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Imagem Ilustrativa

MAIS DE MIL VAGAS NOS 
COMPLEXOS ESPORTIVOS 

NAS REGIÕES
- CENTRAL
- FAZENDINHA
- CIDADE SÃO PEDRO
- COLINAS DA ANHANGUERA 
- ALPHAVILLE

Bairro Parque Santana será o 
primeiro a receber as unida-
des de coleta seletiva do mu-
nicípio denominado Ecopon-
to. PG. 2

ECOPONTO
Plataforma online, implanta-
da em 2018, atinge a marca 
de 17 mil inscritos que estão 
aprendendo os idiomas In-
glês, Espanhol, Francês e Ita-
liano. PG. 3

PARNAÍBA IDIOMAS

Na próxima segunda-feira 
(16), começa a 2ª turma do 
Projeto Crescer, que auxilia 
famílias oferecendo qualifica-
ção profissional. PG. 2

PROJETO CRESCER

Mais vagas de natação e hidroginástica com a 
construção de 5 piscinas cobertas e aquecidas 
A prefeitura está trabalhando para entregar neste ano cinco unidades esportivas, nos bairros Colinas da Anhanguera, Cidade São Pedro, 
Fazendinha, Alphaville e na região central da cidade, reduzindo gastos com aluguéis e aumentando o número de vagas aos munícipes

Imagem Ilustrativa Imagem Ilustrativa

COMPLEXO AQUÁTICO COLINAS

COMPLEXO AQUÁTICO SÃO PEDRO COMPLEXO AQUÁTICO ALPHAVILLE

COMPLEXO AQUÁTICO FAZENDINHA

COMPLEXO ESPORTIVO CENTRAL - ESTÁGIO ATUAL DAS OBRAS

Maquete do Complexo

Imagem Ilustrativa
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Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 

mais perto de sua casa

577 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

Ajudante de acabamento 
fundição

5

Atendente de lanchonete 
(Madero)

20

Atendente de lanchonete 
(Madero)

5 x

Auxiliar de linha de pro-
dução

5 x

Auxiliar de cozinha (Ma-
dero)

20

Auxiliar de cozinha (Ma-
dero)

5 x

Auxiliar de topógrafo 2

Barbeiro 2

Biomédico 2

Cabelereiro 3

Carpinteiro 10

Colchoeiro (confecção 
de colchão)

5

Colorista 5

Corretor de imóveis 50

Costureira em geral 2

Desenhista mecânico 2

Esteticista 2

Funileiro de automóveis 
(reparação)

10

Macânico de auto em 
geral

2

Maeceneiro 2

Manicure 5

Massagista 2

Mecanico de auto-
móveis

5

Mecânico de manuten-
ção e eletricista

3

Montador de móveis 2

Montador de veículos 
(reparação)

10

Motofrentista 10

Motofrentista 10

Motorista carreteiro 2

Motorista de caminhão 10

Motorista de caminhão 
basculante

10

Motorista de caminhão 
guincho

5

Motorista de caminhão 
guincho

5

Motorista operador de 
betoneira

10

Op. de moínho (proces-
so de moagem)

5

Operador de injetora de 
Plástico

1

Operador de patrol (ni-
veladora)

5

Operador de telemarke-
ting ativo

200

Podólogo 2

Quimico 2

Tatuador 2

Topógrafo 2

Vendedor de serviços 5

Vendedor porta a porta 100

Vendedor pracista 5

Mais informações sobre
as vagas no site

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

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

NOVOS TELEFONES
PAT CENTRO: 4154-5191 
4154-2214 / 4154-4187

PROCON CENTRO: 4154-7031

Unidades de Saúde recebem 
Programação especial no mês da mulher

os tipos de violência e co-
mo identificá-las, os direi-
tos das mulheres e as for-
mas de prevenção.

Na sexta-feira (13), a 
UBS Sítio do Morro reali-
zou um bate-papo sobre a 
saúde da mulher e, na UBS 
do Bairro 120, ocorreu 
uma palestra com o tema 
“Saúde mental da mulher e 
violência doméstica”, mi-
nistrada pela ginecologis-
ta e psicóloga Karina Te-

E
m comemoração 
ao Dia Internacional 
da Mulher, durante 
o mês de março as 

unidades de saúde prepa-
raram uma programação 
especial. No último dia 06, 
na USA São Pedro, aconte-
ceu uma palestra de cons-
cientização sobre a violên-
cia contras as mulheres, 
que abordou temas como 

ma. Já no dia 16, a UBS 
Limério realizará uma ação 
social que contará com 
palestras, exercícios labo-
rais, massagem relaxan-
te, além de ações de bele-
za como cortes de cabelo, 
maquiagem e manicure. 
No dia 24, haverá uma ro-
da de conversa com o te-
ma: “Avanços e desafios 
das mulheres na atualida-
de”. Informações no tele-
fone: 4156-5707.

Dezenas de mulheres participaram da palestra na USA São Pedro

MULHER

Segunda fase do Projeto Crescer ajudará 120 
famílias a retornar ao mercado de trabalho

com a participação de 120 
famílias que participarão de 
atividades teóricas e práticas 
por 30 horas semanais, em 
diversos órgãos da prefeitu-
ra, e receberão uma bolsa 
auxílio correspondente a um 
salário mínimo, auxílio trans-
porte e cesta básica. 

A seleção para a par-
ticipação do programa foi 
realizada com famílias ca-

N
esta segunda-fei-
ra (16), a partir das 
9h, no Cineteatro 
Coronel Raymundo, 

acontece o lançamento da 
segunda turma do Projeto 
Crescer.

Realizado pela Secretaria 
de Assistência Social da pre-
feitura, o programa contará 

dastradas nas unidades as-
sistenciais (NAS e CRAS) 
da cidade, seguindo crité-
rios como: menor renda bru-
ta familiar per capita, maior 
tempo de desemprego, ser 
mulher arrimo de família e 
famílias com maior número 
de dependentes, consideran-
do crianças, adolescentes, 
idosos e pessoas com defi-
ciência.

Na 1ª edição centenas de famílias foram beneficiadas obtendo 
qualificação profissional e oportunidades de emprego

CONTROLE INTERNO

Santana de Parnaíba é destaque em 
diversas competições estaduais

medalhas, sendo 6 de ouro, 
4 de prata e 14 de bronze. 

Já no Campeonato Esta-
dual de Basquete, disputado 
no CIE Colinas, a equipe sub-
17 começou com o pé direi-
to, vencendo o time de Avaré 
pelo placar de 62 a 54. Com 
a vitória, os parnaibanos, que 
disputam a competição pe-
la primeira vez, ocupam a 
4ª colocação do torneio, que 

A
s equipes parnai-
banas começaram 
a temporada 2020 
de competições es-

portivas com tudo. No kara-
tê, 32 atletas da cidade par-
ticiparam da primeira etapa 
ACAK 2020, disputada em 
São Paulo e ficaram com o 
5º lugar, conquistando 24 

conta com a participação de 
clubes como o Corinthians, 
Franca e Palmeiras. Também 
no final de semana a equipe 
paralímpica parnaibana parti-
cipou da 1ª Etapa do Circuito 
de Atletismo e Natação, or-
ganizado pela Federação do 
Desporto para Cegos que, na 
sua segunda participação, ti-
veram excelentes resultados 
para a categoria.

Na partida realizada no CIE Colinas teve vitória da equipe de basquete 
de Santana de Parnaíba por 62 a 54 diante do time de Avaré

ESPORTE

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

Texto: Felipe Barbosa
Foto: Sandro Almeida

Texto: Willian Rafael
Foto: Acervo Smafel

Estão abertas as inscrições para a 1ª 
Edição da escola de Inovadores

rismo na cidade, por meio 
de cursos de extensão, pa-
ra viabilizar modelos de ne-
gócios de start-ups. 

Os candidatos deverão 
apresentar o seu projeto ino-
vador para participar do cur-
so. As inscrições vão até o 
dia 27/03 e só podem ser 
feitas no site http://www.
inova.cps.sp.gov.br /lanca-
mento-escola-de-inovado-

S
antana de Parna-
íba será Polo do 
Programa Escola 
de Inovadores, que 

nesta semana abriu as ins-
crições para sua 1ª edição. 
Criado pela Agência INOVA 
Paula Souza, com apoio da 
prefeitura, o objetivo será 
fomentar o empreendedo-

res, clicando na opção “Fa-
ça sua inscrição aqui”. No 
dia 06/04 serão divulgados 
os projetos selecionados e 
o início das atividades será 
dia 13/04. O programa terá 
40 horas, divididos em 10 
encontros semanais, que 
acontecerão as segundas-
-feiras na Etec Bartolomeu 
Bueno, na Fazendinha, das 
18h30 às 22h30. 

Programa Escola de Inovadores busca capacitar 
empreendedores e viabilizar modelos de negócios

CURSOS

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Foto Ilustrativa

Primeiras unidades do ECOPONTO serão 
instaladas no Parque Santana dia 14/03

LEV (locais de entrega vo-
luntária), os contêineres se-
rão instalados na Rua Sol-
dado Paulo Sérgio Romão, 
próximo a “Viela da Mina” e 
na divisa entre as ruas dos 
Cajueiros e Bananeiras. Os 
LEV´s terão duas divisões: 
orgânicos(não reciclável) e 
recicláveis, onde este último 

N
este sábado (14), a 
Secretaria de Meio 
Ambiente da prefei-
tura fará a implanta-

ção das primeiras unidades 
de coleta seletiva do muni-
cípio.

Também chamados de 

terá aberturas para descar-
te de matérias como papel, 
plástico, vidro e metal. 

Em breve os Ecopontos 
serão instalados em outros 
bairros, visando criar uma 
cultura que vai contribuir pa-
ra a sustentabilidade e pre-
servação do meio ambiente 
na cidade.

Modelo de Ecoponto que auxiliará na coleta seletiva em Santana de Parnaíba

Inscrições para o 1º Mutirão de Castração 
de cães e gatos do ano começam dia 18

verão estar homologa-
dos no município e fazer 
o agendamento por meio 
do SISPET (Sistema de 
Saúde Animal), no site da 
prefeitura. Somente se-
rão atendidos os animais 
dos moradores que estão 
com seu cadastro muni-
cipal regularizado e rece-
berem a confirmação, in-

N
a próxima quarta-
-feira (18), a partir 
das 09h, a Secre-
taria de Meio Am-

biente da prefeitura abri-
rá as inscrições para o 1º 
Mutirão de Castração do 
ano para cães e gatos.

Os interessados de-

dicando o dia, horário e 
local do mutirão. 

O procedimento é li-
mitado a dois animais por 
munícipe, que além do 
procedimento cirúrgico, 
passarão por avaliação 
veterinária e receberão um 
microchip para identifica-
ção. Mais informações no 
telefone: 4622-1427.

Criado em 2013, mais de 11 mil animais 
foram atendidos no Mutirão de Castração

CASTRAÇÃO

Texto: Renato Menezes
Foto: Imagem Ilustrativa

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

MEIO AMBIENTE

Imagem lustrativa
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Maior programa de estágio da região têm 600 
jovens na prefeitura

U
ma das principais difi-
culdades para jovens en-
trarem no mercado de 
trabalho é a falta de expe-

riência. Pensando nisso, a prefei-
tura de Santana de Parnaíba ofere-
ce oportunidades de estágio para 
alunos, desde o nível médio até 
o superior, sendo um dos maio-
res programas de estágio de toda 
a região metropolitana do Estado. 

De acordo com a secretaria 
responsável, no quadro de servi-

Texto: Willian Rafael
Foto: Allan Dourado/Bruno Faria/Rafael Alves

dores públicos municipais, mais 
de 600 deles são aprendizes que 
atuam em áreas como direito, co-
municação, educação, esporte, 
entre outros, supervisionados por 
profissionais que, no período de 
até 2 anos, ensinam na prática, 

o que eles aprendem nos cursos 
técnicos e universidades. 

Além do benefício econômico 
e desenvolvimento profissional, o 
programa de estágio da prefeitura 
incentiva os jovens a buscarem a 
formação no Ensino Superior.

Plataforma gratuita Parnaíba Idiomas atinge
a marca de 17 mil participantes que estão 

aprendendo inglês, espanhol, francês e italiano

C
riado em 2018, a Plata-
forma Parnaíba Idiomas 
alcançou na última se-
mana a marca de 17 mil 

pessoas que estão aprendendo 
uma nova língua e assim ampliar 
as oportunidades dos parnaiba-

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ilustrativa

nos no mercado de trabalho. 
Com a plataforma digital, 

aluno pode aprender em qual-
quer lugar, por meio de um 
computador ou tablet, os idio-
mas inglês, espanhol, francês e 
italiano nas funções auditivas, 
escritas, conversação e grama-
tical. A capacidade total é de 

150 mil pessoas. 
Para participar o morador de-

ve ter idade a partir de 13 anos 
e ser homologado no município. 
Em seguida basta acessar o site 
parnaibaidiomas.com.br e come-
çar a aprender. Mais informações 
entre em contato no telefone (11) 
4622-7503. 

A
té o final deste ano, Santa-
na de Parnaíba contará com 
cinco modernos complexos 
esportivos, para oferecerem 

atividades que estimularão os mora-
dores a praticarem atividades aquáti-
cas, físicas e esportivas, conquistan-
do assim uma vida mais saudável.

Nos complexos aquáticos dos 
bairros Colinas da Anhanguera e Fa-
zendinha estão sendo feitos os últi-
mos ajustes para entregar as unida-
des, que tem 1.200 m² e ambientes 
para realização de ginástica, natação, 
hidroginástica, 4 vestiários, refeitório 
e sala multiuso, dedicados a eventos 
de lazer e entretenimento. Cada uni-
dade atenderá até 300 pessoas. Já 
a nova unidade esportiva da Cida-
de São Pedro está sendo construída 
ao lado do parque municipal do bair-
ro e contará com uma piscina profis-
sional, vestiários e arquibancada pa-

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

“Tem sido muito gratificante estagiar na prefeitura, pois a 
experiência, o aprendizado e as pessoas ao meu redor me 
ajudam muito na evolução profissional. Tenho certeza que 
sairei daqui preparado para o mercado de trabalho”. 

Jorge Lucas - Estagiário de design gráfico na prefeitura 

EMPREGO EDUCAÇÃO

Jovens que participam do programa de estágio da prefeitura

Em menos de dois anos, 17 mil pessoas estão aprendendo um novo 
idioma por meio da Plataforma pública digital de línguas

Imagem da piscina de uma das unidades esportivas 
que será entregue para a população neste ano

Mais de 25 bairros estão totalmente iluminados 
por Led através do Programa “Ilumina Parnaíba”

C
om mais de 23 mil lumi-
nárias de LED instaladas, 
o maior programa de ilu-
minação pública da histó-

ria da cidade já levou as luminárias 

Texto: Guilherme Balbino
Foto: Marcio Koch

de LED para mais de 25 bairros no 
município, trazendo mais seguran-
ça para os moradores e economia 
para os cofres públicos. 

Nesta semana, as equipes do 
Departamento de Iluminação Públi-
ca da prefeitura iniciaram os traba-

lhos de instalação de 168 luminá-
rias no Residencial Santa Helena, 
que faz parte da região do Cururu-
quara. De acordo com os respon-
sáveis pela ação, o objetivo é que, 
até o final do ano, toda a cidade es-
teja 100% iluminada por LED. 

Limitação da verticalização e duplicação de vias 
contribuem para melhorar a mobilidade 

urbana em Alphaville

N
os últimos anos, a pre-
feitura tem feito um dos 
maiores investimentos 
em mobilidade urbana da 

história de Santana de Parnaíba, 
que teve impactos positivos em 
diversas regiões. Uma das regi-
ões que mais recebeu obras nes-
te setor foi Alphaville-Tamboré.

Em 2013, a lei nº 3.242/2013 
que limitou a verticalização das 
edificações no bairro a, no má-
ximo, 4 pavimentos, reduzindo a 

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

construção desenfreada de pré-
dios, contribuiu para o controle 
populacional na região. Em rela-
ção a fluidez no trânsito, a prefei-
tura atuou nas duplicações de du-
as principais vias da região: a Via 
Parque e a Paiol Velho, que deso-
bstruíram alguns dos principais 
trechos de congestionamento, 
além de oferecer alternativas de 
acesso a Rodovia Castelo Branco.

Outra importante intervenção 
foi o alargamento da Avenida Yoji-
ro Takaoka, que agora conta com 
três faixas no sentido centro da ci-

dade. Além disso, na última se-
mana foi entregue a primeira fase 
da passarela sobre a avenida, pa-
ra que os pedestres possam fazer 
a travessia com segurança. A pre-
feitura também recuperou o talu-
de da Alameda América. Em breve 
será inaugurado o túnel que ligará 
as Avenidas Yojiro Takaoka com a 
Marcos Penteado, eliminando de-
finitivamente o semáforo e redu-
zindo o tempo de trajeto na região. 
Uma obra que vai beneficiar o flu-
xo de veículos e a vida dos mora-
dores pelos próximos 50 anos

ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS

A região de Alphaville é um dos bairros que 
já estão 100% LED em suas ruas e avenidas

A duplicação da Via Parque foi uma das obras que contribuiu 
para a mobilidade urbana na região de Alphaville

ra aproximadamente 100 pessoas. A 
unidade vai oferecer aulas de natação 
e hidroginástica, além de sediar com-
petições do calendário esportivo mu-
nicipal. Já em Alphaville foram inicia-
das as obras do complexo aquático, 
que ficará ao lado do colégio infantil, 
que também está sendo contruído.

Previsto para ser inaugurado no 
segundo semestre deste ano, o Com-
plexo Esportivo Central, localizado na 
Rua Álvaro Ribeiro, terá aproximada-
mente 6.600 m², onde serão realiza-
das atividades esportivas e culturais, 
com direito a piscina com arquiban-
cada para 300 pessoas, vestiários, 
academia, salas multiuso para aulas 
de música, dança e lutas e jardim ex-
terno. O local abrigará o Centro Cul-
tural Artístico Municipal (CCAM) e o 
Centro de Convivência do Idoso (CCI 
3ª idade). Além de mais opções pa-
ra a prática de atividades físicas, as 
unidades vão gerar economia aos co-
fres públicos com a eliminação dos 
aluguéis.

Complexo Esportivo Fazendinha

Mais vagas de natação e hidroginástica com a construção 
de 5 piscinas cobertas e aquecidas

A prefeitura está trabalhando para entregar neste ano cinco unidades esportivas, nos bairros Colinas da Anhanguera, Cidade São Pedro, 
Fazendinha, Alphaville e na região central da cidade, reduzindo gastos com aluguéis e aumentando o número de vagas aos munícipes
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ATOS OFICIAIS

PORTARIA N.º 026/2020 DE 09 DE MARÇO DE 2020.
(Dispõe sobre nomeação de servidor) 

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, Diretora Presidente, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

 ARTIGO 1º:- Nomear o Sr. MARCOS ANDRÉ DA LUZ CARDOSO, portador do R.G. n.º 
60.940.363-1/SSP-SP, para exercer em CARÁTER EFETIVO, o cargo de Agente de Su-
porte em Tecnologia, nível III, grau A, lotado na Diretoria Administrativa, constante da Lei 
Complementar n.º 028 de 28 de fevereiro de 2003, alterada pela Lei Complementar 038 
de 17 de maio de 2018.

 ARTIGO 2º:- Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Santana de Parnaíba, 09 de Março de 2020.

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
DIRETORA PRESIDENTE

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

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR ADMIN. E FINANCEIRO

RESOLUÇÃO N° 003/2020
“Cria a Escola do Parlamento de Santana de Parnaíba.”

Autoria: A MESA

FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu promulgo 
a seguinte:

                                   RESOLUÇÃO:

Capítulo I
“Da Instituição e suas finalidades”

Artigo 1º - Fica criada, sob a denominação de Escola do Parlamento de Santana de 
Parnaíba, a divisão de Estudos, Capacitação, Estímulo à Cidadania, Aperfeiçoamento e 
Modernização de Políticas Públicas do Poder Legislativo do município de Santana de 
Parnaíba, órgão vinculado à Mesa Diretora, da Câmara Municipal do município de Santana 
de Parnaíba.

Artigo 2º - A Escola do Parlamento de Santana de Parnaíba tem por finalidade a promoção 
de estudos, projetos e pesquisas que busquem oferecer suporte conceitual de natureza 
técnico-administrativa às atividades legislativas e afins quais visem o aperfeiçoamento 
dos trabalhos dos parlamentares, das ações legislativas e a formulação de políticas 
públicas, bem como propiciar a capacitação e o aprimoramento profissional de seus 
servidores, além de promover a aproximação institucional e a integração entre a 
sociedade e o Poder Legislativo.

Artigo 3º - Caracterizam-se como objetivos específicos da Escola do Parlamento de 
Santana de Parnaíba:

I. Realizar estudos, pesquisas e debates que contribuam para a divulgação da 
finalidade institucional do Poder Legislativo Municipal, para a identificação de 
demandas a serem atendidas pelos edis e para o desenvolvimento e aplicação de 
políticas públicas municipais;

II. Propor medidas educativas que contribuam para o desenvolvimento da cultura 
política, do exercício da cidadania e do fortalecimento da democracia; 

III. Promover atividades educacionais quais possam estimular o diálogo e o debate 
sobre os diversos aspectos do Poder Legislativo, da Administração Pública 
em geral, relacionados à ética, a transparência pública, ao controle social, às 
questões globais e valores universais como justiça, respeito, igualdade, dignidade, 
diversidade e inclusão social, bem como outros conteúdos temáticos de interesse 
da edilidade;

IV. Oferecer aos parlamentares e aos servidores subsídios aos trabalhos do Poder 
Legislativo, oferecendo suporte conceitual, técnico-temático à ação legislativa 
para definição de medidas que estimulem o desenvolvimento da sociedade local 
e, por conseguinte, regional;

V. Preparar, elaborar e acompanhar a implantação de convênios, parcerias e diversos 
protocolos de cooperação técnica a serem firmados pela Câmara Municipal 
com outros institutos, fundações, associações, órgãos públicos, universidades 
e instituições de ensino diversas; bem como com outros poderes legislativos, 
municipais, estaduais e federal.

VI. Integrar e gerenciar convênios, especialmente com o Senado Federal, com a 
Câmara dos Deputados; com as Assembleias Legislativas; com as demais 
Câmaras Municipais; com os Executivos Municipais, Estaduais e Federal; com 
as associações; entidades de classe; autarquias e fundações e demais órgãos 
dos Poderes da União, Estados e Municípios; bem como com os Tribunais de 
Contas; com o Ministério Público; com as universidades; com as faculdades; 
com as escolas técnicas e com as escolas de cursos de qualificação profissional, 
propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação e qualificação 
de parlamentares, servidores, agentes políticos e cidadãos em geral sejam por 
meio de videoconferências, treinamentos à distância e a realização de cursos de 
capacitação técnica e de cursos presenciais de formação acadêmica ou pós-
acadêmica; 

VII. Propor ações legislativas na área de políticas públicas, objetivando maior interação 
do Poder Legislativo com a sociedade e o aperfeiçoamento da participação política;

VIII. Promover a realização de cursos de ambientação aos novos vereadores, diretores 
e assessores parlamentares no início de cada Legislatura; bem como realizar, 
atividades preparatórias para cada alternância de legislatura e no decorrer da 
mesma, seminários, cursos e demais eventos de qualificação e aperfeiçoamento 
quanto à atuação parlamentar, à missão da instituição Casa de Leis, ao exercício 
do mandato, ao processo legislativo, à atuação fiscalizadora e demais temas que 
ofereçam orientação adequada à ação dos Vereadores e de sua assessoria;

IX. Atuar, visando ao aperfeiçoamento e à capacitação profissional dos servidores do 
Poder legislativo, através da formulação de convênios com instituições de ensino, 
cujas especialidades acadêmicas sejam de interesse do Poder Legislativo;

X. Oferecer aos servidores e aos profissionais terceirizados conhecimentos básicos 
para o exercício de funções diversas dentro do Legislativo e fora dele, quando em 
atividades voltadas para o público ao qual servem;

XI. Qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo 
ampliando a sua formação em assuntos legislativos;

XII. Implantar, captar ou sugerir, através de convênios com instituições universitárias e 
educacionais, cursos de especialização nas áreas de atuação do Poder Legislativo, 
destinados à qualificação de servidores e profissionais do quadro nestas áreas;

XIII. Planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na sociedade 
que contribuam para a educação política, a educação para a cidadania e o 
aprimoramento da prática legislativa; 

XIV. Realizar estudos, seminários, campanhas e debates, para orientar a legislação 
participativa e a iniciativa popular, capacitando lideranças sociais para acompanhar 
as ações da Câmara Municipal.

XV. Desenvolver ações de educação para a cidadania, visando à aproximação da 
sociedade ao parlamento municipal, principalmente a comunidade estudantil, 
como forma de colaborar com a realização de atividades parlamentares e políticas;

XVI. Estimular a pesquisa, produção e sistematização de dados técnicos, que subsidiem 
estudos sobre temas de interesse do Poder Legislativo ou sobre projetos de lei em 
tramitação em cooperação com outras instituições públicas e/ou privadas;

XVII. Desenvolver programas e atividades específicas objetivando a formação e a 
qualificação de lideranças comunitárias e políticas; 

XVIII. Manter atividades de cooperação e intercâmbio com o Poder Legislativo em seus 
diversos níveis no Brasil e com instituições de ensino e de pesquisa, escolas e 
universidades, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação de 
parlamentares, servidores e agentes políticos em treinamentos à distância; 

XIX. Ser agente de capacitação de vereadores e servidores, inclusive de outras 
câmaras municipais e instituições, no cumprimento de compromissos firmados 
com instituições parceiras, corroborando para fortalecimento de um pólo regional 

educacional; 

XX. Desenvolver as ações do Memorial da Câmara e incentivar a realização, a 
elaboração e o desenvolvimento de projetos na área da história e memória política 
do Município de Santana de Parnaíba.

XXI. Criar e manter uma Biblioteca Legislativa com um banco de informações e 
referências bibliográficas (publicações, teses, monografias, dissertações, entre 
outros) que tratem de questões e assuntos atinentes à política e legislação 
brasileira; 

XXII. Informar e capacitar a comunidade em temas afins às atividades institucionais do 
Poder Legislativo; 

XXIII. Promover a valorização humana dos servidores, proporcionando bem-estar e 
qualidade de vida, por meio de ações e atividades, bem como desenvolver ações 
motivacionais, por meio de palestras, atividades e políticas de relações humanas; 

XXIV. Desenvolver atividades de treinamento, capacitação e de ambientação 
organizacional dos servidores em estágio probatório; 

XXV. Promover ações e projetos quais permitam a realização de programas de estágio 
supervisionado conforme a legislação vigente federal, estadual e municipal.

XXVI. Desenvolver ações de preparo e programas de aposentadoria dos servidores; 

XXVII. Promover outras atividades de caráter educativo e de aperfeiçoamento de 
interesse da edilidade

Parágrafo único – As especificações da Escola do Parlamento não substituem ou 
eliminam as competências regimentais e constitucionais das Comissões Permanentes e 
Temporárias, e nem aquelas dos Departamentos da Câmara Municipal, que dão suporte 
ao processo legislativo.

Capítulo II
“Da Estrutura”

Artigo 4º - A Escola do Parlamento de Santana de Parnaíba tem como estrutura 
administrativa os seguintes órgãos:

I - Diretoria
II – Assistência Técnica
III- Coordenação Acadêmica e Pedagógica
IV- Departamento Administrativo
V- Conselho Deliberativo e Gestor;

SEÇÃO I
DA DIRETORIA

Artigo 5º - A Diretoria compõe-se de:

Diretor da Escola do Parlamento– Cargo em comissão indicado pelo presidente da 
Câmara.

Parágrafo único - O Diretor deve ter nível de escolaridade superior completo

Artigo 6º - Compete à Diretoria: 

I. Responsabilizar-se pelo planejamento, execução, controle e avaliação dos 
processos e procedimento administrativos, de gestão pedagógica e de docência 
para o fortalecimento e efetividade do papel institucional da Escola do Parlamento 
e executar outras atividades correlatas;

II. Representar a Escola do Parlamento junto à Administração da Câmara Municipal e 
a entidades e instituições externas;

III. Dirigir as atividades da Escola do Parlamento e tomar as providências necessárias 
à sua regularidade de funcionamento, podendo, para tanto, solicitar a lotação de 
servidores;

IV. Orientar os serviços de secretaria da Escola do Parlamento e assinar certificados, 
documentos escolares e a correspondência oficial da Escola do Parlamento;

V. Elaborar anualmente o plano de atuação da Escola do Parlamento, detalhando as 
ações que serão executadas visando à consecução de suas finalidades; 

VI. Organizar projetos de estudos, pesquisas, debates e seminários, visando ao 
desenvolvimento e aplicação de políticas públicas e ao aprimoramento social e 
da democracia; 

VII. Coordenar estudos com o objetivo de serem propostas ações legislativas que 
propiciem maior interação do Poder Legislativo com a sociedade; 

VIII. Desenvolver projetos voltados para lideranças sociais com orientação sobre 
legislação participativa e iniciativa popular; 

IX. Apresentar ao Conselho Deliberativo e Gestor propostas que subsidiem os 
trabalhos dos parlamentares, voltados ao desenvolvimento social; bem como 
convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo e Gestor 
conforme a necessidade; 

X. Propor à Mesa a celebração de protocolos, convênios, intercâmbios e contratos 
com entidades e instituições de ensino;

XI. Coordenar e supervisionar a preparação, elaboração e implantação de convênios 
e protocolos de cooperação técnica a serem firmados pela Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba; 

XII. Propor à Mesa o recrutamento temporário de professores, instrutores, monitores, 
palestrantes e conferencistas;

XIII. Realizar, na primeira quinzena de cada legislatura, seminários destinados aos 
parlamentares e sua respectiva assessoria, abordando temas relativos ao exercício 
do mandato e organizar calendário de seminários e eventos que serão realizados 
durante cada ano da referida legislatura; 

XIV. Estabelecer com o Departamento de Comissões, periodicamente, o plano 
de atividades que serão desenvolvidas, realizando ainda reuniões para 
acompanhamento do trabalho conjunto; 

XV. Estabelecer com o Departamento de Recursos Humanos e financeiro, o plano 
de atividades que serão desenvolvidas, realizando ainda reuniões mensais para 
acompanhamento do trabalho conjunto, 

XVI. Elaborar critérios de remuneração de professores, docentes, instrutores, 
palestrantes, conferencistas e demais especialistas para a promoção das 
atividades finalísticas da Escola do Parlamento; 

XVII. Celebrar convênios, a serem ratificados pela Mesa, com instituições universitárias 
e organizações não governamentais visando à realização de cursos de 
especialização nas áreas de atuação do Poder Legislativo, supervisionando sua 
execução; 

XVIII. Indicar à Presidência e ao Departamento de Recursos Humanos os servidores que 
integrarão o Grupo de Apoio e solicitar ao Conselho Deliberativo e Gestor, quando 
necessário, o apoio técnico de outras unidades administrativas; 

XIX. Apresentar, ao final de cada ano, relatório detalhado e atividades para apreciação 
do Conselho Deliberativo e gestor; 

XX. Dar ampla publicidade ao seu plano de trabalho anual e ao relatório de atividades; 

XXI. Outras incumbências que vierem a ser atribuídas por regulamento ou deliberação 
da Diretoria.

§ 1º - As deliberações da Diretoria dar-se-ão por decisão colegiada.

§ 2º - A gestão da Diretoria coincidirá com o mandato da Mesa e poderá ser prorrogada 
até que novas indicações sejam concretizadas, não excedendo ao prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após o término do mandato, podendo haver recondução.

Artigo 7º - A Diretoria terá apoio técnico das unidades administrativas da Câmara 
Municipal de Santana de Parnaíba e será secretariada por grupo de apoio (coordenadoria 
acadêmica e pedagógica e assistência técnica) constituído por servidores efetivos do 
quadro permanente da referida Câmara Municipal, sendo permitida a participação de 
servidores colocados à disposição deste Poder.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DELIBERATIVO E GESTOR

Artigo 8º - O Conselho Deliberativo e Gestor é composto por: 

I – Diretor da Escola do Parlamento  
II – Coordenadoria e Assistência Técnica
III - um representante eleito pelos funcionários efetivos
IV – dois Vereadores eleitos entre si
V - um representante de cada uma das universidades e organizações não governamentais, 
conveniadas com a Escola, quando houver. 
VI- Diretor Administrativo e Financeiro ou Chefe de Gabinete da Presidência
VII – Diretor Jurídico e Legislativo

§ 1º - O Conselho Deliberativo e Gestor será presidido pelo Diretor da Escola do 
Parlamento. 
§ 2° - As funções dos membros do Conselho Deliberativo e Gestor serão consideradas de 
relevante interesse público, não sendo remuneradas.
§ 3° - A participação de servidor efetivo nesse Conselho será considerada nos processos 
internos de avaliação.

Artigo 9º - O representante dos funcionários no Conselho Deliberativo e Gestor será 
eleito diretamente pelo voto facultativo do conjunto dos servidores ativos do quadro da 
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba e exercerá a representação sem prejuízo das 
atribuições de seu cargo. 

Parágrafo único - A eleição do representante dos funcionários será realizada de forma 
direta entre seus pares.

Artigo 10 - O Conselho Deliberativo e Gestor reunir-se-á trimestralmente e poderá ser 
convocado extraordinariamente pela Diretoria ou por 1/3 (um terço) de seus membros. 

Artigo 11 - Ao Conselho Deliberativo e Gestor compete: 

I - elaborar, com aprovação da maioria absoluta de seus membros, alterações ao 
Regulamento da Escola do Parlamento e propô-las à Mesa Diretora; 

II - estabelecer as diretrizes que deverão orientar a formulação do plano de trabalho da 
Escola do Parlamento e suas prioridades; 

III - aprovar a programação anual elaborada pela Diretoria no prazo de 30 (trinta) dias 
contados de sua apresentação; 

IV - analisar e aprovar relatório anual sobre os resultados obtidos e as propostas 
elaboradas pela Diretoria nos termos do inciso VI do artigo 6º; 

V - aprovar as propostas elaboradas pela Diretoria para subsidiar os trabalhos 
parlamentares; 

VI - sustar, por decisão de 2/3 (dois terços) de seus membros, atos praticados pela 
Diretoria comprovadamente irregulares ou considerados abusivos. 
VII - apreciar relatório anual de atividades apresentado pela Diretoria. 

VIII- assegurar o apoio técnico das unidades administrativas da Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba às atividades da Escola do Parlamento e elaborar propostas que 
contribuam para o cumprimento de seus objetivos.

Parágrafo único - Na hipótese da programação anual apresentada pela Diretoria não ser 
apreciada pelo Conselho no prazo estabelecido no inciso III, a proposta será submetida à 
apreciação e aprovação da Mesa Diretora dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

Artigo 12 - As decisões do Conselho Deliberativo e Gestor serão tomadas por maioria 
simples de votos, com quórum mínimo de 1/3 (um terço) de seus membros. 

SEÇÃO III –
DO CORPO DOCENTE

 
Artigo 13. O Corpo Docente da Escola do Parlamento será integrado por Professores 
Permanentes e Professores Visitantes, integrantes do Quadro de Pessoal do Legislativo 
ou não, com habilitação acadêmica, técnica ou profissional, com capacidade técnica e 
didática suficientes para as atividades educacionais no âmbito da Escola e no escopo de 
seus objetivos.
 
§ 1º São considerados professores permanentes os que exerçam atividades regulares na 
Escola do Parlamento em caráter continuado.
 
§ 2º São considerados visitantes os professores convidados pela Escola do Parlamento 
para colaborar nas atividades didáticas, científicas ou de pesquisa em caráter extraordinário. 
 
Artigo 14. A Escola do Legislativo contratará seu corpo docente em caráter temporário 
através de medidas legais e certificadas pelo tribunal de contas.

Artigo 15 As atividades docentes serão remuneradas ou desempenhadas a título de 
colaboração, respeitadas as normas legais aplicáveis à espécie.

Parágrafo único - Os servidores da Escola do Legislativo e da Câmara Municipal também 
poderão integrar seu corpo docente.
 
Artigo 16. A contratação do corpo docente respeitará as normas legais pertinentes, 
autorizada a remuneração, na condição de professores, de servidores integrantes 
dos quadros permanentes da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, quando por 
atividades realizadas em compatibilidade de horário.
Parágrafo Único: São direitos do professor, instrutor, palestrante ou conferencista: 
I - liberdade de cátedra; 
II - remuneração pelos serviços prestados. 
Artigo 17 A Escola do Legislativo poderá também implementar qualquer outra modalidade 
de ensino-aprendizagem, de acordo com as diretrizes do Conselho Escolar, aprovadas 
pela Presidência da Câmara.
 
Artigo 18 A Escola do Legislativo funcionará nas dependências da Câmara Municipal de 
Santana de Parnaíba, entretanto, conforme a necessidade, poderá promover atividades 
itinerantes em outros locais do município e ainda, havendo interesse ou necessidade, a 
Escola do Legislativo poderá, por deliberação da Mesa Diretora da Câmara, organizar e 
ministrar em outros Estados da Federação e em outros Países.

Artigo 19 A Escola do Legislativo de Santana de Parnaíba é diretamente subordinada à 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.

Parágrafo único - A Escola do Legislativo terá autonomia organizativa, pedagógica e 
didática no planejamento, na execução e na avaliação de seus programas e atividades.

Artigo 20 - Para a consecução de suas finalidades institucionais, a Escola do Parlamento 
da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba poderá realizar ou patrocinar cursos, 
encontros, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, concursos e demais 
atividades acadêmicas, estudos e publicações, bem como promover a divulgação de sua 
produção intelectual ou científica, de forma onerosa ou gratuita.

Artigo 21 - A Escola do Parlamento de Santana de Parnaíba poderá integrar a Associação 
Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL e demais redes e associações 
de interesse do Legislativo.

Artigo 22 - A Escola do Legislativo será norteada pedagogicamente por seu projeto 
político-pedagógico, elaborado a partir da presente Resolução da Mesa.

Artigo 23 - A Mesa da Câmara Municipal regulamentará esta Resolução estabelecendo o 
Regulamento Interno da Escola do Parlamento, se necessário.

Artigo 24 – Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação

Artigo 25 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 008, 
de 24 de setembro de 2013. 

Plenário Antônio Branco, em 10 de março de 2020.

EVANILSON MARTINS
Presidente

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 011/20 – Proc. Adm. nº 0147/20

Fica ratificada a dispensa de licitação para prorrogação da contratação da locação de 
imóvel situado à Rua Edgard de Moraes, nº 476 – Vila Nova – Santana de Parnaíba/
SP, entre esta municipalidade e a Sra. Neusa Maria Frediani, para abrigar o Ginásio 
Poliesportivo Frediani, vinculado à Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e 
Lazer, no valor total de R$ 11.603,25 (onze mil seiscentos e três reais e vinte e cinco 
centavos) mensais, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o inciso X do art. 
24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 02 de março de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

---------------------------------
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 044/2020 – Proc. Adm. n.º 116/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO, visando suprir as necessidades de diversas Secretarias e Coordenadorias 
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deste município, pelo período de 12 meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a necessidade de 
retificações nas especificações dos itens a serem adquiridos, e ainda, considerando 
que tais alterações produzem impacto na elaboração de proposta, comunica-se a 
REPUBLICAÇÃO do edital em epígrafe, sendo necessária a devolução dos prazos e 
conforme abaixo:
Do Edital: O novo edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
10/03/2020, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como 
por meio do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, 
licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 20/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 011/2020 – Proc. Adm. nº. 019/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em FORNECIMENTO DE ARMA DE 
FOGO, TIPO CARABINA SEMIAUTOMÁTICA, em atendimento a solicitação da Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana. Na oportunidade, considerando a ausência de 
manifestação de interposição de recurso, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame 
a favor da seguinte empresa: GOEMANN COMERCIAL EIRELI EPP

Santana de Parnaíba, 05 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 029/2020 – Proc. Adm. nº 055/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de COLCHÕES e TRAVESSEIROS, em 
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
Considerando que o prazo para interposição de recurso administrativo transcorreu in 
albis, ADJUDICO e HOMOLOGO os itens deste certame conforme abaixo: 
SM DA SILVA – SOLUÇÕES – Item 01;
VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA EPP – Itens 02, 
03, 05, 06 e 07; INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA – Item 04.

Santana de Parnaíba, 06 de março de 2020.
ORDENADORA DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 035/2020 – Proc. Adm. nº 070/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de TUBOS DE CONCRETO ARMADO E SEM 
ARMAÇÃO, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, pelo 
período de 12 meses.
Na oportunidade, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame da seguinte maneira: 
Empresa FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – para o item 01; Empresa GUARANI 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – para os itens 02, 03 e 04; e Empresa G.S. 
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – para os itens 05, 06 e 07.

Santana de Parnaíba, 10 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 037/2020 – Proc. Adm. nº 0082/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso 
a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa (business, similar ou 
superior) baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, serviços de consultoria, 
sustentação, implantação, migração e treinamento presencial, para utilização nas 
diversas unidades da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, por um período de 12 (doze) meses.
Na oportunidade, considerando o julgamento deste Processo, ADJUDICO e HOMOLOGO 
seus itens a favor da empresa QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. 

Santana de Parnaíba, 05 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 162/19 – Proc. Adm. n.º 1185/19
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de EQUIPAMENTOS 
E INSUMOS DE REDE E TELEFONIA, para atendimento das necessidades desta 
Administração e dos órgãos federais e/ou estaduais dependentes ou conveniados a 
esta municipalidade, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Tecnologia da 
Informação, pelo período de 12 (doze) meses.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação aos CATÁLOGOS 
apresentados para este Pregão, a Secretaria requisitante promoveu a análise dos produtos 
ofertados e julgou-os APROVADOS.
Na oportunidade, considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente certame a favor das seguintes empresas: NET 
TELECOM INFORMÁTICA LTDA para os itens do LOTE 01, LOTE 03 e LOTE 07; TELSYS 
INFORMÁTICA LTDA para os itens do LOTE 02, LOTE 04, LOTE 05 e LOTE 09; ADV NET 
SOLUTION INFORMÁTICA LTDA para os itens do LOTE 06, LOTE 08 e LOTE 12; BHC 
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para os itens do LOTE 10 e LOTE 13; e 
ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA para os itens 
do LOTE 11.

Santana de Parnaíba, 06 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 053/2020 – Proc. Adm. n.º 142/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de LÂMPADAS DE LED para utilização 
em próprios municipais, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal da Casa Civil, 
pelo período de 12 meses.
 Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/03/2020, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 18/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 054/2020 – Proc. Adm. nº. 144/2020
Objeto: Registro de Preços para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA 
PONTO DE ÔNIBUS (Tipo I e Tipo II), a serem instalados no município, em atendimento 
à Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 06/03/20, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 19/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 05 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 055/2020 – Proc. Adm. nº. 145/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de AÇUCAR, CAFÉ e CHÁ por 
um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades das Secretarias deste 
Município.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 09/03/2020, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 20/03/2020, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 06 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Pregão Eletrônico n.º 057/2020 – Proc. Adm. nº. 149/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de UNIFORMES para uso 
da Guarda Municipal Comunitária e Defesa Civil, pelo período de 12 meses, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/03/20, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do 
site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances: Dia 23/03/2020, às 10h00min.

Santana de Parnaíba, 09 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

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

Tomada de Preços N.º 002/2020 – Proc. Adm. Nº 0021/2020
Objeto: Contratação de empresa para Construção de Cabines Primárias no Centro 
Administrativo, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283 – 
Votuparim – Santana de Parnaíba – SP.

Considerando que, decorreu in albis o prazo para interposição de recurso na fase de 
classificação de propostas, fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO a favor da empresa FEC 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, o objeto da Tomada de Preços nº 02/2020.

Santana de Parnaíba, 10 de março de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

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

Tomada de Preços N.º 006/2020 – Proc. Adm. Nº 0119/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CAIXILHO TIPO VENEZIANA NA ARENA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESTRADA 
TENENTE MARQUES, 4.100 – FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAÍBA – SP.  
Considerando que houve apenas uma empresa participante, e esta ter atendido 
satisfatoriamente a todas exigências pertinentes ao êxito da presente Licitação, fica 
HOMOLOGADO E ADJUDICADO a favor da empresa NASCON CONSTRUÇÕES EIRELI, o 
objeto da Tomada de Preços nº006/2020.

Santana de Parnaíba, 10 de março de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL

---------------------------------
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 047/2020 – Proc. Adm. n.º 125/2020
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento e plantio de ÁRVORES E PALMEIRAS 
ADULTAS, em atendimento à requisição da Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, interpôs pedido de impugnação, 
tempestivamente, a empresa SÍTIO MORRINHOS LTDA – ME. A impugnação refere-
se a não exigência de registro no CREA, bem como atestados de capacidade técnica 
acervados pelo mesmo, citando uma legislação para fundamentar seu questionamento, 
sem contudo, apresentar devidamente justificativa clara, objetiva e legal, que ateste 
a obrigatoriedade de referida exigência. Desta forma, a argumentação e legislação 
apresentadas não é suficiente e restringe a participação na licitação. Além disso a 
impugnante não apresentou documento que comprove a veracidade desta petição, 
considerando a mesma APÓCRIFA, não obstante, ainda desprovida das formalidades e 
de fundamentações legais.
Dito isso, decide-se pela IMPROCEDÊNCIA das razões da impugnação, ratificando a 
legalidade e assertividade do edital, sendo desnecessária as exigências apontadas, 
prosseguindo com o certame, mantendo data e horário de abertura da sessão pública 
conforme já estipulado. 

Santana de Parnaíba, 11 de março de 2020.
ORDENADOR DE PREGÃO

---------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020 – PROC. ADM. Nº 072/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA -  AV. HONÓRIO ÁLVARES 
PENTEADO COM A ESTRADA PAIOL VELHO – COLINAS DA ANHANGUERA – SANTANA 
DE PARNAÍBA – SP. 
Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba julgou HABILITADAS as empresas FEC 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP e NASCON CONSTRUÇÕES EIRELI, por 
atenderem satisfatoriamente todas exigências do Edital (Ressalva: O representante da 
empresa FEC CONSTRUÇÕES apontou os atestados apresentados pela empresa NASCON 
são referentes à edificações, o que não condiz com as características do objeto licitado. 
Pois bem, para julgarmos tal apontamento se fez necessário a consulta junto a área de 
engenharia, mais precisamente Eng. Régis, o qual avaliou e aprovou como semelhante a 
execução da obra constante no atestado, que veio com destaque a construção de muro 
de arrimo.), e julgou INABILITADA a empresa CONSTRUTORA JÓIA BRASIL LTDA EPP 
por não ter sido localizado por esta CPL itens que caracterizem similaridade com a obra 
contratada, lembrando que o motivo prévio de inabilitação da empresa em questão, e todo 
tempo dispensado para apuramento dos inúmeros itens de cada atestado apresentado, 
mostra-se a importância das empresas destacarem os itens relevantes exigidos no Edital, 
o que traria maior celeridade, e menor risco de inabilitar um licitante imprecisamente 
por parte desta Comissão. 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, 09 de março de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

---------------------------------
COMUNICADO DE JULGAMENTO ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020 – PROC. ADM. Nº 091/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADAS DE EMERGÊNCIA E CABINE DE GERADORES NO 
CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS 
DE MORAES, 1283 - SANTANA DE PARNAÍBA – SP. 
Após análise dos documentos, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
do Município de Santana de Parnaíba julgou HABILITADAS todas as empresas 
participantes, compreendendo: FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP e NASCON 
CONSTRUÇÕES EIRELI, por atenderem todas as exigências do Edital. 
Todas as empresas participantes são declarantes EPPs.
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, 09 de março de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CITAÇÃO

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
FÁBIO PROENÇA FONTES:

Fica Vossa Senhoria CITADO a comparecer perante a Comissão Permanente Processante 
da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Botafogo, n.º 80, 
Centro – Santana de Parnaíba/SP, no prazo de cinco dias úteis, tendo em vista o Processo 
Administrativo n.º 005/2020, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO DE CARGO.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

---------------------------------
Ofício n.º 063/2020 – C.P.P. - SMNJ

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.

Prezado Senhor Jefferson Bezerra de Almeida:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação 
de Alegações Finais no Processo Administrativo nº 004/2019, que será de 05 (cinco) dias 
úteis a partir da publicação deste. 

Solicitamos que o protocolo se dê, preferencialmente, no Departamento 
Disciplinar, sito à Rua Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba, sala 06, no 
horário das 08h00m até às 17h00m. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

---------------------------------
Ofício n.º 064/2020 – C.P.P. - SMNJ

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.

Prezada Senhora Josefa dos Santos:

Vimos, pelo presente, informar a Vossa Senhoria, quanto ao prazo para apresentação 
de Alegações Finais no Processo Administrativo nº 036/2018, que será de 05 (cinco) dias 
úteis a partir da publicação deste. 

Solicitamos que o protocolo se dê, preferencialmente, no Departamento 
Disciplinar, sito à Rua Botafogo, nº 80, Centro, Santana de Parnaíba, sala 06, no 
horário das 08h00m até às 17h00m. 

Desde já, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Ricardo Moreira Ferreira
Presidente da Comissão Permanente Processante

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 o planejamento 
Municipal de elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, L.D.O – referente 
ao exercício de 2021. A Audiência Pública ocorrerá as 18:00 horas do dia 08/04/2020 no 
Cine Teatro Coronel Raimundo, rua Suzana Dias, 300 centro, Santana de Parnaíba - SP.
Elvis Leonardo Cezar - Prefeito Municipal - Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

CRF nº 013/2020 - REURB E 
Certidão De Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico   

Condomínio Urbano Simples 

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
a sede na Rua Pedro Procópio nº 213, 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 a Processo 
Administrativo nº 4.318/18, CERTIFICA que o projeto de regularização fundiária de 
interesse específico do do núcleo urbano informal encontra-se consolidado e implantado 
à cidade com irreversibilidade da ocupação anterior a dezembro de 2016, localizado 
no perímetro urbano do Município, em Zona de Adensamento Restrito - ZAR, com 
acesso pela Rua Alberto Frediani, 201, região do Centro, Município e Comarca de Santana 
de Parnaíba/SP, implantado no lote 06 do Jardim Frediani I, com área de 1.046,46 m², 
objeto da Matrícula nº 193.617 oriunda da Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização Fundiária de 
Interesse Específico - Reurb E, Modalidade Condomínio Urbano Simples, composto 
por 11 (onze) unidades autônomas, distribuídas da seguinte forma: pavimento térreo 
composto por 07 (sete) unidades denominadas de “01” a “07”  e pavimento superior 
com 04 (quatro) unidades, denominadas de “11” a “14” e áreas comuns de circulação, 
promovido pela titular de domínio Frediani Participações e Empreendimentos Ltda e 
aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba, conforme Auto de Regularização 
Fundiária Urbanístico e Ambiental nº 055/2019 expedido em 27 de Dezembro de 
2019; CERTIFICA, que foram cumpridos integralmente 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 c/c Decreto Federal nº 9.597, de 04 de Dezembro de 2018; portanto, 
apto ao registro da instituição do condomínio urbano simples, com a abertura das 
matrículas para cada unidade autônoma, conforme projeto urbanístico; Nada mais. 
Em Santana de Parnaíba, aos 09 dias do mês de março de 2020. Eu, Anna Erica de 
Camargo Prado,                        , Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade 
e dou fé. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

---------------------------------
CRF nº 014/2020 - Certidão De Regularização Fundiária

Urbana de Interesse Social -  REURB S 

NÚCLEO: RECANTO SILVESTRE VII
 

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, com a 
sede na Rua Pedro Procópio, 213, 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 350.895/15, CERTIFICA que o desmembramento do Recanto Silvestre VII, encontra-
se devidamente consolidado e implantado à cidade, anterior a 22 de dezembro de 2016, 
localizado no perímetro urbano, em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), localizado na 
Rua Amapá do loteamento Chácaras do Solar - Setor 2, Município e Comarca de Santana 
de Parnaíba-SP, objeto da Matrícula nº 21.962,  oriunda do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barueri, foi REGULARIZADO através de Projeto de Regularização 
Fundiária de Interesse Social - Reurb S, na modalidade Desmembramento, com área 
de 10.061,89 m², composto pelos lotes 01 ao 17, promovido e aprovado pelo Município 
de Santana de Parnaíba, através do Auto de Regularização Fundiária Urbanístico e 
Ambiental nº 045 de 05 de Novembro de 2019; CERTIFICA que a área é servida de 
infraestrutura essencial e que não existem compensações urbanísticas ou ambientais 
e outras obras e serviços a serem executados no parcelamento; portanto, não há Plano 
de Regularização Fundiária; CERTIFICA que esta Serventia procedeu a notificação aos 
titulares do domínio objeto da Matrícula nº 21.962; bem como, de seus confrontantes, 
quais sejam: Matrículas nº 177.664 (Lote 01 da Quadra E do loteamento Recanto 
Silvestre I) a 177.680 (Lote 17 da Quadra E do Loteamento Recanto Silvestre I), 177.682 
(Lote 19 da Quadra E do Loteamento Recanto Silvestre I), 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 ocupantes, 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 e  
9.597/18, devendo ser procedido o registro dos direitos outorgados aos legitimados 
como Reurb S, com a isentos 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 para registro. Por 
fim, CERTIFICO, que foram cumpridos integralmente 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 c/c Decreto Federal nº 9.597, de 04 de Dezembro de 2018; Nada mais. Em 
Santana de Parnaíba, aos 05 dias do mês de Março de 2020.                                       Eu,                  
Anna Erica de Camargo Prado, Prontuário n° 28.466, digitei e conferi. O referido é verdade 
e dou fé. Publique-se. Arquive-se. Registre-se.

MARCELA CRISTIANE PUPIN
Secretária Municipal de Habitação

Anexo 01 - LISTA DE OCUPANTES 

Lista de ocupantes referente ao Processo Administrativo nº 350.895/15, Projeto de 
Regularização Fundiária de Interesse Social, Loteamento Recanto Silvestre VII, nos 
termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18 e 9.597/18.

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA LOTE LOTEAMENTO

LIDIANE CRUZ GODI DA 
SILVA 
DOUGLAS SIQUEIRA 
DA SILVA

379.064.138-30 
350.405.328-30

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 2
RECANTO SILVESTRE 

VII

RONEILDO FERNANDES 
NOGUEIRA VALDILENE 
VIEIRA LIMA NOGUEIRA

863.414.724-04 
024.682.694-03

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 3
RECANTO SILVESTRE 

VII

REGINALDO SEBASTIÃO 
ANANIAS
NILVA NORONHA 
ANANIAS

764.454.104-72 
881.368.099-68

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 4
RECANTO SILVESTRE 

VII

ARLINDO PEREIRA 
GODOI 
ISABEL DE OLIVEIRA 
CRISTINO GODOI

791.113.788-91 
279.289.648-56

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 6
RECANTO SILVESTRE 

VII

MARIA DOLORES DE 
OLIVEIRA SILVA DE 
GODOY 
LUIZ PEREIRA DE GODOY

280.138.938-20 
047.820.868-57

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 8
RECANTO SILVESTRE 

VII

VALDIR JERÔNIMO 
ALICE FEDRIGO 
JERONIMO

900.960.258-20 
281.974.498-21

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 11
RECANTO SILVESTRE 

VII

ADÃO PEREIRA DE 
GODOI

048.775.328-38
LEGITIMAÇÃO 

FUNDIÁRIA
ÚNICA 16

RECANTO SILVESTRE 
VII

REURB E - Loteamento Recanto Silvestre VII, Processo Administrativo nº 350.895/15, 
nos termos da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18, nos termos da 
Lei Federal nº 13.465/17 c/c § 4º do artigo 5º do Decreto Federal nº 9.310/18 e 9.597/18.



6Ano VIII - Edição 323
De 13 a 19 de março de 2020

ATOS OFICIAIS

NOME CPF TITULAÇÃO QUADRA LOTE LOTEAMENTO

NELSON PEREIRA DE 
GODOI 
MARLI APARECIDA DA 
CRUZ GODOI

873.868.288-53 
257.490.898-86

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 1
RECANTO 

SILVESTRE VII

NELSON PEREIRA DE 
GODOI 
MARLI APARECIDA DA 
CRUZ GODOI

873.868.288-53 
257.490.898-86

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 5
RECANTO 

SILVESTRE VII

OZORIO PEREIRA DE 
GODOI

071.125.118-52
LEGITIMAÇÃO 

FUNDIÁRIA
ÚNICA 10

RECANTO 
SILVESTRE VII

MARCIO FEDRIGO 
VALERIA APARECIDA 
MORENO FEDRIGO

094.975.468-40 
524.929.076-00

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 12
RECANTO 

SILVESTRE VII

MARCIO FEDRIGO 
VALERIA APARECIDA 
MORENO FEDRIGO

094.975.468-40 
524.929.076-00

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 13
RECANTO 

SILVESTRE VII

SEBASTIÃO FEDRIGO 
MARIA ZELIA OLIVEIRA 
TAVARES FEDRIGO

036.510.228-89 
336.825.048-50

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 14
RECANTO 

SILVESTRE VII

SEBASTIÃO FEDRIGO 
MARIA ZELIA OLIVEIRA 
TAVARES FEDRIGO

036.510.228-89 
336.825.048-50

LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA

ÚNICA 15
RECANTO 

SILVESTRE VII

Santana de Parnaíba, aos 03 dias do mês de março de 2020. Publique-se. Arquive-se. 
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 Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/MF. 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 Protocolo 
nº 395.822, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - REURB-E, e 
fracionamento de gleba por intervenção pública, referente a Gleba 2 do Sítio do Morro, 
com área de 69.125,92 m², e acesso pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, e 
Loteamento composto por 06 lotes e uma gleba, objeto da Matrícula nº 33.117, oriunda 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme croqui anexo, 
INTIMA os titulares do domínio, quais sejam: Gleba 02 - Sítio de Baixo, Matrícula nº 
33.117: Nair Genova Favaro Netto, Airton dos Santos Netto, Meire Aparecida dos Santos 
Netto, Milton Luiz dos Santos Netto, Elisangela de Nicola dos Santos Netto
Roberto dos Santos Netto, Neusa Regina Moço dos Santos Netto e Sérgio dos Santos 
Netto; bem como os confrontantes, quais sejam: Gleba 03 - Sítio de Baixo, Matrícula nº 
33.118, Matrícula nº 202.441, e Gleba 06 Unificada B, Matrícula nº 136.816: Nair Genova 
Favaro Netto, Airton dos Santos Netto, Meire Aparecida dos Santos Netto, Milton Luiz dos 
Santos Netto, Elisangela de Nicola dos Santos Netto, Roberto dos Santos Netto, Neusa 
Regina Moço dos Santos Netto e Sérgio dos Santos Netto; 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 
c/c Decreto Federal nº 9.597/18. 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 11 (onze) 
dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte (2.020). Eu, ______ Lucas Cardoso 
Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no uso das atribuições legais, mediante documentos 
arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

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 Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/MF. 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 Protocolo 
nº 395.822, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico - REURB-E, e 
fracionamento por intervenção pública e desmembramento de gleba, referente a Gleba 3 
do Sítio do Morro, com área de 68.894,87 m², composto por 03 (três) lotes, com acesso 
pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, objeto da Matrícula nº 33.118, oriunda 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme croqui anexo, 
INTIMA os titulares do domínio, quais sejam: Gleba 03 - Sítio de Baixo, Matrícula nº 
33.118: Nair Genova Favaro Netto, Airton dos Santos Netto, Meire Aparecida dos Santos 
Netto, Milton Luiz dos Santos Netto, Elisangela de Nicola dos Santos Netto
Roberto dos Santos Netto, Neusa Regina Moço dos Santos Netto e Sérgio dos Santos 
Netto; bem como os confrontantes, quais sejam: Gleba 02 - Sítio de Baixo, Matrícula 
nº 33.117, e Matrícula nº 202.441: Nair Genova Favaro Netto, Airton dos Santos Netto, 
Meire Aparecida dos Santos Netto, Milton Luiz dos Santos Netto, Elisangela de Nicola dos 
Santos Netto, Roberto dos Santos Netto, Neusa Regina Moço dos Santos Netto e Sérgio 
dos Santos Netto; Matrícula nº 191.196: José Carlos de Andrade Nadalini; Matrícula nº 
13.957; 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 c/c Decreto Federal nº 9.597/18. 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 11 (onze) dias do mês de Março do ano de dois mil e 
vinte (2.020). Eu, ______ Lucas Cardoso Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no uso das 
atribuições legais, mediante documentos arquivados em processo administrativo próprio, 
conferi e subscrevo.

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 Rua Pedro Procópio, nº 213, Centro, no Município de Santana de Parnaíba, 
inscrito no CNPJ/MF. 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 Protocolo 
nº 355.807/2015, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S, 
referente o Lote 8 da Quadra 29 do Loteamento Chácaras do Solar Setor 2, com área 
de 1.890,36 m², composto por 9 (nove) lotes, com acesso pela Rua Plutão, objeto das 
Matrículas nºs 146.262, 146.263, 146.264, 146.265, 146.266 e 146.267, oriundas do 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri - SP, conforme croqui anexo, 
INTIMA os titulares do domínio, quais sejam: Lotes 08-A, 08-B, 08-C e 08-F da Quadra 
29 - Chácaras do Solar Setor 2, Matrículas nºs 146.262, 146.263, 146.264, e 146.267: 
Osciliano Martins e sua mulher Leny Moura Martins; Lote 08-D da Quadra 29 - Chácaras 
do Solar Setor 2, Matrícula nº 146.265: Paulo Baliviera e Luciana Francisca da Silva; Lote 
08-E da Quadra 29 - Chácaras do Solar Setor 2, Matrícula nº 146.266: Osciliano Martins e 
sua mulher Leny Moura Martins; Melquia Rafahin de Paulo;  bem como os confrontantes, 
quais sejam: Lotes 07-D e 09-A da Quadra 29 - Chácaras do Solar Setor 2, Matrículas 
nºs 126.402 e 145.711: Osciliano Martins e sua mulher Leny Moura Martins; 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 c/c Decreto Federal nº 9.597/18. 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 10 (dez) dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte (2.020). Eu, ______ 
Lucas Cardoso Boachar - Prontuário Nº. 34.105, no uso das atribuições legais, mediante 
documentos arquivados em processo administrativo próprio, conferi e subscrevo.

Marcela Cristiane Pupin
Secretária Municipal de Habitação

---------------------------------
LISTA COMPLEMENTAR

Anexo  - LISTA COMPLEMENTAR - CRF 009/2018 - RECANTO DAS SAMAMBAIAS

Lista complementar de ocupantes REURB S  do loteamento Recanto das Samambaias, 
Processo Administrativo nº 268.692/11, publicada na edição 249/2018 os ocupantes 
listados a seguir será contemplado com a Legitimação Fundiária Reurb S com termos 
da Lei Federal nº 13.465/17 c/c Decreto Federal nº 9.310/18 e Decreto nº 9597/18.

EDIELITA ALVES 
CONCEIÇAO ROCHA 411.099.188-95 LEGITIMAÇÃO

FUNDIÁRIA A 02 RECANTO DAS 
SAMAMBAIAS

REURB E -  nos termos do § 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.

LUIS ROBERTO GIL
MARLENE DA 
COSTA GIL

697.503.358-72
896.111.528-68

LEGITIMAÇÃO
FUNDIÁRIA A 27 RECANTO DAS 

SAMAMBAIAS

Santana de Parnaíba, 11 de Março de 2020. Publique-se,  arquive-se e registre-se.

    MARCELA CRISTIANE PUPIN
     Secretária Municipal de Habitação
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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 001/2016 Monitor Assistencial: 022- Renata Bhering de Aguiar Vallim-RG/SP-34.307.565-9; 
023- Maria do Socorro Pereira Dias-RG/SP-34.969.497-7; 024- Elaine Regiane Reis de Paula-RG/SP-34.147.308-X. 
Concurso Público 002/2016 Professor Adjunto: 112- Kátia Virginia Moreira Capella-RG/SP-29.516.453-0; 113- Daniela 
Patricia de Melo Silva-RG/SP-57.355.554-0. Médico Plantonista com Especialização em Cirurgia Geral: 013- Marcelo 
Grandini Silas-RG/SP-14.905.761. Concurso Público 001/2017 Agente de Serviços de Alimentação: 088- Aryanne 
Silva Menezes-RG/SP-48.019.215-7. PEB I (Educação Infantil): 030- Ariana Aparecida dos Santos Rodrigues-RG/
SP-23.272.907-4; 031- Andreia Maria Moreira Juca-RG/SP-54.387.914-8; 032- Vanessa Maria Silva Lopes-RG/SP-
42.301.962-4; 033- Denise Aparecida Costa Silva-RG/SP-42.529.367-1; 034- Tatiane Aparecida Jorge Ferreira-RG/
SP-32.087.277-4; 035- Tacila Oliveira Marques-RG/SP-40.128.446-3; 036- Adriele Nunes da Silva-RG/SP-24.289.677-
7; 037- Juliana Leal de Moraes-RG/SP-40.175.468-6; 038- Nadir Luzia Zanetoni Santos-RG/SP-27.292.306-0; 039- 
Paula Gobbi de Oliveira-RG/SP-42.922.283-X; 040- Pâmela Pelissari Fonseca-RG/SP-49.046.525-0. PEB I (Educação 
Básica): 030- Bianca Sousa Torquato de Gonçalves-RG/SP-43.781.937-1; 031- Aparecida Sampaio Lopes-RG/SP-
0321821718. Assistente Social: 014- Joyce Aparecida de Souza-RG/SP-44.381.532-X. Concurso Público 002/2018 
Médico com Especialização em Reumatologia: 001- Cleide Belleza-RG/SP-15.431.907. Concurso Público 005/2018 
Agente de Limpeza Pública: 070- Katia Cilene de Oliveira-RG/SP-20.761.614-0; 071- Antonio Batista de Oliveira-RG/SP-
36.575.107-8; 072- Edilane Regina da Silva Alencar-RG/SP-44.682.032-5. Agente de Organização Escolar: 009- Natalia 
Godinho Fragoso-RG/SP-36.024.534-1; 010- Yasmin Maria Nunes de Assis-RG/SP-42.140.529-6; 011- Devanilde de 
Melo-RG/SP-27.481.306-3; 012- Almy Gabriel Salvador Santos-RG/SP-52.375.439-5; 013- Maria Isabel Andersen-RG/
SP-34.049.160-7; 014- Fernanda Santos-RG/SP-53.695.292-9. Concurso Público 006/2018 Vice-Diretor de Escola: 
121- Marco Antonio Rosino-RG/SP-20.171.426-7. Concurso Público 008/2018 Oficial Administrativo: 147- Tiago de 
Sousa Moura-RG/SP-40.517.833-5; 148- Jacqueline Feitosa Dias-RG/SP-40.101.880-5; 149- Daniele Cristina da Silva 
Gonçalves-RG/SP-44.786.890-1. Concurso Público 001/2019 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 069- Viviane Alves 
Ferreira-RG/SP-42.304.713-9; 070- Cintia Correia Mendes-RG/SP-41.201.578-X; 071- Viviane Almeida Braga-RG/SP-
35.510.128-2; 072- Elidayane Cristina da Silva-RG/SP-48.613.007-1; 073- Thaise Rocha Coelho-RG/SP-0941617203; 
074- Simone Sanches Mansano-RG/SP-33.682.568-7; 075- Beatriz Pereira Silva-RG/SP-52.636.276-5; 076- Arlete Alves 
Nunes-RG/SP-52.551.800-9; 077- Neuzimar Silva dos Santos-RG/SP-50.118.469-7; 078- Aliclécia Lima Portella-RG/SP-
40.341.015-0; 079- Sara de Lima Gomes-RG/SP-48.526.780-9; 080- Sabrina Gomes Sousa Lima-RG/SP-36.535.018-
7; 081- Bianca Oliveira Pereira-RG/SP-49.277.070-0; 082- Sofia Amanda Castro Dornellas-RG/SP-39.271.951-4; 
083- Mirian Alves de Arruda Oliveira-RG/SP-41.207.744-9; 084- Eliana Zingaro de França-RG/SP-27.698.245-9; 085- 
Aline Aparecido da Silva-RG/SP-3804734843; 086- Laura Martins Pessoa-RG/SP-58.684.804-6; 087- Dayane da Silva 
Oliveira-RG/SP-43.000.848-X; 088- Ana Paula Lopes Freitas-RG/SP-46.271.189-4; 089- Odeilza de Almeida Rodrigues-
RG/SP-002415675; 090- Pâmella Morelo Marroschi-RG/SP-34.784.284-7; 091- Raquel Savarego Lourenço-RG/SP-
52.971.401-2; 092- Maria Betânia de Souza Santos-RG/SP-55.246.456-9; 093- Josefa Jailma Souza Soares Santos-RG/
SP-41.703.289-4; 094- Vânia Farias Cruz da Silva-RG/SP-34.498.012-1; 095- Maria Elane da Silva-RG/SP-49.963.068-
3; 096- Jessica de Oliveira Nascimento Gomes-RG/SP-47.774.374-2. Professor Adjunto: 001- Bianca Fernandes dos 
Santos-RG/SP-38.093.082-1; 002- Paulo Henrique Botte-RG/SP-37.633.623-7. PEB II (Educação Artística): 002- 
Luciana dos Santos Almeida-RG/SP-30.746.973-6.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados 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 Professor Adjunto: 009- Hosana Almeida da Silva-RG/SP-41.334.078-8. PEB II (Química): 
003- Marcos Rogerio Perrucci Vieira-RG/SP-18.938.157-7. PEB II (Educação Especial – Atendimento Educacional 
Especializado): 012- Adelaine de Oliveira Pires-RG/SP-38.330.877-X. Processo Seletivo 002/2018 Enfermeiro: 007- 
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MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 224/2019 – (Proc. Adm. 706/19) – CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - CONTRATADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI – DATA: 
5/3/2020.

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

DECRETO Nº 4.342, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre condutas vedadas a agentes públicos, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Santana de Parnaíba, para as eleições municipais do ano de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
previstas no art. 54, incisos V, VIII e IX da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a realização de eleições para escolha de representantes nos Poderes Executivo e Legislativo neste 
Município no ano de 2020;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), na Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Lei Complementar Federal 
nº 64, de 18 de maio de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), e nas 
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que disciplinarão as Eleições Municipais de 2020, em especial a 
Resolução nº 23.606, de 17 de dezembro de 2019, que estipula o Calendário Eleitoral de 2020;

CONSIDERANDO o princípio da neutralidade estatal que objetiva impedir a prática de ações ou omissões que possam 
caracterizar abuso das funções e atribuições estatais;

CONSIDERANDO, também, o princípio da lisura das eleições que visa obstar intervenção indevida no processo político 
eleitoral que afete o equilíbrio formal entre os candidatos; e

CONSIDERANDO que são vedadas condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidaturas no 
pleito eleitoral, a fim de manter a higidez do processo eleitoral,

DECRETA:

Art. 1º  Este Decreto constitui síntese orientadora a respeito das condutas vedadas no período eleitoral de 2020 e não 
afasta o dever dos agentes públicos municipais conhecerem integralmente as regras contidas no ordenamento jurídico, 
em especial o relativo às eleições.
§1º  Reputa-se agente público, para os efeitos deste Decreto, quem exerce no Município de Santana de Parnaíba, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, 
indireta, inclusive, de concessionárias de serviços públicos.
§2º  A mera ocorrência dos atos proibidos em ano eleitoral atrai as sanções legais, independentemente da potencialidade 
lesiva para influenciar o resultado do pleito, bastando a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
§3º  O ressarcimento de despesas públicas não descaracteriza as condutas vedadas.

Art. 2º  São proibidas aos agentes públicos as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração direta ou indireta do Município, ressalvada a realização de convenção partidária e o uso de bem de uso 
comum, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - usar materiais ou serviços, custeados ou mantidos pelo Poder Executivo ou Legislativo do Município, que excedam 
as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram, abrangendo:
a) serviços de emissoras de rádio, televisão, assessorias de comunicação, setores de informática, de transporte, 
serviços postais, telefonia, fax, e-mail, etc;
b) ceder, franquear o acesso ou oferecer dados pessoais de agentes públicos municipais, de contribuintes ou de 
cidadãos, que porventura estejam consolidados ou em consolidação em bancos de dados do Município, garantindo 
integralmente a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais de usuários dos serviços municipais; e
c) o uso dentro das prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram quando existir 
conotação de propaganda eleitoral no uso;
III - ceder agente público da administração direta ou indireta municipal, ou usar de seus serviços, para comitês de 
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o 
agente público estiver licenciado, em período de férias ou de licença-prêmio, ou qualquer outro afastamento legal do 
serviço, função ou emprego público, exceto a licença-saúde, sendo vedado também:
a) aos agentes públicos municipais, durante o horário de expediente normal, manifestarem-se em favor ou contra 
qualquer candidatura por meio de redes sociais, sítios eletrônicos de relacionamento ou aplicativos para dispositivos 
móveis (celulares, tablets, computadores portáteis, etc) ou fazer pedidos de votos ou distribuir qualquer material de 
campanha, salvo se agente público estiver licenciado, em período de férias ou de licença-prêmio, ou qualquer outro 
afastamento legal do serviço, função ou emprego público;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de 
bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por 
outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor 
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade 
de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
c) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, 
com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo, sendo considerado serviço público essencial, para os 
fins desta alínea, aquele vinculado à sobrevivência, saúde ou segurança da população;
d) remoção, transferência e exoneração a pedido do agente público; e
e) dispensa de pessoal contratado por prazo determinado nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, 
quando o termo final dos respectivos contratos firmados ocorra dentro do período deste inciso V;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob 
pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para 
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de 
emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 
institucional, inclusive por meio de redes sociais oficiais do órgão ou entidade pública, dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social, salvo 
em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral; e
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da 
Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos municipais, ou 
das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três 
últimos anos que antecedem o pleito; e              
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição 
da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de 180 (cento e oitenta dias) antes das eleições 
até a posse dos eleitos.
§1º  Reputam-se bens públicos todo e qualquer móvel ou imóvel pertencente à Administração Pública Direta ou Indireta, 
independente da destinação, neles incluídos veículos, computadores, sítios oficiais da rede de acesso à rede mundial 
de computadores (internet), serviço de correio eletrônico (e-mail), aparelhos telefônicos, aplicativos para aparelhos 
celulares, tablets, computadores portáteis, etc, de quaisquer sistemas operacionais, material de consumo, dentre 
outros, sem prejuízo da aplicação de outras regras municipais sobre o assunto.
§2º  A vedação do inciso I do caput deste art. 2º não se aplica ao uso, em campanha pelos candidatos a reeleição do 
Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à 
própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.
§3º  As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 
11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações 
do art. 12, inciso III.
§4º  No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.    
§5º  Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o §4º não poderão ser executados por entidade 
nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida.  
§6º  A inobservância das vedações deste art. 2º ensejam na aplicação dos §§ do art. 73 da Lei Federal nº 9.504, de 
1997.

Art. 3º  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de 
uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de 
ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, 
inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.         

Art. 4º  A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos que não tenha caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, ou que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, caracteriza abuso de autoridade, para os fins do disposto 
no art. 22 da Lei Complementar Federal nº 64, de 1990, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento 
do registro ou do diploma.

Art. 5º  Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows 
artísticos pagos com recursos públicos.

Parágrafo único.  Nos casos de descumprimento do disposto neste art. 5º, sem prejuízo da suspensão imediata da 
conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
   
Art. 6º  Estão vedados nos eventos promovidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta 
e Indireta:
I - cartazes, faixas, carros de som, distribuição de resumos informativos para a imprensa (releases) e outras formas de 
divulgação ou convocação para o evento, sem a prévia aprovação da Justiça Eleitoral;
II - a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas; e   
III - nos 3 (três) meses que precedem o pleito, discursos com conteúdo eleitoral ou qualquer menção às eleições e 
candidatos.

Art. 7º  É terminantemente proibida, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na rede mundial 
de computadores (internet), em sítios eletrônicos oficiais do Município ou hospedados por órgãos ou entidades da 
Administração Pública Municipal Direta ou Indireta.

Art. 8º   Fica proibido e é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000.
§1º  A conduta do caput deste art. 8º enseja tipificação penal do art. 359-G do Código Penal (Decreto-Lei Federal nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940), sujeitando a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§2º  Havendo a necessidade de realização de ato que aumento a despesa com pessoal obrigatoriamente deverá haver 
ato que implique em igual diminuição de despesa com pessoal, por meio de exoneração de ocupantes de cargos em 
comissão, dispensa de funções de confiança, diminuição de realização e pagamento de horas extras, dentre outras 

Caroline dos Santos Ramos-RG/SP-36.650.208-6. Médico com Especialização 
em Alergia: 001- Marina França de Paula Santos-RG/SP-21.359.830-3. PEB 
I (Educação Básica): 034- Francisca Francimária Rodrigues de Sousa-RG/
SP-48.849.532-5. PEB I (Educação Infantil): 033- Francisca Evangelista da 
Silva-RG/SP-39.882.910-X; 034- Simara Lima Alves-RG/SP-34.880.526. PEB 
II (Educação Artística): 006- Adriana de Aquino Pimentel-RG/SP-24.563.473-
3. PEB II (Educação Física): 009- Rafael de Lira-RG/SP-30.824.007-8. PEB 
II (Biologia): 011- Camila Gonçalves Silva-RG/SP-44.542.892-2. PEB II 
(Geografia): 013- Ewerton Euzebio de Jesus-RG/SP-28.566.476-1. PEB II 
(História): 010- Karine Santos Costa Veiga-RG/SP-48.679.320-5. Processo 
Seletivo 001/2019 Psicólogo: 002- Lilian Beatriz Borges da Costa-RG/SP-
42.926.436-7. Médico Plantonista com Especialização em Pediatria: 002- 
André Oliveira de Almeida Rosa-RG/SP-12.540.652.

Santana de Parnaíba, 13 de março de 2020.
                  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

medidas permitidas pelo ordenamento jurídico.
§3º  Ficam ressalvados os atos meramente declaratórios que materializam direitos legalmente erigidos antes do período 
trazido no caput deste art. 8.

Art. 9º  Fica vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas 
compromissadas a pagar até o final do exercício.

Art. 10. Neste ano de 2020 fica proibida a realização de operação de crédito por antecipação de receita que se destina 
a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.

Art. 11. O descumprimento do disposto neste Decreto e na legislação eleitoral acarretará as sanções previstas na Lei 
Federal nº 9.504, de 1997, na Lei Federal nº 8.429, de 1992, na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, bem como 
outras sanções de caráter constitucional, administrativo e disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes, especialmente 
a exoneração ou demissão, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santana de Parnaíba (Lei 
Complementar Municipal nº 34, de 25 de maio de 2011).

Art. 12. As consultas dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta sobre as restrições relativas ao ano 
eleitoral deverão ser encaminhadas formalmente à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, que providenciará, se 
for o caso, a sua formalização à Justiça Eleitoral.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se os:
I - Decreto nº 3.863, de 10 de junho de 2016; e
II - Decreto nº 4.096, de 06 de abril de 2018.  

Santana de Parnaíba, 28 de fevereiro de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR
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° 4.343, DE 4 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares de acordo com a Lei Municipal nº 3.869, de 4 de 
março de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, na conformidade da autorização contida na Lei Municipal nº 3.869, de 4 de março de 
2020, 

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos no orçamento-programa do exercício de 2020, créditos adicionais suplementares, cujos valores e 
codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0202-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0202-4.4.90.52-0412200081003- Equipamentos e Material Permanente
   Equipamentos e Material Permanente -
   Secretaria Municipal de Governo
   (Código Contábil 26) .........................................
R$ 3.500.000,00

0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-4.4.90.52-0412200151010- Equipamentos e Material Permanente
   Equipamentos e Material Permanente - 
   Secretaria Municipal de Tecnologia da 
Informação
   (Código Contábil 107) .......................................
R$ 2.500.000,00

0222-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0222-4.4.90.51-1545200371042- Obras e Instalações
   Construção,  Ampliação  e/ou  Reforma  de
  Repartições Públicas, inclusive Desapropriação 
  e Afins - Secretaria Municipal de Obras 
   (Código Contábil 508) .......................................
R$ 13.000.000,00
   SOMA  ..............................................................
R$ 19.000.000,00

Art. 2º Para cobertura dos Créditos Adicionais Suplementares referidos no artigo anterior, serão utilizados recursos 
provenientes de Superávit Financeiro, no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), nos termos do inciso 
I do §1o cc. §2º do art. 43 da Lei Federal. 4.320/64.

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

Santana de Parnaíba, 4 de março de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

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

DECRETO Nº 4.344, DE 5 DE MARÇO DE 2020

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 art. 4º, da Lei Municipal nº 3.838, de 31 de outubro de 
2019, 

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
0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-3.3.90.40-0412200152026- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
 Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio -
 Secretaria   Municipal   de
 Tecnologia da Informação
 (Código Contábil 766) .........................................
R$ 550.000,00

0209-3.3.90.30-0412200152026- Material de Consumo
 Despesas de Custeio - 
 Secretaria   Municipal   de
 Tecnologia da Informação
 (Código Contábil 112) .........................................
R$ 100.000,00
 SOMA .................................................................
R$ 650.000,00
 
Art. 2º  O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no art. 1º, deste decreto, será coberto com recursos 
previstos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante de anulação parcial a seguir exposta:

02-PODER EXECUTIVO
0209-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0209-3.3.90.39.0412200152026- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio - Secretaria Municipal de
 Tecnologia  da  Informação
 (Código Contábil 114) .........................................
R$ 650.000,00
 SOMA .................................................................
R$ 650.000,00

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

Santana de Parnaíba, 5 de março de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR
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° 4.345, DE 9 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre ponto facultativo.

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 nas repartições públicas municipais de Santana de Parnaíba será facultativo no dia 9 de abril de 2020, 
quinta-feira.

Art. 2º  Os serviços essenciais à população funcionarão normalmente, no dia de ponto facultativo, em regime de 
plantão.

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

Santana de Parnaíba, 9 de março de 2020.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

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

Veronica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos


