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PÁGINA 2

Brasil apresenta estabilidade na média móvel 
de mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias 

O CLP (Centro de Liderança Pública) atua para a promoção da 
Competitividade do Brasil e no debate sobre políticas públicas ba-
seadas em evidências, e no lançamento do Guia dos 100 dias de 
Governo, na última semana, foram disponibilizados os dados do 
Ranking de Competitividade dos Municípios 2020, que traz San-
tana de Parnaíba como a melhor gestão pública do Brasil entre os 
municípios com população entre 100 e 150 mil habitantes. Pág. 3
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EDUCAÇÃO

Mais de 30 mil kits de materiais escolares 
são entregues aos alunos da rede municipal

O ranking de competitividade dos municípios, promovido pelo Centro de Liderança Pública referente ao ano de 2020,
aponta a cidade como a melhor gestão pública do país entre as cidades com mais de 100 mil habitantes

RANKING

POSIÇÃO MUNICÍPIO UF PONTUAÇÃO

2 
Balneário
Camboriú

SC 58,42

3 Paulínia SP 58,02

4 Valinhos SP 57,11

5 Birigui SP 56,93

Grupo 2 - De 100 mil a 149.999 habitantes

1 Santana de
Parnaíba SP 58,57

SAÚDE

Santana de Parnaíba mais uma vez é 
considerada a melhor gestão pública do Brasil
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H
á 30 dias com a média 
móvel de mortes acima 
dos 2 mil, o Brasil re-
gistrou na última sex-

ta-feira mais de 3.070 óbitos 
e ultrapassou a marca de 369 
mil vidas perdidas desde o iní-
cio da pandemia. 

Apesar de apresentar uma 
variação de -2% com relação a 
média de 14 dias atrás, indicando 
uma tendência de estabilidade,a 
média móvel de mortes dos últi-
mos 7 dias é de 2.870.

Em Santana de Parnaíba, 
foram registrados 238 óbitos 
até o último dia 16, sendo o pri-
meiro trimestre de 2021 o mais 
letal desde o início da pandemia 
com 104 mortes, número que 
representa cerca de 45% das 

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Ilustração

Brasil apresenta estabilidade na média móvel de mortes nos 
últimos 7 dias e leve melhora no panorama do coronavírus  no país

N
ovamente Santana de Parnaíba se 
mantém como a cidade mais segu-
ra da região metropolitana de São 
Paulo, apresentando os menores ín-

dices de segurança, segundo os últimos da-
dos divulgados pela Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de São Paulo.

O ranking de incidência criminal, que é 
medido a cada 100 mil habitantes, aponta 
a diminuição significativa dos delitos. Na 
comparação entre fevereiro de 2020 e 2021 
nos casos de estupro e estrupro de vulnerá-
vel houve uma redução de 100%. Os dados 

Texto: Cíntia Almeida
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se tornam ainda mais relevantes quando 
comparados com a média geral do Estado e 
da região metropolitana no mesmo período, 
que registraram aumento de 13% nos casos 
de estrupro e 33% nos casos de estupro de 
vulnerável, respectivamente.

Na comparação mês a mês, em feve-
reiro houve redução de mais de 66% no 
casos de tentativa de homicídio, 50% em 
lesão corporal dolosa e 50% na incidência 
de roubo de carga com relação ao mês an-
terior. A cidade ainda registrou diminuição 
de 100% nos casos de latrocínio, na com-
paração entre os dois primeiros meses de 
2020 e 2021.

Santana de Parnaíba se mantém como a 
cidade mais segura da região metropolitana

ATENDIMENTOS:
* Ordem de chegada  
* Seguro Desemprego com agendamen-
to.Sempre respeitando o distanciamen-
to , conforme Artigo 1º - Observados 
os termos e condições estabelecidos 
no Decreto nº 64.994 de 28 de maio de 
2020, fica estendida, até 07 de fevereiro 
de 2021, a vigência.

443 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.

Ajudante de obras 10

Ajudante de polidor 
de veículos 3

Ajudante de
serralheiro 2

Analista fiscal 3

Assistente de
compras 5

Assistente de
vendas 6

Atendente de loja
e mercados 6 x

Aux. Laboratorista 
de solos e concretos 3

Auxiliar de
lavanderia 10

Auxiliar de logística 270

Auxiliar de
marceneiro 2

Colorista 9

Eletricista predial 2

Eng. elétrico eletrô-
nico (estagiário) 20

Engenheiro civil 3

Fresador CNC 2

Jardineiro 2

Lavador de
automóveis 1

Mecânico de manu-
tenção de moto 1

Montador de páletes 10

Motorista carreteiro 21

Operador de
eletroerosão a fio 1

Operador de
empilhadeira 16

Operador de máqui-
na fixas, em geral 1

Padeiro 1

Pedreiro 10

Pintor de alvenaria 5

Projetista de móveis 2

Serralheiro 2

Soldador 8

Técnico de
construção civil 2

Torneiro mecânico 2

Tosador de animais 
doméstico 2

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

vidas perdidas em decorrência 
do coronavírus. 

Com a redução do número de 
internação e a queda na ocupa-
ção de leitos, o Governo de São 
Paulo determinou a entrada de 
todo o Estado na fase de transi-

Mais de 30 mil kits de materiais escolares 
são entregues aos alunos da rede municipal

EDUCAÇÃO

C
om o objetivo de proporcionar 
educação de qualidade, na últi-
ma semana, a Secretaria Munici-
pal de Educação, entregou mais 

de 30 mil kits de materiais escolares e 
didáticos em todos os colégios da rede 
de ensino, que serão utilizados no ano 
letivo de 2021.

O kit de material é completo com to-
dos os itens necessários voltados para as 
séries de ensino infantil - creche, ensino 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

infantil - pré-escola, ensino fundamental e 
ensino médio, além do kit material Mind 
Lab para os alunos do 1º ao 5º ano, que 
contribui com o foco no desenvolvimen-
to de habilidades de forma integrada, que 
qual tem a missão de preparar os alunos 
para a vida.   

Diante da pandemia, o ensino a dis-
tância (EAD) segue com o apoio dos 
professores e pais, por meio das tecno-
logias digitais, com todas as recomen-
dações e parâmetros que auxiliam na 
aprendizagem.

Santana de Parnaíba desde 2014 é a cidade mais segura da região metropolitana de São Paulo

Também foram entregues os kits de material Mind Lab para os alunos do 1º ao 5º ano

Aprova Digital da prefeitura facilita a abertura 
e aprovação de processos durante a pandemia

Santana de Parnaíba é a 3ª maior 
empregadora do Estado e a 1ª da região

P
ara facilitar a abertura e aprovação 
de processos e evitar a dissemina-
ção do Coronavírus, a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba adotou, desde 

outubro do ano passado, o Aprova Digital.
A ferramenta, que pode ser encontrada 

no site da prefeitura na aba Cidadão, tem o 
objetivo de desburocratizar e tornar digitais 
processos como licenciamento de obras 
e reformas, licenciamentos ambientais e 
abertura de empresas, evitando desloca-
mentos, perda de tempo em filas, economia 
com impressões, de forma a garantir mais 

Texto: Willian Rafael 
Fotos: Dario Souza / Fabiano Martins

rapidez, eficiência e transparência no anda-
mento dos protocolos. 

Com o Aprova Digital, Santana de Parnaí-
ba dá mais uma demonstração de que é uma 
cidade inteligente, já que faz parte do grupo 
seleto dos 23 municípios do país e dos 7 do 
Estado que contam com o sistema.

D
e acordo com os dados do CAGED, a 
cidade é a 3ª do Estado e a 1ª da re-
gião que mais empregou no primeiro 
trimestre de 2021 por meio dos Pos-

tos de Atendimento ao Trabalhador - PATs.
Os dados mostram que nos primeiros 

meses do ano, a cidade inseriu  307 pesso-
as no mercado de trabalho, sendo 122 em 
janeiro, 94 em fevereiro e 91 em março, fi-
cando atrás apenas das cidades de Bragança 
Paulista e Sorocaba, que inseriram 318 e 317 
pessoas, respectivamente.

A análise obtida, levando em conta os re-

Texto: Willian Rafael
Foto: Ilustrativa

sultados dos PATs do Estado, coloca o muni-
cípio como o 1º da região oeste metropolitana 
de São Paulo com diferença de mais de 30% 
com relação ao 2º colocado.

O resultado se deve ao trabalho que a 
prefeitura tem realizado na área de desenvol-
vimento econômico e fomento ao emprego, 
já que nos últimos 8 anos a administração 
municipal realizou a qualificação de mais de 
10 mil pessoas,  implantou o Programa Par-
naíba Idiomas que oferece a oportunidade 
de aprender um novo idioma gratuitamente, 
ampliou de um para 10 polos universitários, 
além do Investe Parnaíba, que facilita a en-
trada de novas empresas na cidade.

ção para a retomada gradativa da 
economia até o dia 2 de maio.

A nova fase acontecerá em 
duas etapas, de 18 a 23 de abril 
a flexibilização acontecerá para o 
setor do comércio, incluindo lo-
jas de shopping, com funciona-

mento permitido das 11h às 19h. 
No período também poderão ser 
realizadas cerimônias e cultos re-
ligiosos, desde que sejam segui-
dos todos os protocolos.

Já no período de 24 a 30 de 
abril poderão voltar a funcionar 
também as atividades ligadas 
ao setor de serviços como res-
taurantes e similares, salões de 
beleza, atividades culturais, par-
ques, clubes e academias. O ho-
rário de funcionamento será das 
11h às 19h, com exceção das 
academias, que poderão abrir 
das 7h às 11h e das 15h às 19h.

A capacidade de ocupação 
permitida nos estabelecimen-
tos na fase de transição será 
de 25%. O toque de recolher, a 
orientação para o teletrabalho 
e o escalonamento de horário 
continuam em vigor.

Processo pode ser realizado pelo site da Prefeitura de Santana de Parnaíba Santana de Parnaíba foi a cidade da região que mais empregou nos 3 primeiros meses do ano

SEGURANÇA

EMPREGOTECNOLOGIA

SAÚDE

“A gente ganhou tempo e 
agilidade, vejo como a ci-
dade está crescendo, é um 
avanço de tecnologia e uma 
forma sustentável essa apro-
vação digital”.

Leonice Alves - Arquiteta

Até o momento já foram 
aplicadas 17.884 doses da va-
cina, sendo 12.579 primeiras 
doses e 5.305 segundas doses 
e na última quarta-feira (14), o 
município  iniciou a vacinação 
dos profissionais da educação 
com idade a partir dos 47 anos. 
Ao todo cerca de 500 profissio-
nais foram imunizados.

Para se cadastrar o traba-
lhador da educação deve fazer 
o cadastro no site https://vaci-
naja.sp.gov.br e na sequência 
deve fazer o pré-agendamen-
to por meio do site da prefeitu-
ra e aguardar ser chamado. Vale 
lembrar que no ato da vacina-
ção é necessário estar munido 
de documentos utilizados no ca-
dastro, bem como do QR emiti-
do pelo Governo do Estado.

VACINAÇÃO DOS PROFESSORES

Com a queda de novas internações e diminuição da ocupação de leitos, o Governo de São Paulo determinou a entrada para fase de transição do Plano São Paulo em todo o Estado
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O ranking de competitividade dos municípios, promovido pelo Centro de Liderança Pública referente ao ano de 2020,
aponta a cidade como a melhor gestão pública do país entre as cidades com mais de 100 mil habitantes

O 
CLP (Centro de Lideran-
ça Pública) atua para a 
promoção da Competi-
tividade do Brasil e no 

debate sobre políticas públicas 
baseadas em evidências, e no 
lançamento do Guia dos 100 dias 
de Governo, na última semana, 
foram disponibilizados os dados 
do Ranking de Competitividade 
dos Municípios 2020, que traz 
Santana de Parnaíba como a me-
lhor gestão pública do Brasil en-
tre os municípios com população 
entre 100 e 150 mil habitantes.

O Ranking é composto por 55 
indicadores, organizados em 12 
pilares e 3 dimensões, em que 
Santana de Parnaíba se destacou 
na maioria. O estudo é fruto de 
uma ampla reflexão sobre quais 
são os temas fundamentais pa-
ra se analisar a competitividade a 
nível municipal no Brasil 

A edição de 2020 anali-
sou 405 municípios brasilei-
ros com população acima de 
80 mil habitantes e Santana de 
Parnaíba ficou com a 14ª posi-
ção do Ranking geral, e quando 
a população é segmentada, no 
grupo 2 que contém cidades 
com o número de habitantes 
entre 100 e 150 mil habitantes, 
Santana de Parnaíba lidera, se-
guida por Balneário Camboriú - 
SC e Paulínia - SP.

Das 3 dimensões, Santana 
de Parnaíba ficou em 15ª co-
locada em “Instituições”, 14ª 
em “Sociedade” e 2ª em “Eco-
nomia”, entre as cidades com 
população entre 100 e 150 mil 
habitantes. Dos 12 pilares a ci-
dade ficou em 18ª em “Capi-
tal Humano, 1ª em “Inovação 

Texto: João Guerra
Fotos: Marcio Koch / Fabiano Martins / Dario Souza

e Dinamismo Econômico”, 12ª 
em “Inserção Econômica”, 13ª 
em Telecomunicações, 106ª 
em “Funcionamento da Máqui-
na Pública”, 1ª em “Sustentabi-
lidade Fiscal”, 69ª em “Acesso 
à saúde”, 8ª em “Qualidade da 
Saúde”, 6ª em “Acesso à Edu-
cação”, 32ª em “Qualidade da 

Educação”, 62ª em “Saneamen-
to e Meio Ambiente” e 5ª em 
“Segurança”. 

Santana de Parnaíba no ano 
de 2016 já foi considerada a 2ª 
melhor Gestão Pública do Brasil 
pelo Conselho Federal de Admi-
nistração e em 2019 a FIRJAN 
(Federação das Indústrias do Rio 

Santana de Parnaíba mais uma vez é 
considerada a melhor gestão pública do Brasil

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Várzea Paulista SP 97,25

2 Valinhos SP 96,71

3 Salto SP 95,97

4 Leme SP 94,32 

5 Santana de Parnaíba SP 93,82

6 Poá SP 93,65

7 Bagé RS 93,61

8 Paço do Lumiar MA 93,39

9 Sertãozinho SP 93,26

10 Jandira SP 93,22

Grupo 2 - De 100 mil a 149.999 habitantes

O pilar “Segurança”, 
Santana de Parnaíba é a 
5ª colocada do Brasil para 
cidades com população 
entre 100 e 150 mil 
habitantes e se destaca
por ter a 6ª melhor indicador 
de mortalidade de jovens 
por razões de segurança, 
28ª em mortalidade nos 
transportes, 60ª por 
causas indeterminadas, 
2ª por mortes violentas 
intencionais, além de ser 
a cidade mais segura do 
Estado.

SEGURANÇA EDUCAÇÃO SAÚDE

INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE
FISCAL ECONOMIA

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Barretos SP 64,11

2 Iguatu CE 57,41

3 Apucarana PR 55,10

4 Catanduva SP 52,82 

5 Assis SP 51,54

6 Santana de Parnaíba SP 48,00

7 Botucatu SP 47,81

8 Tatuí SP 46,38

9 Araxá MG 46,08

10 Itumbiara GO 45,75

Grupo 2 - De 100 mil a 149.999 habitantes

O pilar “Acesso a 
Educação”, Santana de 
Parnaíba é a 6ª colocada 
do Brasil para cidades com 
população entre 100 e 150 
mil habitantes e se destaca 
por ter a 6ª melhor taxa de 
atendimento na educação 
infantil, 3ª do ensino 
fundamental, 3ª do ensino 
médio, 11ª de ensino infantil 
integral, 28ª em ensino 
fundamental integral e 53ª 
em ensino médio integral. A 
cidade ainda alcaçou o maior 
crescimento do IDEB 2017.

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Valinhos SP 93,16

2 Tubarão SC 90,22

3 Caieiras SP 88,69

4 Itabira MG 88,59

5 Atibaia SP 85,01

6 Brusque SC 84,66

7 Cachoeirinha RS 83,59

8 Santana de Parnaíba SP 83,30

9 Ribeirão Pires SP 82,99

10 Catanduva SP 82,58

Grupo 2 - De 100 mil a 149.999 habitantes

O pilar “Qualidade da 
Saúde”, Santana de 
Parnaíba é a 6ª colocada 
do Brasil para cidades com 
população entre 100 e 150 
mil habitantes e se destaca 
por ter a 13ª menor 
mortalidade materna, 21ª 
menor mortalidade infantil 
e 19ª menor mortalidade 
por causas evitáveis. A 
saúde pública municipal 
de Santana de Parnaíba 
no ano de 2016 recebeu o 
conceito “A” pelo Tribunal 
de Contas do Estado.

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Santana de Parnaíba SP 40,11

2 Paulínia SP 35,45

3 Lavras MG 34,30

4 Bento Gonçalves RS 29,92

5 Araucária PR 29,50

6 Valinhos SP 27,22

7 Salto SP 26,73

8 Pinhais PR 25,73

9 Cachoeirinha RS 25,51

10 Brusque SC 25,45

Grupo 2 - De 100 mil a 149.999 habitantes

O pilar “Inovação e 
Dinamismo Econômico”, 
Santana de Parnaíba é a 
1ª colocada do Brasil para 
cidades com população 
entre 100 e 150 mil 
habitantes e se destaca 
por ter a 4ª melhor 
complexidade econômica, 
9ª em crescimento da 
renda média do trabalho 
formal, 1º em empregos 
no setor criativo, 5ª em 
PIB per capita, 8ª renda 
média do trabalho formal
e 3ª em empregos em SP.   

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Santana de Parnaíba SP 71,23

2 Barueri  SP 68,67

3 Balneário Camboriú SC 68,53

4 Indaiatuba SP 67,80

5 Maricá RJ 67,01

6 São José do Rio Preto SP 66,82

7 Praia Grande SP 63,74

8 Guarapari ES 63,20

9 Aparecida de Goiânia GO 62,46

10 Jaraguá do Sul SC 62,21

Cidades com mais de 80 mil habitantes

O pilar “Sustentabilidade 
Fiscal”, Santana de 
Parnaíba é a 1ª colocada 
do Brasil para cidades 
com população acima 
de 80 mil habitantes e se 
destaca por ter a 2ª melhor 
dependência fiscal, 5ª em 
despesa com pessoal, 7ª 
em endividamento e 8ª em 
taxa de investimento. Em 
2019 a FIRJAN apontou 
Santana de Parnaíba como 
a melhor gestão fiscal do 
Brasil (cidades com mais 
de 100 mil habitantes).

MUNICÍPIO UF PONTOS

1 Paulínia SP 44,83

2 Santana de Parnaíba SP 42,77

3 Lavras MG 39,27

4 Valinhos SP 38,31

5 Bento Gonçalves RS 38,62

6 Balneário Camboriú SC 37,09

7 Sinop MT 36,96

8 Birigui SP 35,03

9 Tubarão SC 34,46

10 Itatiba SP 34,27

Grupo 2 - De 100 mil a 149.999 habitantes

A dimensão “Economia”, 
Santana de Parnaíba é a 
2ª colocada do Brasil para 
cidades com população 
entre 100 e 150 mil 
habitantes e se destaca 
por ter a 12ª melhor 
inserção econômica, 18ª 
em capital humano, 1ª 
em inovação e dinamismo 
econômico e 13ª em 
telecomunicações. 
Santana de Parnaíba em 
2016 foi considerada a 
9ª melhor cidade para se 
investir no Brasil.

de Janeiro) ratificou a cidade co-
mo a melhor Gestão Pública do 
país para cidades com mais de 
100 mil habitantes.

O município coleciona boas 
colocações em diversos rankin-
gs cidade mais segura da Re-
gião Metropolitana desde 2014, 
conforme dados da Secretaria 

Santana de Parnaíba ficou com a 14ª posição no ranking geral do Centro de Liderança Pública

de Segurança Pública, Conceito 
“A” em saúde pelo Tribunal de 
Contas do Estado em 2016, 3ª 
maior empregadora do Estado 
(CAGED-2021), 3ª do Brasil em 
Capital Humano (Urban System 
2019), Maior Crescimento per-
centual do IDEB (2017) e atingiu 
todas as metas em 2019, Maior 

conjunto arquitetônico tomba-
do do Estado (CONDEPHAAT) 
e a 1ª cidade do Brasil a entre-
gar o relatório dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas,  
tudo isso com o IPTU congelado 
em 7 anos (2013, 2014, 2015, 
2016, 2018, 2020 e 2021).
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ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº. 030/21, DE 13 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre nomeação de Tesoureiro).

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, DIRETORA-
PRESIDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, no 
exercício das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

RESOLVE:

ARTIGO 1º - CESSAR os efeitos da portaria nº 005 de 
26 de Janeiro de 2021.

ARTIGO 2º - NOMEAR com base na Lei Municipal nº 
2.370/2002, artigo 52, inciso XI, a Sra. MARIANE MATURANO RODRIGUES FUHRMAN, 
portadora do RG nº. 330547197 SSP/SP, para exercer a função de Tesoureiro, devendo 
assinar toda a documentação de movimentação financeira das contas desta Autarquia em 
conjunto com a Diretora Presidente.

ARTIGO 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Santana de Parnaíba, 13 de Abril de 2021.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA - PRESIDENTE

Registrada em livro próprio e afixada em local de costume na data supra.
-------------------------------------------

PORTARIA N.º 031/21, DE 13 DE ABRIL DE 2021.              
(Dispõe sobre exoneração de servidor)

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, DIRETORA 
PRESIDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, no 
exercício das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

RESOLVE:

   ARTIGO 1º:- Exonerar a pedido o Sr. LUAN FELIPE 
PEREIRA DOS SANTOS, portador do R.G. n.º 44.554.187-8 SSP/SP e do CPF. n.º 
379.387.868-61, do cargo em Comissão de DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, 
NIVEL VIII, o qual foi nomeado pela Portaria n.º 088/19 de 02/12/2019.
  
   ARTIGO 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Santana de Parnaíba, 13 de Abril de 2021.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA PRESIDENTE

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

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO - EXTINÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO

Portaria n.º 020/21 de 05/04/2021 – Extinguir a partir de 01 de Abril de 2021, a pensão 
por morte a NATHAN EDUARDO GONÇALVES ANTUNES DA COSTA, portador do RG n.º 
388794422 SSP-SP, em virtude de sua maioridade nos termos do artigo 06 Inciso I da 
Lei n.º 3.299 de 15 de Agosto de 2013, que altera os dispositivos na Lei 2.370 de 01 de 
Julho de 2002.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA 
DE PARNAÍBA - PUBLICAÇÃO DE APOSENTADORIAS

Portaria n.º 021/2021 de 12/04/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora 
CAROLINA ALICE DE ARRUDA, matrícula n.° 458, com fundamento no artigo 13, inciso 
III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 022/2021 de 12/04/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária po
r                                                                                                          Implemento de 
Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora ROSA MARIA 
DOS SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula n.° 23093, com fundamento no artigo 13, inciso 
III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 023/2021 de 12/04/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora 
SANDRA LUCIA DO CARMO ARAÚJO, matrícula n.° 7134, com fundamento no artigo 13, 
inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 024/2021 de 12/04/2021 – Resolve conceder Aposentadoria Voluntária por                                                                                                          
Implemento de Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a servidora 
MARCIA APARECIDA ADOLPHO PINTO, matrícula n.° 5249, com fundamento no artigo 
13, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 025/2021 de 12/04/2021 – Resolve conceder Aposentadoria por                                                                                                        
Tempo de Contribuição, com proventos integrais a servidora MARIA CRISTINA MORETTI 
CARNEIRO, matrícula n.° 5308, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei 
Municipal n.° 2.370/02.

Portaria n.º 026/2021 de 12/04/2021 – Resolve conceder Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição, com proventos integrais a servidora TERESA CRISTINA FERREIRA, 
matrícula n.° 4252, com fundamento no artigo 13, inciso III, alínea “a” da Lei Municipal 
n.° 2.370/02.

Portaria n.º 027/2021 de 12/04/2021 – Resolve conceder Aposentadoria por                                                                                                          
Incapacidade Total e Permanente, com proventos proporcionais a servidora ANDREIA 
RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO, matrícula n.° 5174, com fundamento no artigo 
13, inciso I da Lei Municipal n.° 2.370/02.

Santana de Parnaíba, 13 de Abril de 2021.
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 013/2021

Prorroga a suspensão dos serviços administrativos e legislativos 
presenciais na Câmara Municipal até 9 de abril de 2021, e dá outras providências.

SABRINA COLELA PRIETO, Presidente da Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

 Art. 1° Fica prorrogada a suspensão ao atendimento presencial, e os serviços 
legislativos presenciais da Câmara Municipal, até o dia 9 de abril de 2021. 
Parágrafo único Ficam mantidas as demais determinações contidas no Ato da 
Presidência nº 10/2021.

 Art. 2° Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.
            

                          Plenário Antônio Branco, 29 de março de 2021.      

SABRINA COLELA PRIETO

Presidente
-------------------------------------------
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 14/2021

Prorroga a suspensão dos serviços administrativos e legislativos
presenciais na Câmara Municipal, e dá outras providências.

SABRINA COLELA PRIETO, Presidente da Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, Considerando que em 
9 de abril de 2021, em coletiva de imprensa realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, o Governo do Estado de São 
Paulo anunciou que enquadrou todos os Municípios do 
Estado de São Paulo na Fase 1 – De Controle, denominada 
vermelha, de que trata o Decreto do Estado de São Paulo 
nº 64.881, de 2020, que instituiu o Plano São Paulo 
e deu providências complementares; Considerando 
que em referida fase está permitido o funcionamento 
apenas de atividades essenciais; Considerando, que 
referida fase vermelha irá vigorar até o dia 18 de abril 
de 2021; Considerando a necessidade de formalizar os 
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção 
e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba, de modo a preservar 
a saúde de todos que frequentam a Edilidade Parnaibana;

RESOLVE:

 Art. 1° Fica suspenso o atendimento presencial, e os serviços legislativos 
presenciais da Câmara Municipal até o dia 18 de abril de 2021.
Parágrafo único O período referido no ‘caput’ deste artigo poderá ser prorrogado, ou 
antecipado o retorno às atividades, conforme orientações dos órgãos oficiais de saúde, o 
que será comunicado através do site oficial da Câmara (www.camarasantanadeparnaiba.
sp.gov.br).

 Art. 2° Ficam os Diretores dos Departamentos e as respectivas chefias 
autorizados a adotar, imediatamente, planos de trabalhos que estipulem as providências 
necessárias para execução de atividades administrativas através de revezamento, por 
todos os servidores, inclusive os lotados nos Gabinetes dos Vereadores. 
Parágrafo único. A execução dos trabalhos através de revezamento consistirá no 
desenvolvimento das tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor público.

 Art. 3º  As Sessões Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas 
exclusivamente “on line”.

 Art. 4º Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.
            

                          Plenário Antônio Branco, 9 de abril de 2021. 

SABRINA COLELA PRIETO
Presidente

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 049/2021 – Proc. Adm. nº. 185/2021

Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de HIGIENIZADOR EM GEL, 
para atendimento de todas as secretarias desta prefeitura, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição recurso e o 
julgamento desta licitação, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame a favor da empresa 
NOBEL DO BRASIL LTDA – CNPJ: 01.202.633/0001-45.

Santana de Parnaíba, 14 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 052/2021 – Proc. Adm. n.º 193/2021
Objeto: Registro de preços para serviços de LOCAÇÃO DE PAVILHÕES, para apoio à 
infraestrutura de eventos geridos por todas as Secretarias Municipais de Santana de 
Parnaíba, pelo período de 12 meses, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição recurso e o 
julgamento desta licitação, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame a favor das seguintes 
empresas: 
MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI para o lote 01; e 
ART’ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI para o lote 02.

Santana de Parnaíba, 07 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 057/2021 – Proc. Adm. nº. 202/2021
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ELETRODO E GONZO, 
atendendo as necessidades de diversas secretarias municipais, por um período de 12 
(doze) meses.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição recurso e o 
julgamento desta licitação, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame a favor da empresa H K 
COMERCIAL LTDA.

Santana de Parnaíba, 08 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônicon.º 061/2021 – Proc. Adm. n.º 221/2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, 
contemplando maquinário, insumos e mão de obra, pelo período de 6 (seis) meses, para 
Atendimento aos pacientes internados no Centro de Combate ao Corona-vírus Fernão 
Dias
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição recurso e o 
julgamento do presente certame, na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação 
supra a favor da seguinte empresa: PRO ATIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Santana de Parnaíba, 14 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 032/2021 – Proc. Adm. nº. 107/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar treinamentos técnicos 
de capacitação e aperfeiçoamento, voltados a orientação vocacional pedagógica, 
ao desenvolvimento humano profissional e ambientação em plataformas virtuais 
de aprendizagem para a formação continuada de Professores e Assistentes de 
Desenvolvimento Infantil da rede pública de ensino da cidade de Santana de Parnaíba.
O município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a permanência na 
fase vermelha do plano São Paulo e outras prioridades da Administração que motivou a 
suspensão anterior do processo em epígrafe e posterior determinação de paralização do 
procedimento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do processo TC-
006252/989/21-5; e por fim, 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 decido pela ANULAÇÃO de todos 
os atos praticados no certame em andamento. 
Ficam abertos os prazos para eventuais interposições de recursos, nos termos do Art. 
109 da Lei Federal Nº 8666/1993.

Santana de Parnaíba, 13 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Inexigibilidade nº 001/21 - Processo Administrativo nº 232/21
RATIFICO o processo de dispensa de licitação da Inexigibilidade nº 001/21, Processo 
Administrativo nº 232/21, visando à contratação da empresa EDITORA NEGÓCIOS 
PÚBLICOS DO BRASIL para o acesso a plataforma eletrônica completa, de pesquisa, 
capacitação, orientação e atualização diária de informações, com conteúdo e fontes 
de pesquisas atualizadas, necessárias para satisfação das demandas ocorridas na 
área de Licitações e Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações do Município de Santana de Parnaíba/SP, pelo período de 12 (doze) meses, 
com fundamento no Artigo 25, inciso II da Lei de Licitações 8.666/93, no valor total de 
R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais).

Santana de Parnaíba, 08 de abril de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 067/2021 – Proc. Adm. nº. 247/2021

Objeto: Contratação de empresa para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO 
GERADOR, incluindo mão de obra, quadros de transferência automática, cabos e demais 
materiais necessários para seu completo funcionamento, para as novas instalações do 
Complexo da Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/04/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 26/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 068/2021 – Proc. Adm. nº. 249/2021
Objeto: – Registro de Preços para o FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO, para 
manutenção e calçamentos nos parques municipais, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Operações Urbanas e a Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo 
período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 12/04/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, Serviços empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 23/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 069/2021 – Proc. Adm. nº. 253/2021
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de TOTENS DE ALCOOL EM GEL, 
em atendimento a Rede Municipal de Ensino. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 14/04/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 27/04/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 070/2021 – Proc. Adm. nº. 254/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Execução 
de Sondagem a Percussão em diversos locais do município, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Obras. 
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 15/04/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 29/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 13 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 071/2021 – Proc. Adm. nº. 255/2021
Objeto: – Registro de Preços para a prestação de serviços de IMPRESSÃO DE PROVAS 
BIMESTRAIS em atendimento aos 44 (quarenta e quatro) colégios da rede municipal de 
ensino, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 15/04/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, Serviços empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 28/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 14 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 072/2021 – Proc. Adm. nº. 258/2021
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em preparo e 
fornecimento de CONCRETO FCK, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 15/04/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 28/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 14 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 073/2021 – Proc. Adm. nº. 260/2021
Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de CAIXAS ORGANIZADORAS, 
para suprir as necessidades dos Colégios da Rede Municipal de Ensino e do Setor de 
Merenda Escolar e Nutrição, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 15/04/2021, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 28/04/2021, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 14 de abril de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

EDITAL: EXAURIMENTO DE PRAZO 
SMH - 14 de Abril de 2021                                                

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 sede no Centro Administrativo Bandeirantes, Avenida Marechal Mascarenhas de 
Moraes,  n°. 1283, Sítio do Morro, CEP: 06517-520,  Município de Santana de Parnaíba/
SP, inscrito no CNPJ/MF. sob o nº 46.522.983/0001-27, por intermédio do SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, usando de suas atribuições legais, vem, por meio deste, 
TORNAR PÚBLICO que os requerimentos preliminares de Regularização Fundiária de 
Interesse Específico - REURB E, constantes da listagem anexa, foram ARQUIVADOS por 
ausência de cumprimento de diretrizes; 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 
quatorze (14) dias, do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um (2021).Eu, ________, 
Eriverton Rodrigues da Silva, Diretor de Departamento, Servidor Público, desta Serventia, 
Prontuário 34.798, no uso de suas atribuições legais, mediante documentos arquivados 
em processo administrativo próprio, conferi e subscrevi

André Luiz Cottet
Secretário Municipal de Habitação

Anexo:

O.S PROTOCOLO/ 
REQUERIMENTO LOTEAMENTO/ DESDOBRO /DESMEMBRAMENTO

39.406/15 356.397/15 CHÁCARAS SÃO LUIZ - GLEBA II - QD. 06 / LT 2

132.307/19 427.870/19 ITAIM MIRIM - ARRUDA - MATRÍCULA 13.242

133.933/19-2 CONDOMÍNIO VOTORUNA

133.933/19-3 CONDOMÍNIO VOTORUNA

110.917/20 437.874 COLINAS DA ANHANGUERA - QD. 25 / LT. 12

43.902/19 419.736 COLINAS DA ANHANGUERA - QD. 18 / LT. 38

43.908/19 419.737 COLINAS DA ANHANGUERA - QD. 21 / LT. 02

79.368/20 435.092 ESTRADA ECOTURISTICA DO SURÚ

65.394/18 407.187 CIDADE SÃO PEDRO - GLEBA A - QD. 18 / LT. 21A

3.534/21 438.580 CIDADE SÃO PEDRO - GLEBA A - QD. 3 / LT. 01

115.272/20 438.212 CIDADE SÃO PEDRO - GLEBA B - QD. 131 / LT. 13

6.186/19 415.022 CHÁCARAS DO SOLAR - SETOR II - QD. 32 / LT. 23
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CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, 
manifestarem interesse ou não na vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Concurso Público 001/2016 Fiscal de Obras:008-Michelangelo Mendes da Silva Cassiano-RG/SP-38.154.815-6.PEB II (História):008-Juliana Mauricio de 
Sousa-RG/SP-41.796.210-1.PEB II (Biologia):001-Daniela de Oliveira Dinato-RG/SP-44.096.845-8.Concurso Público 002/2016 Médico Plantonista com 
Especialização em Cirurgia Geral:023-Gil Stenio Araujo da Silva-RG/SP-13428080.Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços Gerais:077-Elizabete 
Braga da Silva-RG/SP-42.903.225-0.PEB I (Educação Básica):088- Erica Candida de Oliveira Lima-RG/SP-48.278.368-0;089-Lucca Matheus 
Golizia-RG/SP-37.332.899-0;090-Gisele de Almeida Ferreira-RG/SP-40.238.639-5;091-Bruna Lima-RG/SP-36.321.807-5;092-Claudia Roberta Barello 
Gallo-RG/SP-10.833.977-4.PEB I (Educação Infantil):
049- Tatiane Lima Rodrigues-RG/SP-45.765.756-X.Médico com Especialização em Infectologia:005-Luciana Gomes da Costa Vilas Boas-RG/
SP-14.346.405.Concurso Público 004/2018 Fiscal Municipal:031-Mario Vinicius Novais Santos-RG/SP-39.820.320-9.Concurso Público 006/2018 Vice 
Diretor de Escola:
133-Meline Martins Badaui-RG/SP-34.003.010-0.Concurso Público 001/2019 Oficial Administrativo:059-Evelyn Ferreira Silva Santos-RG/SP-49.902.991-
2;060-Michele Bulbov Griffin-RG/SP-34.542.764-6;061-Luciano Olgado da Silva-RG/SP-20.151.389.PEB II (Educação Artística):018-Victor Willian 
Lima Feitosa-RG/SP-40.186.215-X.PEB II (Ciências):007-Rodrigo de Carvalho Santos-RG/SP-33.650.418-4. Médico com Especialização em Clínica 
Médica:006-Michelle Garcia Rodrigues Gomes-RG/SP-57.296.889-9;007-Manoel de Souza Lima Neto-RG/SP-075003731.Motorista:011-Roberlei Furtado 
Franco-RG/SP-17.972.422-8.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados para no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação, 
manifestar interesse ou não na vaga pelo endereço eletrônico: sma.rhconvoca@santanadeparnaiba.sp.gov.br.  
Processo Seletivo 001/2019 Psicólogo:013-Adriana Bruna Pinheiro da Silva-RG/SP-47.949.343-1.Professor Adjunto:020-Geane Sampaio de Almeida-RG/
SP-46.308.518-8. PEB II (Química):004-Delba Maria Cruz Pereira Lacerda-RG/SP-60.116.421-0.Processo Seletivo Simplificado 001/2020 Médico:026-
Marina de Oliveira Silva-RG/SP-35.773.340-X.Processo Seletivo Simplificado 001/2021 PEB I (Educação Básica):011-Eliana Roseli de Souza-RG/SP-
24.248.561-3;012-Liliani Sheila Rodrigues Paula-RG/SP-40.175.604-X;013-Fernando José Lopes-RG/SP-18.374.076-2;014-Katia Silva de Oliveira-RG/SP-
19.522.137.PEB I (Educação Infantil):001-Silvana Maria da Silva-RG/SP-18.772.807-0;002-Maria do Rosário Matoso dos Santos-RG/SP-15.328.265.PEB 
II (Filosofia):003-Eduardo Silva Coli-RG/SP-13.796.941. PEB II (Física):001-Márcio Tomotoshi Sayama Yoshimura-RG/SP-23.184.726-9. PEB II (Língua 
Portuguesa):009-Marcia de Oliveira-RG/SP-24.901.679-5. PEB II (Geografia):003-Francisco Ferreira Cutrim-RG/SP-39.120.299-6. PEB II (Inglês):002-
Airton das Neves Baracho-RG/SP-2904287; 003-Marcia de Oliveira-RG/SP-24.901.679-5. PEB II (Matemática):008-Marcus Grilo-RG/SP-43.500.163-
2. PEB II (Educação Especial-Deficiência Intelectual):001-Lindalva Gomes Silva-RG/SP-29.600.445-5.PEB II (Educação Especial-Atendimento 
Educacional Especializado):006-Adriana dos Santos Soares-RG/SP-25.363.103-8.PEB II (Educação Artística):004-Maria Regina de Oliveira-RG/SP-
15.713.830-6. Processo Seletivo Simplificado 002/2021 Enfermeiro PcD:002-Bruno Araujo Fiedler-RG/SP-34.018.258-1.Enfermeiro:038-Marinalva 
Silva Pereira Carvalho-RG/SP-25.717.664-0;039-Vivian Meira Gaia-RG/SP-33.117.470-4;040-Jessica Quintela Ramos-RG/SP-46.538.627-1;041-Sueli  
Bernardino dos Santos Bueno-RG/SP-22.045.958-7.Médico com Especialização em Clínica Médica:001-Regina Mara Antonioli Khairalla-RG/SP-
50.318.092-0;002-Vicente Paulo Garcia de Rezende-RG/SP-36.638.544-6;003-Maycon Soto Simplicio-RG/SP-44.213.506-3;004-Regis Ryu Yahiro-RG/
SP-34.776.766-7.Processo Seletivo Simplificado 005/2021Assistente Social:001-Adriana da Silva Pinheiro deSouza Lima Paes-RG/SP-084780592;002-
Leonilda da Silva Carvalho-RG/SP-15.601.187-6;003-Ronivaldo Floriano Silva-RG/SP-37.427.951-2;
004-Evanice Gomes de Oliveira-RG/SP-27.538.649-1.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – N.º 001/2021

PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO DE NOVOS CONSELHEIROS PARA O      BIÊNIO 2021/2022.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e atendendo o que dispõe a Lei Federal n.º 14.113/2020 e a Lei Municipal nº 3.968, 
de 15 de abril de 2021, Resolve:

Artigo 1º. Lançar o presente Edital convocando: Professores, Servidores técnico-administrativos, Pais/Responsáveis pelos alunos, Diretores de Escola, 
Alunos maiores de 18 anos, vinculados às Escolas Públicas da Educação Básica do Município de Santana de Parnaíba, e demais órgãos e entidades 
legitimadas a participar do processo de eleição e indicação de novos membros do Conselho do CACS-FUNDEB, para o biênio 2021/2022, nos termos do 
artigo 2º da Lei Municipal nº 3.968/2021.

Artigo 2º. O Conselho do FUNDEB será formado por 13 (treze) membros, titulares e seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a 
seguir:
I – 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da Secretaria Municipal de Educação;
II – 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;
III – 1 (um) representante dos Diretores das escolas básicas públicas do Município;
IV – 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do Município;
V – 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública do Município;
VI – 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de estudantes 
secundaristas;
VII – 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- COMUE;
VIII – 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
IX – 2 (dois) representantes de Organizações da Sociedade Civil;
§1º. Os membros de que tratam os incisos II, III, IV, V, e VI, deste artigo, serão escolhidos por seus respectivos pares, através de processo eletivo realizado 
na modalidade de videoconferência, pela Plataforma Google Meet, cujo link de acesso será enviado antecipadamente aos segmentos habilitados.
§2º. Compete aos órgãos e entidades constantes nos incisos I, VII, VIII e IX, realizarem a indicação de seus representantes.
§3º. Os representantes participantes do processo eletivo ou indicados pelos órgãos e entidades citados neste artigo, devem obrigatoriamente ter vínculo 
formal com os segmentos ou entidades que representam.

Artigo 3º. São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:
I – O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II – O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno 
dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais, até o terceiro grau;
III – Estudantes que não sejam emancipados;
IV – Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.

Artigo 4º. O Prefeito Municipal indicará os representantes do Poder Executivo Municipal, atendendo o inciso I do Artigo 2º deste Edital.

Artigo 5º. Ficam os Diretores das escolas públicas municipais, de que trata o inciso III do Artigo 2º, convocados para participarem da assembleia virtual, 
onde serão escolhidos seus representantes, titular e suplente, com qualquer quantidade de presentes.
Parágrafo único. Serão eleitos para conselheiros, titular e suplente, aqueles que obtiverem, respectivamente, a maioria dos votos de seus pares, através do 
voto direto, aberto, por aclamação do coletivo, mediante contraste da quantidade de manifestações a favor de cada candidato.

Artigo 6º. Os representantes de cada segmento a que se referem os incisos II, IV, V e VI, serão escolhidos em assembleias virtuais, individuais, realizadas 
para este fim exclusivo, levando em consideração a pandemia causada pela COVID-19.
§1º. O Diretor da Escola, o Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil, a Associação de Pais e Mestres e demais colegiados atuantes no âmbito da escola, se 
houverem, devem promover a divulgação das normas previstas neste edital e mobilizarem o maior número de alunos, pais/responsáveis, professores e 
técnicos-administrativos para que compareçam nas suas respectivas reuniões.
§2º. A Secretaria Municipal da Educação providenciará a divulgação do processo eleitoral nas redes sociais e nos grupos de whatsApp de sua rede de 
ensino, dando ampla publicidade da data, hora e do link para ingresso nas assembleias virtuais para cada segmento.
§3º. As assembleias de eleição serão públicas, iniciando no horário marcado com qualquer quantidade de interessados do segmento representado.
§4º. As assembleias de eleição serão realizadas no dia 20 de abril de 2021, conforme os horários especificados para cada segmento:
I – Diretor de Escola:  às 8h00
II- Servidores técnico-administrativos: às 10h00
III – Professores: às 13h00
IV – Alunos maiores de 18 anos: às 15h00
V – Pais/responsáveis pelos alunos: às 17h00
§5º. Durante as assembleias virtuais, apenas os legitimados a concorrer como representantes de seu segmento terão direito a voz, voto e a ser votado.
§6º. Para efeitos deste processo eletivo considera-se pai de aluno todos aqueles que figurem legalmente como representante legal do estudante que se 
encontre regularmente matriculado na escola.

Artigo 7º. As assembleias virtuais seguirão a seguinte ordem do dia:
I – Abertura dos trabalhos pelo Secretário Municipal de Educação;
II– Leitura do presente edital pelo coordenador das assembleias;
III– Explanação das competências legais do Conselho do FUNDEB;
IV– Convocação para que os interessados manifestem intenção em concorrer como representante de seu seguimento;
V– Apresentação individual de cada candidato;
VI – Escolha dos candidatos em cada grupo;
VII – Encerramento com leitura e assinatura da ata pelos membros eleitos.

§1º. A manifestação dos interessados a concorrer como representante de seu respectivo segmento se dará na presença de todos os presentes, de maneira 
verbal, se dirigindo ao coordenador da assembleia, sem necessidade de realizar qualquer inscrição formal.
§2º. Será concedido até 3 (três) minutos para apresentação dos candidatos, devendo, a critério do coordenador da assembleia, definir e controlar o tempo 
ideal para que cada candidato se apresente de forma sucinta.
§3º. Não haverá formação de chapas para eleição.
§4º. A escolha se dará pelo voto individual, através de chat, verbal e  enviada pelo aplicativo Google Forms, durante a assembleia, mediante contagem da 
quantidade de manifestações a favor de cada participante.

Artigo 8º. Os representantes eleitos e indicados devem, e ficam desde já notificados a enviarem os documentos abaixo listados, por e-mail  fundebsantanasp@
gmail.com       , sob pena de não serem empossados, sendo substituídos pelo próximo representante na sequência, com maior número de votos em seu 
segmento:
I– Documento de Identificação oficial com foto, com até 10 (dez) anos de emissão;
II– Cadastro de Pessoa Física (CPF);
III – Comprovante de Residência;
IV – Comprovante de emancipação (exclusivo para alunos menores de 18 anos);

Artigo 9º. O mandato dos membros do Conselho será até o dia 31 de dezembro de 2022, conforme dispõe a Lei Municipal nº 3.968/2021.

Artigo 10°. A atuação dos membros do Conselho do CACS-FUNDEB não será remunerada.

Artigo 11º. Serão considerados eleitos Titulares de acordo com seu respectivo segmento, os candidatos que obtiverem maior número de votos e os demais 
como suplentes na ordem de classificação. 

Artigo 12°.  Em caso de empate prevalecerá o candidato mais idoso.

Artigo 13º. Ficam designados 04 (quatro) membros para compor Comissão Eleitoral, responsável por orientar, dirigir e fiscalizar o processo, garantindo a 
imparcialidade, transparência e lisura na escolha dos representantes de cada segmento:
I – Membro   1: José Adivilson Campos Barros – RG 17 .839. 850-0
II – Membro  2: Simone Regina Moreira – RG 23. 333. 738-9
III – Membro 3: Luciana Neves Fernandes – RG 29 .800 .428-8 
IV – Membro 4: Tânia Maria Bezerra Lopes – RG 13 .459 .786-2
Parágrafo Único: Os membros da Comissão Eleitoral ficam impedidos de concorrerem ou serem indicados conselheiros representando qualquer segmento.

Artigo 14º. As medidas transitórias que se fizerem necessárias serão tomadas pela Secretaria da Educação, conforme o caso, devendo as mesmas serem 
registradas em Ata.

Santana de Parnaíba/SP, 16 de abril de 2021.

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação
--------------------------------------

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2021.

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01, DE 16 DE ABRIL DE 2021.
Espécie: Edital de Chamamento Público nº 01/2021

 A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Federal nº14.113, de 25 de janeiro de 2020 e a Lei Municipal nº 
3968, de 15 de abril de 2021 torna público Edital de Chamamento Público, objetivando à constituição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social- CACS-
FUNDEB, para o biênio 2021/2022. Os interessados deverão participar do processo eleitoral que ocorrerá no dia 20 de abril de 2021, por meio da plataforma 
eletrônica Google Meet.
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site:https://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 060/2020 – (Proc. Adm. 082/20) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: 
QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA – DATA: 31/3/2021 - VALOR: R$ 912.624,65.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 014/2019 – (Proc. Adm. 1021/18) – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA – DATA: 11/3/2021 - VALOR: R$ 102.061,41.

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 016/2017 – (Proc. Adm. 1208/16) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 
PARNAIBA - CONTRATADA: MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – DATA: 30/3/2021 - VALOR: R$ 4.342.229,19.

-------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 045/2021 – aquisição de luvas descartáveis nitrílicas e de látex atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde - (PE 046/21) 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DATA: 9/4/2021 - 
VALOR: R$ 1.094.750,00 – DOTAÇÃO: 0216-3.3.90.30.22-1030200802133 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 046/2021 – aquisição de luvas descartáveis nitrílicas e de látex atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde - (PE 046/21) 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DATA: 
9/4/2021 - VALOR: R$ 179.100,00 – DOTAÇÃO: 0216-3.3.90.30.22-1030200802133 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 047/2021 – aquisição de luvas descartáveis nitrílicas e de látex atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde - (PE 046/21) – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: T10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - DATA: 9/4/2021 - VALOR: R$ 433.680,00 
– DOTAÇÃO: 0216-3.3.90.30.22-1030200802133 - VIGÊNCIA: 3 meses.

CONTRATO 048/2021 – aquisição de cabos de cobre em atendimento à Secretaria Municipal de Operações Urbanas - (PE 051/21) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E CIA LTDA - DATA: 9/4/2021 - 
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VALOR: R$ 81.471,69 – DOTAÇÃO: 0246-3.3.90.30.26-1545200992205 - VIGÊNCIA: 45 dias.

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 237/2018 – (Proc. Adm. 893/18) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A. 
– DATA: 17/12/2020 – VALOR: R$ 220.710,13.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO 
CONTRATO 115/2016 – CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - 
CONTRATADA: NET TELECOM INFORMATICA LTDA – retifica a cláusula IV - DATA: 9/4/2021. 

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO 237/2018 – CONTRATANTE: PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A. – retifica a 
cláusula XII - DATA: 9/4/2020. 

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
041/2019 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE – retifica a cláusula primeira - DATA: 9/4/2021.

-------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 049/2021 – contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão em offset 
de provas de avaliação diagnostica, 75 gramas – 1 x 1 cor – P&B – formato A4 – com grampo; são 
11 tipos de arquivos em formato PDF contendo entre 10 a 20 paginas nestes variando conforme o 
ciclo de ensino/série/ano a serem aplicadas nos alunos da Rede Municipal de Ensino - (PE 055/21) 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: GRAFICA ITAPEVIENSE 
LTDA - DATA: 12/4/2021 - VALOR: R$ 18.029,85 – DOTAÇÕES: 0210-3.3.90.39.63-1236100172030 
e 0210-3.3.90.39.63-1236200182032 - VIGÊNCIA: 3 meses.

5º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 091/2016 – (Proc. Adm. 1567/15) – CONTRATANTE: 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: STOCKTOTAL 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA – DATA: 23/3/2021 – VALOR: R$ 332.705,89.

-------------------------------------------
RETIFICAÇÃO:

Na publicação veiculada de 09 a 15 de abril de 2021, na Imprensa Oficial - Ano IX - Edição 380;

na página 5: 
Lei nº 3.960, de 6 de abril de 2021 – na Ementa – onde se lê: A presente Lei 

cria o Selo Empresa Amiga da Mulher destinado a destacar as empresas que promovam ações para o 
desenvolvimento e proteção à mulher.– leia-se: – Cria o Selo Empresa Amiga da Mulher destinado a 
destacar as empresas que promovam ações para o desenvolvimento e proteção à mulher.

na página 7:
Lei nº 3.961, de 6 de abril de 2021 – na Ementa – onde se lê: A presente Lei 

cria o Sistema Municipal de Capacitação Feminina – SMCFem – destinado a desenvolver e fortalecer 
ações voltadas à promoção da autonomia financeira às mulheres em situação de violência doméstica 
ou familiar.– leia-se: Cria o Sistema Municipal de Capacitação Feminina – SMCFem  destinado a 
desenvolver e fortalecer ações voltadas à promoção da autonomia financeira às mulheres em situação 
de violência doméstica ou familiar.

na página 9: 
Lei nº 3.962, de 6 de abril de 2021 – na Ementa – onde se lê: – A presente lei 

dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio sexual e ao assédio moral na Administração Pública 
do Município de Santana de Parnaíba. – leia-se: dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio 
sexual e ao assédio moral na Administração Pública do Município de Santana de Parnaíba.

-------------------------------------------
LEI Nº 3.967, DE 15 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a instituição da Área Escolar de Segurança no 
âmbito do Município de Santana de Parnaíba.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, 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 a Área Escolar de Segurança no Município de Santana de 
Parnaíba.

§1º A Área Escolar de Segurança é aquela de prioridade especial e obrigatoriamente 
delimitada pelo Poder Executivo Municipal, que objetiva garantir, através de ações sistemáticas e 
prenunciadas em lei, a realização dos objetivos das instituições educacionais públicas ou privadas, 
nos níveis da Educação Básica e da Educação Superior, cuja finalidade é proporcionar a tranquilidade 
de alunos, professores e pais.

§2º A área de que trata o caput deste artigo corresponderá, no mínimo, a círculos de 
raio correspondente a 100 (cem) metros, com centro nos portões de entrada e saída das escolas e 
deverá ser identificada através de placas a serem afixadas nas proximidades.

Art. 2º  As ações do Poder Executivo Municipal, através de seus órgãos competentes, 
na efetivação da Área Escolar de Segurança, deverá:

I – intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial o de 
ambulantes, coibindo a comercialização de produtos ilícitos;

II – viabilizar, dentro da previsão orçamentária corrente ou com o apoio da 
comunidade, ou ainda da iniciativa privada, a adequação dos espaços circunvizinhos, de modo a não 
causar insegurança nas escolas e sua clientela, devendo, para isso, providenciar, quando possível:

a) iluminação pública adequada nos acessos à instituição;
b) pavimentação de ruas e manutenção de calçadas para que fiquem em perfeitas 

condições de uso;
c) poda de árvores e limpeza de terrenos;
d) o controle e eliminação de terrenos baldios e construções ou prédios abandonados 

nas circunvizinhanças;
e) retirada de entulhos; e
f) manutenção permanente de faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores 

de velocidade;
III – coibir, nos termos da lei, a distribuição ou exposição de escritos, desenhos, 

pinturas, estampas ou qualquer objeto que demonstre algo obsceno ou pornográfico;
IV – reprimir a realização de jogos de azar e jogos eletrônicos movidos a valores 

pecuniários, proibidos por lei, de modo a dificultar seu surgimento e proliferação;
V – controlar, através de fiscalização intensiva do comércio em geral, o acesso de 

crianças e adolescentes a:
a) quaisquer produtos farmacêuticos que possam causar dependência química;
b) gasolina ou qualquer substância inflamável ou explosiva;
c) fogos de artifício; e
d) bebidas alcoólicas; 
VI – regulamentar o uso de vias situadas no entorno dos estabelecimentos de ensino, 

impondo controle rígido a:
a) limites de velocidade;
b) sinalização adequada; e
c) demais necessidades a serem detectadas e definidas em prévia consulta à 

comunidade; 
VII - promover em parceria com as diretorias das escolas, com as associações de 

pais e mestres e com a comunidade escolar, ações que colaborem com a prevenção à violência e 
criminalidade locais.

Art. 3º  O Poder Executivo Municipal representará junto aos órgãos competentes, ou 
quando de sua jurisdição, aplicará sanções aos infratores por infrações cometidas em desrespeito à 
presente lei.

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

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

Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2021.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Prefeito Municipal

Arquivada em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------------
LEI Nº 3.968, DE 15 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social (CACS), do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
em conformidade com o artigo 212-A da Constituição 
Federal e regulamentado na forma da Lei Federal nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
no Município de Santana de Parnaíba - CACS-FUNDEB, criado nos termos da Lei nº 2.806, de 31 de 
maio de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma 
da Lei Federal nº 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições 
desta Lei.

Art. 2º O CACS-FUNDEB tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao 
controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, com 
organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da Administração Pública Municipal, 
competindo-lhe:

I - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 2020;

II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária 
anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo;

III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA;

IV- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas 
nacionais do governo federal em andamento no Município;

V - receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos 
incisos III e IV do “caput” deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses 
recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE;

VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 
relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;

VII – criar e atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta Lei. 
Art. 3º  O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:
I - apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo, 

manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando 
ampla transparência ao documento em sítio da internet;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário Municipal de 
Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da 
execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo para fornecimento 
não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com 
recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos 
servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do o respectivo nível, modalidade ou 
tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados;

c) convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos;

d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções.
IV - realizar visitas para verificar, “in loco”, entre outras questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições 

escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens adquiridos com recursos 

do Fundo para esse fim. 
Art. 4º  A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no art. 212-A da 

Constituição Federal e nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do 
Fundo, serão exercidos pelo CACS-FUNDEB.

 Art. 5º  O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer 
referente à prestação de contas dos recursos do Fundo.

Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do 
vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de 
Contas.

Art. 6º  O CACS-FUNDEB será constituído por:
I - membros titulares, na seguinte conformidade:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da 

Secretaria Municipal de Educação;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas 

públicas do Município;
e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica 

pública do Município;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município;
g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- CME;
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente-, indicado por seus pares;
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
II – membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado 1 (um) suplente, 

representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o 
titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos 
antes do fim do mandato.

§ 1º  Os conselheiros de que trata os incisos I e II deste artigo deverão guardar vínculo 
formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito 
à participação no processo eletivo do Presidente.

§ 2º  Para fins da representação referida na alínea “i” do inciso I do “caput” deste 
artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes condições:

I – ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei  Federal 
n. 13.019, de 31 de julho de 2014;

II – desenvolver atividades direcionadas no Município;
III – estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publicação do 

edital;
IV – desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos 

públicos;
V – não figurar como beneficiária de recursos realizados pelo CACS-FUNDEB ou como 

contratada pela Administração a título oneroso.
§ 3º  Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da alínea “f” 

do inciso I, do “caput” deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do 
Conselho, com direito a voz.

 Art. 7º  Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB:
I – o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e 

parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II – o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que 

prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem 
como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais, até o terceiro grau, desses 
profissionais;

III – estudantes que não sejam emancipados;
IV – responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito 

dos órgãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Público. 
Art. 8º  O suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB nos casos de 

afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá a vaga temporariamente até que seja 
nomeado outro titular, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:

I – desligamento por motivos particulares;
II – rompimento de vínculo de que trata o § 1º, do art. 6º e,
III – situação de impedimento previsto no art. 7º, incorrida pelo titular no decorrer de 

seu mandato.
Parágrafo único. Na hipótese em que o Conselheiro titular e/ou suplente incorrerem na 

situação de afastamento definitivo escrito acima, a instituição ou segmento responsável pela indicação 
deverá indicar novos representantes para o Conselho do FUNDEB.

Art. 9º  Compete ao Poder Executivo designar, por meio de Decreto específico, os 
integrantes dos CACS-FUNDEB, no prazo de 20 (vinte) dias do fim de seus mandatos, da seguinte 
forma:

I – nos casos de representantes do Poder Público Municipal, e das entidades de 
classes organizadas, pelos seus dirigentes;

II – nos casos de representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo 
conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em processo 
eletivo organizado para este fim, pelos respectivos pares;

III - nos caos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais 
da respectiva categoria; 

IV – nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de 
ampla publicidade, pela Secretaria de Educação, vedada a participação de entidades que figurem 
como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da 
localidade a título oneroso.

Art. 10. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serão eleitos por seus 
pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu Regimento Interno. 

§ 1º  Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e de Vice-Presidente 
qualquer representante do Poder Executivo no colegiado;

§ 2º  Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho do 
FUNDEB incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no art. 8º, a Presidência será ocupada 
pelo Vice-Presidente. 

Art. 11.  A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:
I – não será remunerada;
II – será considerada atividade de relevante interesse social;
III – assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas 

ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles 
receberem informações;

IV – será considerada dia de efetivo exercício dos representantes dos professores, 
diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho; 

V – veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou 
servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do 
término do mandato para o qual tenha sido designado.

VI – veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no 
Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes 
assegurados os direitos pedagógicos.

Art. 12. O primeiro mandato de Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos 
termos desta Lei terá a vigência até 31 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer as funções 
de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do 
colegiado nomeados nos termos desta Lei.

Art. 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o mandato dos 
membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato. 

§ 1º A indicação para os mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até 20 
(vinte) dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no 
mandato seguinte.

§ 2º Durante o prazo previsto no § 1º deste artigo e antes da posse, os representantes 
dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com 
os membros do Conselho do FUNDEB, cujo mandato está se encerrando para transferência de 
documentos e informações de interesse do Conselho.

 Art. 14.  As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:
I – na periodicidade definida pelo Regimento Interno, respeitada a frequência mínima 

trimestral, para as reuniões ordinárias;
II – extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante solicitação 

por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos integrantes do colegiado;
§ 1º  As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples 

dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com os 
membros presentes.

§ 2º  As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo 
ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate.

Art. 15. O sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o 
funcionamento do CACS-FUNDEB terá continuidade com a inclusão: 

I – dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
II – do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho;
III – das atas de reuniões;
IV – dos relatórios e pareceres;
V – outros documentos produzidos pelo Conselho.
Art. 16.  Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências 

do CACS-FUNDEB, assegurar:
I – infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para 

realização de sua competência;
II – um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo 

do Conselho;
III – oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos a sua criação 

e composição.
 Art. 17.  O Regimento Interno do CACS-FUNDEB deverá ser criado ou atualizado e 

aprovado no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias após a posse dos novos Conselheiros.
Art. 18. O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação 

institucional ao Poder Executivo local.
Art. 19.  Os casos omissos, na presente Lei, obedecerão às disposições da Lei n º 

14.113/2020, de 25 de Dezembro de 2020.
Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.
Art. 21.  Fica revogada a Lei nº 2.806, de 31 de maio de 2007.

Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2021.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Prefeito Municipal

Arquivada em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------------
DECRETO Nº 4.550, DE 12 DE ABRIL DE 2021

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte de 
áreas localizadas no Sítio Outra Banda, Santana de Parnaíba, e dá 

outras providências.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 

via amigável ou judicial, parte de áreas abaixo caracterizadas, que somam 7.966,26m² (sete mil, 
novecentos e sessenta e seis metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), localizadas no 
Sítio Outra Banda, Santana de Parnaíba-SP, tudo conforme plantas e memoriais descritivos, em anexo, 
que ficam fazendo parte integrante deste Decreto, a saber:

I  - parte de área com 6.197,28m², localizada na Estrada Municipal da Bela Vista, 
destacada da Área 01, esta constituída de parte do remanescente do imóvel denominado Sítio Outra 
Banda, designada para efeito de localização como Área 01-B (Matrícula nº 134.644), que consta 
pertencer ao ESPÓLIO DE EDVALDO DE OLIVEIRA ou quem de direito;

II  - parte de área com 938,32m², localizada na Estrada Municipal da Bela Vista, 
constituída de parte do remanescente do imóvel denominado Sítio Outra Banda, designada para 
efeito de localização como Área 03 (Matrícula nº 126.533), que consta pertencer a, PLATINUM 
CONSULTORIA, ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ou quem de direito;

III - parte de área com 830,66m², localizada na Estrada Municipal da Bela Vista, 
constituída de parte do remanescente do imóvel denominado Sítio Outra Banda, designada para 
efeito de localização como Área 04 (Matrícula nº 126.534), que consta pertencer a, ELZA SIQUEIRA 
DE OLIVEIRA ou quem de direito;

Art. 2º As áreas declaradas de utilidade pública, na forma do art. 1º, destinam-se a 
melhoria do sistema viário.

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

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

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

Santana de Parnaíba, 12 de abril de 2021.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
Prefeito Municipal

Arquivado em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------------
DECRETO N° 4.551, DE 15 DE ABRIL DE 2021

Regulamenta o patrulhamento operacional da Guarda Municipal 
Comunitária - GMC do Município de Santana de Parnaíba com 
bicicletas, denominado Ciclopatrulha- CP.

 ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 DECRETA:

 Art. 1º  A Ciclopatrulha- CP é um grupo de pronto emprego operacional da Guarda 
Comunitária Municipal - GMC do Município de Santana de Parnaíba, composto por Guardas Municipais 
efetivos, atuante na circunscrição da área central e comercial do município, mediante planejamento 
estratégico, para o patrulhamento preventivo, atendimento das ocorrências com as quais deparar 
ou para as quais for solicitado, além de prestar apoio às outras unidades de atendimento da GMC, 
motorizada ou não, sempre de acordo com as suas atribuições legais.

 Art. 2º A Guarda Municipal Comunitária de Santana de Parnaíba, fica autorizada a 
destacar do seu quadro funcional os patrulheiros habilitados para efetuar as rondas com bicicletas 
após treinamento específico, podendo:

  I – firmar convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil para efetuar os referidos 
treinamentos; e

 II – receber, a título de doação, bicicletas, acessórios e os serviços de manutenção 
das bicicletas e acessórios de empresa públicas e privadas unicamente para utilização do serviço de 
Ciclopatrulhamento.

 Art. 3º  Os Guardas integrantes da Ciclopatrulha - CP utilizarão o uniforme padrão da 
Guarda Comunitária Municipal - GMC, diferenciado conforme a necessidade, com capacete para 
ciclista, com distintivo da GMC, podendo utilizar agasalho, bermuda e camiseta padronizados da GMC.

 Art. 4º  Os equipamentos utilizados pela Ciclopatrulha - CP são aqueles usualmente 
fornecidos pela Guarda Comunitária Municipal - GMC, bem como bicicletas com quadro em alumínio 
e amortecedor central e “garfo”, sela de silicone, de acordo com o efetivo e a necessidade de serviço 
e acessórios para garantir a incolumidade física dos patrulheiros, com o suporte administrativo da 
Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU.

 Art. 5º  Os procedimentos de atuação da Ciclopatrulha - CP, bem como as atribuições 
dos integrantes da equipe, deverão seguir os procedimentos operacionais padrão da Guarda 
Comunitária Municipal - GMC.

 Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Santana de Parnaíba, 15 de abril de 2021.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA 
Prefeito Municipal

Arquivado em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

-------------------------------------------
DECRETO N° 4.552, DE 16 DE ABRIL DE 2021

Altera e acrescenta dispositivos no Decreto n° 4.518, de 08 de 
fevereiro de 2021, e revoga dispositivos do Decreto nº 4.533, de 5 
de março de 2021.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, 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 art. 1º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a vigorar com o acréscimo do 

seguinte dispositivo:

“§ 1º-C Fica permitido, desde que obedeça a capacidade máxima de ocupação de 25% 
(vinte e cinco por cento) e seguindo as disposições deste Decreto e os protocolos do 
Plano São Paulo: 
I – entre os dias 18 a 23 de abril de 2021: 
a) o funcionamento de atividades comerciais em geral, com restrição de horário das 
11h (onze horas) às 19h (dezenove horas); e 
b) a realização de cultos e missas;
II – entre os dias 24 a 30 de abril de 2021:
a) o funcionamento de atividades comerciais em geral, com restrição de horário das 
11h (onze horas) às 19h (dezenove horas);
b) realização de cultos e missas;
c) funcionamento de restaurantes e lanchonetes com consumo no local, com restrição 
de horário das 11h (onze horas) às 19h (dezenove horas);
d) funcionamento de salões de beleza e barbearias, com restrição de horário das 11h 
(onze horas) às 19h (dezenove horas);
e) realização de atividades culturais com restrição de horário das 11h (onze horas) às 
19h (dezenove horas);
f) funcionamento de academias e centros de ginástica, desde que apenas para 
atividades individuais e com horário de funcionamento das 7h (sete horas) às 11h 
(onze horas) e das 15h (quinze horas) às 19h (dezenove horas).” (NR)

Art. 2º  O inciso I-A do art. 4º do Decreto n° 4.518, de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“I-A – os condomínios e residenciais devem obedecer às normas dispostas neste 
Decreto e podem autorizar o uso de academias, centros de ginástica e áreas comuns 
de lazer a partir de 24 de abril de 2021, desde que seguidos os protocolos referentes 
ao setor, com capacidade limitada a 25% (vinte e cinco por cento) de ocupação, com 
uso de máscaras de proteção e sem gerar aglomerações, restando expressamente 
proibida a realização de festas;” (NR)

Art. 3º  O item 1. DISTÂNCIAMENTO SOCIAL da EDUCAÇÃO INFANTIL - REGRAS 
ESPECÍFICAS do Decreto 4.518, de 2021, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“1.7-A. Fazer intervalos intercalados entre as turmas para reduzir a quantidade de 
crianças em um mesmo espaço;” (NR)

Art. 4º  O item 1. DISTÂNCIAMENTO SOCIAL do ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO 
MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - REGRAS ESPECÍFICAS do ANEXO ÚNICO, do 
Decreto 4.518, de 2021, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“1.2-A.  Adequar a lotação dos veículos do transporte escolar, intercalando um 
assento ocupado e um livre, de maneira a manter 1,5 metro de distância entre as 
pessoas;” (NR)

Art. 5º  Se houver qualquer alteração de acordo com o Plano São Paulo, este Decreto 
poderá ser alterado a qualquer momento.

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º  Retornam a ter vigência:

I – o item 5. da alínea “a” do § 2º do art. 1º do Decreto nº 4.518, de 2021;
II – os itens 1. e 2. da alínea “g” do § 2º do art. 1º do Decreto nº 4.518, de 2021; e
III – o inciso I do art. 2º, com alteração da redação da alínea “e” na seguinte forma:
“e) capacidade de realização limitada a 25% (vinte cinco por cento) por missa, culto 
ou qualquer ato religioso; e” (NR)

Art. 8º  Revogam-se os incisos I e II do art. 8º do DECRETO Nº 4.533, DE 5 DE 
MARÇO DE 2021.

Santana de Parnaíba, 16 de abril de 2021.

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA 
Prefeito Municipal

Arquivado em pasta própria no local de costume na data supra.

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos
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