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Banco do Povo oferece 
renegociação para inadimplentes

O Banco do Povo Paulista 
oferece uma nova opor-
tunidade aos inadimplen-
tes. Quem está há mais 

de 60 dias sem pagar a parcela do 
empréstimo, agora pode renego-
ciar a dívida. Os descontos em ju-
ros e multa podem chegar até 75%. 
A equipe do Banco do Povo está à 
disposição para esclarecer as dúvi-
das e realizar um novo contrato. O 
endereço fica na Avenida Tabelião 
Passarella, 348 - Centro – Mairipo-
rã. O horário de atendimento é das 
8h às 17h, de segunda a sexta.

Quem optar pelo pagamento à 
vista, não precisa apresentar ava-
lista. Já para quem optar pelo paga-
mento parcelado, deve apresentar 
esta garantia. Aproveite a oportu-
nidade e fique em dia com o Banco 
do Povo. Para atender a demanda o 
Banco do Povo Mairiporã capacitou 
mais um funcionário para melhor 
atender a população. 

O Banco do Povo Mairiporã faz 
parte da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e os emprésti-
mos vão até R$ 20.000,00 sujeito 
analise e com juros de 0.35% a.m. 
Se você é empreendedor de Mairi-
porã, não possui restrição e quer 
melhorar seu empreendimento, 
agende um horário pelo telefone 
4604-2830 ou faça uma visita.
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A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. Circula 
semanalmente, podendo haver edições extras. Edição imprensa aos sábados, com 
distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições 
públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem reti-
rados no Paço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/
SP. Matrícula nº 16. Jornalista responsável: José Luis G. Moraes - MTB: 33.836
E-mail: imprensa@mairipora.sp.gov.br                                 Telefone: (11) 4419.8095

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 076/2019, Processo 10521/2019. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e de forma parcelada 
aquisição de itens (travesseiros, colchonetes, espumas, lençóis, cobertores e fronhas), para as Creches do Município de Mairiporã/SP, destinados a atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 03 de Setembro de 2019, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 101/2019 na 
integra poderá ser obtido a partir do dia 21/08/2019 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 01/2019, para o(s) cargo(s) abaixo, a comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – 
Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, para manifestar interesse pela vaga 
e apresentação dos documentos.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

CANDIDATO FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

ANDRÉ VALENTE BAETAS MÉDICO ESF 3º

Mairiporã, 22 de agosto de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - 01/2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO 
DE ESTAGIÁRIOS 01/2019, a comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, no período 
das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação. O candidato deverá entregar as cópias do RG, 1 (uma) foto 
3x4 recente, CPF, Certidão de quitação eleitoral, Certificado de Reservista – (Somente candidato do sexo masculino maior de 18 anos), Comprovante de 
matrícula no curso da área de aprovação emitido pela Instituição de Ensino, comprovante de endereço atualizado e número de conta bancária do Banco 
Santander, a fim de manifestar interesse na vaga a ser oferecida.
O candidato deverá ter idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos e estar regularmente matriculado no curso de nível e área para qual foi 
aprovado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME NIVEL NÍVEL/ÁREA CLASSIFICAÇÃO

MARIA ROBERTA SANTOS ANTUNES MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO TARDE 31º

REBECA MARIA PONTES E SILVA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO E AFINS 3º

PEDRO MONREAL ALMEIDA SUPERIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 2º

Mairiporã, 22 de agosto de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO 
01/2018, para o(s) cargo(s) abaixo, a comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, no 
período das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, para manifestar interesse pela vaga e apresentação 
dos documentos.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

CANDIDATO FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

CRISTIAN DE SOUSA FREITAS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 37º

KESIA LIMA MARTINS PEB I - ENSINO FUNDAMENTAL 80º

Mairiporã, 22 de agosto de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico 
nº. 02/2018, no(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, 
no período das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, munidos dos documentos enumerados no edital 
supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

JOANITA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS PEB II – DEFICIÊNCIA VISUAL 2º

Mairiporã, 22 de agosto de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico 
nº. 01/2018, no(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, 
no período das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, munidos dos documentos enumerados no edital 
supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SENA AJUDANTE GERAL 15º

ELIDA MOZART VIEIRA SCARCELLI MALAGA PSICÓLOGO 9º
 

Mairiporã, 22 de agosto de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

TERMO DE DESISTÊNCIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Mairiporã torna público que o(s) convocado(s) abaixo relacionado(s) é (são) 
considerado(s) desistente(s) da(s) respectiva(s) vaga(s), por não cumprir(em) o prazo legal da convocação.

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

GUSTAVO ADOLFO KURIYAMA MASSARI MÉDICO ESF 2º

Mairiporã, 21 de agosto de 2019

TERMO DE DESISTÊNCIA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Mairiporã torna público que o(s) convocado(s) abaixo relacionado(s) é (são) 
considerado(s) desistente(s) da(s) respectiva(s) vaga(s), por não cumprir(em) o prazo legal da convocação.

NOME FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA MOTA DA SILVA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 35º

DENISE XAVIER DA SILVA RODRIGUES PEB I - ENSINO FUNDAMENTAL 79º

Mairiporã, 19 de agosto de 2019

TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS
PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 07 de agosto de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 01 a 07 de agosto de 2019, em atendimento a determinação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
fns - piso de atencao basica - pab fixo R$ 203.625,50
fns - agente comunitario de saude R$ 77.500,00
fns - piso de atencao basica variavel R$ 48.110,00
fns - saude bucal - sb R$ 15.750,00
fns - atencao a saude da popul p/ proced no mac R$ 520 .669,30
fns - incent acoes vig prev e cont das dst/aids he R$ 6.682,99
assist financ complem p/ agentes combate endemias R$ 12.500,00
incent financ p/ vig em saude - despesas di\/ersas R$ 13.060,92
fns - program

,
adeassistenciafarmaceuticabasica R$ 27.646,06

TOTAL R$ 925.544,77

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de consideração e respeito.

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA

TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS
PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 12 de agosto de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 08 a 12 de agosto de 2019, em atendimento a determinação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
cota-parte fpm - mensal R$ 2.030.019,21
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm -R$ 406 .003,83
cota-parte do itr - principal R$ 600,50
deducoes de receitas p/o fundeb - itr -R$ 120,10
cota-parte da cfem - comp fin rec minerais R$ 11.435,23
fns - agente comunitario de saude R$ 77.500,00
pnae - pre escola R$ 22.405,60
pnae - ensino fundamental R$ 39.914,60
pnae - educacao de jovens e adultos - eja R$ 326,40
pnae - educacao especial aee R$ 540,60
pnae - creche R$ 26.322,00
TOTAL R$ 1.802.940,21

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de consideração e respeito.

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA
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TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS
PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 14 de agosto de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 13 à 14 de agosto de 2019, em atendimento a determinação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
transferencias do salario-educacao R$ 369.604,81
TOTAL R$ 369.604,81

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de consideração e respeito.

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA

TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS
PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 21 de agosto de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 15 à 21 de agosto de 2019, em atendimento a determinação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm -R$ 450.786,60
cota-parte fpm - mensal R$ 2.253.933,08
deducoes de receitas p/o fundeb - itr -R$ 148,52
cota-parte do itr - principal R$ 742,64 
cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97 R$ 13.260,51
TOTAL R$ 1.817.001,11

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de consideração e respeito.

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA
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