16.134 oriunda da 2ª Circunscrição Imobiliária 
de São Paulo, conforme poligonal abaixo:



5Ano VI - Edição 243
De 31 de agosto a 06 de setembro de 2018

ATOS OFICIAIS

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e 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 trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, 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 Decreto Federal nº 
9.310 de 15 de março de 2018. 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 Habitação. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (28) dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo 
próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a 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: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no 
uso de suas atribuições legais, conforme Processo Administrativo nº 268.474/2011, na qualidade de agente promotor 
da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, referente ao loteamento denominado JARDIM RACHEL, 
implantado e consolidado à cidade desde 1.979, com irreversibilidade da ocupação, em Zona Especial de Interesse 
Social - ZEIS, localizado ao Norte do Município, região do Cento e Vinte, com acesso pela Rua do Astronauta, com área 
de 13.625,85 m², composto por 62 (sessenta e dois) lotes, quadras denominadas de “A”, “B”, “C” e “D”, 01 (um) 
Sistema Viário, implantado nos lotes 03, 04 e 05 da quadra 74 do loteamento Chácaras do Solar - Setor 03, objeto da 
Transcrição 9.014 oriunda do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, conforme poligonal abaixo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e 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 trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, 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 Decreto Federal nº 
9.310 de 15 de março de 2018. 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 Habitação. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e nove (27) dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, _______________________ Marcela Cristiane Pupin, Secretária 
Municipal de Habitação, no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo 
próprio, conferi e subscrevo.

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

FAZ SABER, a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, o MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno com a 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: 06502-155, Santana de Parnaíba/SP, no 
uso de suas atribuições legais, conforme Processo Administrativo nº 268.572/2011, na qualidade de agente promotor 
da Regularização Fundiária de Interesse Social - Reurb S, referente ao loteamento denominado VILA POUPANÇA, 
devidamente implantado e consolidado à cidade desde 1978 localizado ao Norte do Município, região do Itapoã 
(Vacanga), com acesso pela Estrada Municipal Tenente Marques, altura do número 4007, com área aproximada de 
58.400,00 m², em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, com origem na Matrícula nº 3.373 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barueri, conforme poligonal abaixo:

INTIMA os titulares do domínio, os confinantes e 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 trinta (30) dias a contar da publicação deste Edital, Importará em anuência tácita ao projeto, 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 Decreto Federal nº 
9.310 de 15 de março de 2018. 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 Habitação. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade, Município e Comarca de Santana de Parnaíba/SP, aos vinte e um (28) dias 
do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2.018). Eu, Marcela Cristiane Pupin, Secretária Municipal de Habitação, 
no uso das atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

N O T I F I C A Ç Ã O

Notifico a Senhora CLAUDIA ROBERTA BORTOLETTO, portadora da cédula de identidade n° 40.701265-5/SSP-SP, a 
comparecer na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Recursos Humanos - Admissão, sito a Rua Fernão Dias 
Falcão, n° 100 - Centro - Santana de Parnaiba/SP, para cumprimento da decisão judicial n° 1001099-26.2018.8.26.0529, 
no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não o fazendo caracterizar-se Renúncia ao Direito.                     

Santana de Parnaiba, 31 de agosto de 2018.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaiba.

--------------------------------------------------
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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, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2014 Analista Tributário: 024- Andreia de Oliveira Figueiredo-RG/SP-36.329.942-7. Concurso 
Público 001/2015 Agente de Organização Escolar: 035- Camila de Oliveira Silva-RG/SP-27.448.128-5; 036- Sara 
Cristina da Silva Figueredo-RG/SP-41.503.163-1. Médico: 060- Monica Aparecida Bosso-RG/SP-13.598.618. Médico 
Plantonista: 119- Denise Assumpção Aleixo do Nascimento-RG/SP-30.879.515-5; 120-Fernanda Mantovan Juliani-
RG/SP-35.091.100-9; 121-Barbara Cristina Grizzo-RG/SP-33.273.359-2; 122-Juliane Rodrigues Fernandes Viana-RG/
SP-43.512.437-7. Concurso Público 002/2016 Coveiro: 006- Jose Carlos da Silva-RG/SP-11.384.619-8. Concurso 
Público 001/2017 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 173- Denise Ferreira da Silva-RG/SP-3986497; 174- Erica 
Inacia do Nascimento-RG/SP-32.785.825-4; 175- Maria Rizoneide da Silva Lacerda-RG/SP-33.338.463-5; 176- Regiane 
Albuquerque Lima-RG/SP-40.341.137-3; 177- Bruna Mara Barboza da Silva-RG/SP-54.875.225-4; 178- Fernanda 
Conceição Sousa-RG/SP-1563562790; 179- Calina Carvalho de Souza-RG/SP-59.430.978-5. Oficial Administrativo: 
007- Augusto Miyada-RG/SP-15.826.895; 008- Luiz Fernando Barreto-RG/SP-36.950.415-X; 009- Raphael Dourado 
Alves-RG/SP-35.283.556-4; 010- Marina Melvina de Araújo-RG/SP-52.272.446-2; 011- Andrea Tooda Mochizuki-RG/
SP-22.302.705-4; 012- Lucas Costa Dantas-RG/SP-50.320.342-7; 013- Lucas Araujo de Farias-RG/SP-36.813.096-
4; 014- Gabriela Camargo Mendes de Almeida-RG/SP-46.845.954-6; 015- Alexandre Augusto Poli-RG/SP-44.264.175-
8; 016- Sabrina Gomes da Silva-RG/SP-55.442.916-0; 017- Mara Augusta Yamada Costalonga-RG/SP-44.092.112-0; 
018-Vinicius de Lima Claudino-RG/SP-39.498.914-4. Técnico de Enfermagem: 060- Luciana Lucia Silva de Oliveira-
RG/SP-33.489.747-6. Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 018- Gabriela Moreira Barnabe-RG/SP-
30.704.692-8.

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 Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 004/2016 Médico com Especialização em Dermatologia: 001- Fernando dos Ramos Seugling-RG/
SP-25.623.455-3.

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 Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 006/2017 Agente de Serviços Públicos: 049- Richard Moreira da Silva-RG/SP-52.890.931-9; 050- 
Yuri de Lucena Antunes Andrade-RG/SP-49.936.950-6; 051- Fernando dos Santos Barbosa-RG/SP-44.847.878-X; 052- 
Osiel Ribeiro de Oliveira-RG/SP-46.589.854-3.

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 Fernão Dias Falcão, n.º100, Centro, 
munidos  dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2018 PEB II (Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado): 003- Katia Maria 
Matos Pereira Fortes-RG/SP-0058520677; 004- Giuliana Araujo Sales-RG/SP-313440.

Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2018.
                                 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018
A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba convoca os candidatos abaixo, aprovados em Concurso Público, aberto 
através do Edital n° 01/2018 para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA E RECEPCIONISTA:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Class.                                       Nome                                                       Doc. Identidade                                                                         
1º KARLA CAROLINA FERREIRA 34.525.011-4                      
2º ANTONIO BENDIA DE OLIVEIRA JUNIOR 12.817.307-7                      
3º DAVI SEVERINO POSSIDONIO DA SILVA 52.569.264-2

COPEIRA

Class.                                        Nome                                                      Doc. Identidade
1º BRASILINA BALBINO DOS SANTOS 23.651.795-8   
2º GILMAR CARDOSO ALMEIDA 35.933.822-7

RECEPCIONISTA

Class.                                        Nome                                                      Doc. Identidade
1º CARMELINDA JUDITE DO NASCIMENTO 30.327.479-7   

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente até o dia 10/09/2018 no Departamento de RH da Câmara Municipal 
de Santana de Parnaíba, sito à Rua Porto Rico, n° 231 – Jd. São Luis – Santana de Parnaíba/SP CEP: 06502-355, Tel.: 
(011) 4154-8600, das 08:00 as 17:00 horas, munidos dos documentos conforme item 9.4 do Edital do Concurso público 
n° 01/2018, sendo que, caso não compareçam no prazo especificado, implicará na sua exclusão e desclassificação em 

caráter irrevogável e irretratável, conforme item 9.3.3 do mesmo Edital. Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2018 – 
ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA - PRESIDENTE.

LEI   Nº   3.717,   DE  27  DE  AGOSTO   DE   2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nilson Cadeirante”.

(Institui no calendário de eventos oficiais do município de Santana de Parnaíba a Semana 
Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público).

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

  Art. 1º. Fica instituída e incluída no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Santana de 
Parnaíba a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público, que será realizada, 
anualmente, na segunda semana do mês de novembro, devendo coincidir com o aniversário do Município.
  Art. 2º. Constituem objetivos da Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do 
Patrimônio Público:
  I - esclarecer sobre os gastos e o custeamento do patrimônio público;
  II - orientar como o patrimônio público deve ser utilizado;
  III - alertar sobre as consequências legais geradas pela depredação e atos de vandalismo ao 
patrimônio público;
  IV - conscientizar acerca da importância da proteção e preservação do patrimônio público;
  V - estimular e divulgar as boas iniciativas relacionadas com a promoção da qualidade visual do 
ambiente urbano do Município.
  Art. 3º. Para os fins desta Lei, adotar-se-á a definição de patrimônio público aquela constante na Lei 
Federal nº 4.717/65.
  Art. 4º. Na realização da Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do 
Patrimônio Público poderão ser desenvolvidas atividades e campanhas educativas com ênfase nos objetivos desta Lei, 
tais como:
  I - campanhas institucionais nos meios de comunicação, confecção de cartazes, folders, e materiais 
didático-informativos com mensagens que incentivem, esclareçam, orientem e conscientizem a população;
  II - ações conjuntas com a Fundação Cultural, universidades, entidades representativas da sociedade 
civil;
  III - concursos, exposições e premiações de trabalhos sobre o tema nas escolas;
  IV - outras atividades e procedimentos que visam o acautelamento do patrimônio público e a 
consecução dos objetivos da presente Lei.
  Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santana de Parnaíba, 27 de agosto de 2018.

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   3.718,   DE  27  DE  AGOSTO   DE   2018.

“Projeto de Lei de autoria do Vereador Nilson Cadeirante”.

(Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Santana 
de Parnaíba, de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência Contra a 
Mulher - Disque 180).

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

Art. 1º. Fica obrigatória, no âmbito do Município de Santana de Parnaíba, a divulgação do serviço 
Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher, nos seguintes estabelecimentos:
I  - hotéis, pensões, pousadas e outros que prestem serviços de hospedagem;
II - bares, restaurantes, lanchonetes e similares;
III - casas noturnas de qualquer natureza;
IV - clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, que promovam eventos com entrada 

paga;
V - agências de viagens e locais de transportes de massa;
VI - salões de beleza, academias de dança, ginástica e atividades correlatas;
VII - postos de serviço de autoatendimento, abastecimento de veículos e demais locais de acesso 

público;
VIII - prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata esta lei deve ser estendida aos veículos em geral 

destinados ao transporte público municipal.
Art. 2º. Fica assegurada ao cidadão a publicidade do número de telefone do Disque Denúncia da 

Violência Contra a Mulher, por meio de placa informativa, afixadas em locais de fácil acesso, de visualização nítida, fácil 
leitura e que permitam aos usuários dos estabelecimentos a compreensão do seu significado.

Art. 3º. Os estabelecimentos especificados nesta lei deverão afixar placas contendo o seguinte teor:

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DENUNCIE DISQUE 180
CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER

Art. 4º. O descumprimento da obrigação contida nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator às 
seguintes penalidades:

I  -  Advertência;
II - Multa no valor de 1 (um) salário  mínimo  por  infração, dobrada a cada reincidência.
Art. 5º. Os valores arrecadados através das multas aplicadas em decorrência do descumprimento 

desta lei serão aplicados em programas de prevenção à violência contra a mulher.
Art. 6º. Os estabelecimentos especificados no art. 1º, para se adaptarem às determinações desta 

lei, terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 27 de agosto de 2018.

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   3.719,   DE  29  DE  AGOSTO   DE   2018.

“Projeto de Lei de autoria da Vereadora Sabrina Colela”.

(Dispõe sobre a proibição na distribuição de canudos plásticos por parte dos 
estabelecimentos comerciais do município).

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

Art. 1º. Ficam os estabelecimentos comerciais proibidos de distribuir canudos de plásticos no 
município.

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de canudos 
biodegradáveis e recicláveis. 

Art. 2º. A proibição de uso que se refere essa Lei acontecerá nos estabelecimentos comerciais 
privados e nos órgãos e entidades do Poder Público, sediados no município.



12Ano VI - Edição 243
De 31 de agosto a 06 de setembro de 2018

Art. 3º. Aos infratores, nos termos desta Lei, serão aplicadas, pela ordem, as seguintes penalidades:
I - notificação;
II - multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em caso de reincidência, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais);
III - interdição do estabelecimento;
IV - cassação do Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades.
§ 1º. Na penalidade de notificação, será concedido prazo de 30 (trinta) dias para que o infrator se 

ajuste ao previsto por esta Lei.
§ 2º. A penalidade de cassação do Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades não se 

aplica a órgão e entidade do Poder Público.
Art. 4º. Esta Lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da sua data de 

publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2018.

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   3.720,   DE  29  DE  AGOSTO   DE   2018.
(Altera dispositivos nas Leis nºs 3.116, e 3.118, ambas 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 promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Os incisos I, II e  III, do art. 15, da Lei n° 3.116, de 25 de 
maio de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15. (...)
I - Supervisor de Ensino: 10 (dez) anos de exercício em funções do magistério;
II - Diretor de Escola: 08 (oito) anos de exercício em funções do magistério;
III - Vice-Diretor de Escola: 05 (cinco) anos de exercício em funções do magistério;”

Art. 2º. Os itens “Exigência para Nomeação”, referente aos cargos de Diretor de Escola, Vice-Diretor de 
Escola e Supervisor de Ensino, constantes do Anexo II da Lei n° 3.116, de 25 de maio de 2011, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“DIRETOR DE ESCOLA
(…)
EXIGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na área de 

educação e oito anos de exercício em funções do magistério.

VICE-DIRETOR DE ESCOLA
(…)

EXIGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na área de 

educação e cinco anos de exercício em funções do magistério.
(…)

SUPERVISOR DE ENSINO
(…)

EXIGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na área de 

educação e dez anos de exercício em funções do magistério, dos quais pelo menos 03 (três) anos devem ser em gestão 
educacional nas funções de Coordenador Pedagógico, Orientador Pedagógico, Vice-Diretor de Escola, Assistente de 
Diretor de Escola, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino ou Supervisor Pedagógico, podendo ser considerados vários 
períodos em qualquer uma destas funções até atingir a soma final dos 03 (três) anos.” 

Art. 3º. Os incisos III, IV e V do art. 4° da Lei n° 3.118, de 25 de maio de 2011, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 4º. (...)
(...)

III - Para o Diretor de Escola, sempre no nível I, exigida a graduação em curso superior de licenciatura 
plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação e 08 (oito) anos de exercício em funções do magistério. 

IV - Para o Vice-Diretor de Escola, sempre no nível I, exigida a graduação em curso superior de 
licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação e 05 (cinco) anos de exercício em funções do 
magistério.

V - Para o Supervisor de Ensino, sempre no nível I, exigida a graduação em curso superior de licenciatura 
plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação e 10 (dez) anos de exercício em funções do magistério, 
dos quais pelo menos 03 (três) anos devem ser em gestão educacional nas funções de Coordenador Pedagógico, 
Orientador Pedagógico, Vice-Diretor de Escola, Assistente de Diretor de Escola, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino 
ou Supervisor Pedagógico, podendo ser considerados vários períodos em qualquer uma destas funções até atingir a 
soma final dos 03 (três) anos.” 

Art. 4º. O Anexo IV da Lei n° 3.118, de 25 de maio de 2011, passa a vigorar com a redação do Anexo 
Único da presente Lei.

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

Santana de Parnaíba, 29 de agosto de 2018.

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 Nº  4.140, DE  24  DE  AGOSTO  DE  2018.
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, inciso 
III, alínea a, da Lei Municipal nº 3.657, de 08 de novembro de 2017, 
decreta:

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

02-PODER EXECUTIVO
0205-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0205-4.6.91.71-0412300550001- Principal  da  Dívida Contratual 
 Resgatada - Intra-Orçamentário
 Amortização de Dívida Contratada - Prefeitura 
 (Código Contábil 67) R$ 200.000,00

0213-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
0213-3.3.90.30-1339200272045- Material de Consumo
 Despesas de Custeio - Secretaria 
 Municipal de Cultura  e Turismo
 (Código Contábil 218) R$ 100.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545100371038- Obras e Instalações
 Restauração de Vias Públicas, 
 inclusive  Drenagem  e  Afins
 (Código Contábil 495) R$ 1.600.000,00

0223-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0223-3.3.90.30-1545100902190- Material   de   Consumo
 Manutenção Iluminação Pública 
 (Código Contábil 511) R$ 750.000,00

0223-3.3.90.39-1545100902190- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Manutenção Iluminação Pública
 (Código Contábil 512) ....................................................R$ 500.000,00
 SOMA ....................................................................... R$ 3.150.000,00

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

Especificação da Receita
Valor Orçado Exercício 

2018
Valor Projetado Exercício 

2018
Superávit Estimado 

Exercício 2018

1000.00.0.0.00.00 – Receitas Correntes    

1100.00.0.0.00.00 – Impostos, Taxas e 
Contribuições de Melhoria

  
 

1110.00.0.0.00.00 – Impostos   
 

1118.00.0.0.00.00 – Impostos Específicos 
de Estados/DF e Municípios

   

1118.02.0.0.00.00 – Impostos sobre a 
Produção, Circulação de Mercadorias e 
Serviços

1118.02.3.0.00.00 – Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza

1118.02.03.1.00.00 - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - Principal

1118.02.3.1.02.00 – ISS Variável 139.623.000,00 227.767.000,00 88.144.000,00

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

Santana de Parnaíba, 24 de agosto de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

--------------------------------------------------

DECRETO N°  4.141, DE  27  DE AGOSTO  DE  2018. 
(Altera a localização de ponto de estacionamento de táxi situado no Polo 
Empresarial Tamboré).

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

DECRETA:

Art. 1º. O ponto de estacionamento de táxi do Polo Empresarial Tamboré, criado 
pelo Decreto nº 3.498, de 10 de maio de 2013, passa a localizar-se na Alameda América, nº 101.

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

Santana de Parnaíba, 27 de agosto de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos


