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Prefeitura entrega novas mochilas com 
rodinhas aos alunos da rede municipal

Mais de 2 mil mochilas serão distribuídas aos alunos do Infantil I e II até o início de setembro

Nesta quinta-fei-
ra, 22, a Prefeitu-
ra iniciou a entrega 
das novas mochilas 

com rodinhas aos alunos do 
Infantil I e II da rede muni-
cipal da educação. Ao todo, 
serão mais de 2 mil unida-
des entregues até a primei-
ra semana de setembro.

PÁGINA 5

Entrega do empreendimento Canaã, do 
Minha Casa Minha Vida, acontece hoje

Mil e cem famílias 
vão dar mais um 
passo para rea-
lizar o sonho da 

casa própria, pelo Progra-
ma Minha Casa Minha Vida. 
Nos dias 12 e 13 de agos-
to, os bene ciários assina-
ram, no Centro Educacional 
Monsenhor José Lélio Men-
des Ferreira, o contrato pa-
ra os apartamentos do em-
preendimento Canaã, que 
serão entregues aos futu-
ros moradores hoje, dia 24.
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Prefeitura Muni-
cipal de Mairipo-
rã, por meio da 
Secretaria de Ha-

bitação, Regularização 
Fundiária e Planejamento 
Urbano, reuniu no último 
dia 08 de agosto os inte-
grantes da Comissão Espe-
cial de Acompanhamento 
da Regularização Fundi-
ária de Interesse Social - 
CEARFIS do Jardim Henri-
que Martins. O objetivo do 
encontro foi apresentar o 
andamento dos trabalhos 
executados pela secretaria 
e promover a participação 
social, além de dar trans-
parência aos processos da 
administração pública em 
relação ao procedimento 
de regularização fundiária.

A CEARFIS é compos-
ta pelos moradores: Aline 
Cristina de Paula, Ander-
val Roberto Cardoso, An-
dreia da Silva Reis, Andres-
sa Cristina Santos, Gertúlio 
Horácio Honório, Mano-
el Martins dos Santos, Ma-
ria de Lurdes dos Santos, 

O Banco do Povo 
Paulista oferece 
uma nova oportu-
nidade aos inadim-

plentes. Quem está há mais 
de 60 dias sem pagar a par-
cela do empréstimo, ago-
ra pode renegociar a dívi-
da. Os descontos em juros 
e multa podem chegar até 
75%, dependendo da situ-
ação do contrato. A equi-
pe do Banco do Povo está 
à disposição para esclare-
cer as dúvidas e realizar 
um novo contrato. O ende-

reço  ca na Avenida Tabe-
lião Passarella, 348 - Cen-
tro – Mairiporã. O horário 
de atendimento é das 8h às 
17h, de segunda a sexta.

Quem optar pelo pa-
gamento à vista, não pre-
cisa apresentar avalista. 
Já para quem optar pe-
lo pagamento parcela-
do, deve apresentar es-
ta garantia. Aproveite a 
oportunidade e fique em 
dia com o Banco do Povo. 
Para atender a deman-
da o Banco do Povo Mai-

riporã capacitou mais um 
funcionário para melhor 
atender a população. 

O Banco do Povo Mai-
riporã faz parte da Secre-
taria de Desenvolvimento 
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 Mairipo-
rã, não possui restrição e 
quer melhorar seu empre-
endimento, agende um ho-
rário pelo telefone 4604-

Prefeitura reúne comissão de moradores do Jd. Henrique 

2830 ou faça uma visita.

Martins para tratar sobre regularização fundiária
Objetivo do encontro é apresentar o andamento dos trabalhos da Secretaria de Habitação

Patrícia Soares Farias, Ru-
bens da Silva e Silene Fer-
reira da Silva.

Na ocasião, a Secreta-

ria de Habitação apresen-
tou os trabalhos executa-
dos desde a última reunião 
com os moradores, reali-

zada há aproximadamen-
te 1 ano. Na apresentação, 
foi mostrada a contrata-
ção do IPT para de nição 

das ações, não só para con-
clusão do processo de re-
gularização, mas também 
para completa eliminação 

do risco geológico (desli-
zamentos de terra), pas-
sando o Jardim Henrique 
Martins para setor de mo-
nitoramento. Serão neces-
sárias algumas atividades 
por parte dos moradores e 
outras que são de respon-
sabilidade da prefeitura. 
Tais atividades serão apre-
sentadas aos moradores 
em uma próxima reunião, 
que será realizada no pró-
ximo dia 27 na escola Mar-
cia Monteiro, a partir das 
18h30.

Após a reunião com a 
comissão, a COBRAPE, em-
presa contratada pela Pre-
feitura para execução de 
trabalhos de campo, pas-
sará de casa em casa para 
conversar com os morado-
res e vistoriar os imóveis. 

Vale destacar que a 
CEARFIS do Jardim Hen-
rique Martins foi eleita 
em reunião ocorrida em 
03 de julho de 2018, data 
em que foi realizada reu-
nião no bairro com todos 
os moradores.

Banco do Povo oferece
renegociação para inadimplentes
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Mil e cem famílias 
vão dar mais um 
passo para rea-
lizar o sonho da 

casa própria, pelo Progra-
ma Minha Casa Minha Vida. 
Nos dias 12 e 13 de agos-
to, os bene ciários assina-
ram, no Centro Educacio-
nal Monsenhor José Lélio 
Mendes Ferreira, o contra-
to para os apartamentos 
do empreendimento Ca-
naã, que serão entregues 
aos futuros moradores ho-
je, dia 24.

A assinatura do contra-
to foi a penúltima etapa a 
ser cumprida antes que as 
famílias possam entrar no 
imóvel. As unidades são 
destinadas a famílias com 
renda de até R$ 1.800,00. 
Os contemplados pagarão 
120 prestações com men-
salidades de acordo com a 
renda do grupo familiar.

“A última etapa para 
que as famílias já possam 
se mudar para seus apar-
tamentos é a entrega das 
chaves, que irá acontecer 
no próximo sábado. Depois 
de receber as chaves, as 
famílias têm um prazo de 
30 dias para se mudarem”,
explicou a secretária de 
Habitação, Camila Oliveira.

Uma das bene ciárias 
do Minha Casa Minha Vida, 
Cintia Rodrigues, falou da 
emoção de ter a casa pró-
pria. “A emoção é muito 
grande de saber que agora 

Entrega do empreendimento Canaã, do 
Minha Casa Minha Vida, acontece hoje

eu tenho estabilidade, te-
mos o nosso lar, nossa ca-
sinha, eu agradeço muito a 
Deus por tudo isso”, disse.

O prefeito Antonio 

Aiacyda também falou da 
importância desse traba-
lho que iniciou em 2012. 
“Eu sei que esse é um mo-
mento muito aguardado 

por todos eles. Por isso, 
quero desejar muita felici-
dade, que aproveitem bem 
os apartamentos e sejam 
muito felizes”, disse o pre-

feito Antonio Aiacyda.
As 1.100 famílias reali-

zarão o sonho da casa pró-
pria já no próximo sábado, 
dia 24 de agosto, a partir 

das 9h, quando ocorrerá o 
evento de entrega o cial 
do empreendimento, loca-
lizado na Rua Anjo Gabriel, 
s/n, Terra Preta.
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No últimos dias, a 
Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Obras, realizou 

serviços de manutenção 
em concreto em diversos 
pontos da cidade. Os ser-
viços do Programa Melhor 
Concreto têm melhorado 
muito a vida da população, 
pois garante mais durabili-
dade no estado de conser-
vação das vias.

Somente nesta sema-
na, a Prefeitura realizou a 
manutenção em concreto 
nos seguintes locais: Rua 
Topázio, na Vila Renas-
cença; Rua Leonor Maria 
Barbosa; Rua Heliotropos, 
Parque Petrópolis; Olaria 
João Paulo, Mato Dentro; 
Estrada dos Cardosos, Re-
médios; Rua Existente, no 
Mantiqueira II. 

“Essa manutenção em 
concreto tem sido muito 
boa. Tem dado resultado 
muito positivo. É um servi-
ço de nitivo que mantém 
a via em bom estado de 
conservação por bastante 
tempo e melhora a vida da 

Prefeitura segue com o Programa 
Melhor Concreto por toda a cidade

população”,  disse o prefei-
to Antonio Aiacyda. 

A moradora do bairro 
Parque Petrópolis, Romina 

Passos, destaca o trabalho 
da Prefeitura. “Nós fomos 
até a Prefeitura, expuse-
mos o nosso problema. A 

Prefeitura acolheu o nosso 
pedido e se organizou para 
atender da melhor manei-
ra possível”, disse. “Agra-

deço ao prefeito Antonio 
Aiacyda e a todas as ou-
tras pessoas que também 
colaboraram”, disse.

A reforma do Ginásio 
Municipal de Espor-
tes Florêncio Perei-
ra, mais conhecido 

como “Sarkisão”, segue a to-
do vapor. A obra é possível 
graças a recurso conquista-
do junto ao Estado. 

A falta de manutenção 
no espaço nos últimos anos 
resultou em uma sequência 
de estragos. Com isso a atu-
al gestão mairiporanense se 
viu na obrigação de fechar 
o local no início de 2017. A 
ação teve o objetivo de ga-
rantir a segurança dos fre-
quentadores do local.

Na parte interna do gi-
násio, a quadra está cheia 
de buracos, o que impede 
seu uso. O teto se encon-
tra cheio de furos, o que 
facilita a entrada de água 
de chuva, causando ainda 
mais estragos. Os vestiá-
rios deveriam ser usados 
apenas pelos atletas, mas, 

Reforma do Ginásio de Esportes 
“Sarkisão” segue a todo vapor 

Espaço esportivo passa por obras e voltará a ser
utilizado com atividades para a população

mesmo sem energia elétri-
ca, viraram banheiros pú-
blicos, já que os banheiros 
disponibilizados à popula-
ção estavam interditados 
por oferecer riscos, que 
vão desde pias quebradas 
à falta de portas, além de 
vazamentos de água.

A situação era precá-
ria também no Estádio 
Municipal Laudemiro Oli-
veira Nascimento, porém 
o mesmo já fora reforma-
do e entregue para a po-
pulação, que atualmente 
desfruta do espaço se-
manalmente.
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Nesta quinta-fei-
ra, 22, a Prefeitu-
ra iniciou a entrega 
das novas mochilas 

com rodinhas aos alunos do 
Infantil I e II da rede muni-
cipal da educação. Ao todo, 
serão mais de 2 mil unida-
des entregues até a primei-
ra semana de setembro.

O prefeito Antonio 
Aiacyda esteve em algu-
mas das escolas que já re-
ceberam as mochilas e 
destacou a importância da 
ação. “Nós estamos inves-
tindo muito para oferecer 
o melhor em educação pa-
ra os nossos alunos. Refor-
mamos e ampliamos esco-
las e creches, entregamos 
material didático e capaci-
tamos os professores, en-
tregamos material esco-
lar aos alunos e agora essa 
mochila com rodinhas, que 
é muito importante para 
crianças desta idade”, dis-
se o prefeito Aiacyda. 

Este tipo de mochila, 
com rodinhas, é apropria-
do para a faixa etária dos 
alunos. Carregar o mate-
rial escolar com conforto e 
sem grande esforço é fun-
damental, pois o exces-
so de peso da mochila nas 
costas pode acarretar em 
problemas como desvio de 
coluna, por exemplo.

Prefeitura entrega novas mochilas com 
rodinhas aos alunos da rede municipal

Mais de 2 mil mochilas serão distribuídas aos alunos do Infantil I e II até o início de setembro

Em julho, a Banda Mar-
cial Municipal de Mai-
riporã “Tia Emilia” co-
memorou os 50 anos 

de sua fundação com um 
concerto especial. Na oca-
sião, antigos integrantes 
foram homenageados. 

No evento de come-
moração, ocorrido nas de-
pendências do Centro Edu-
cacional Monsenhor José 
Lélio Mendes Ferreira, fo-
ram apresentadas músicas 
escolhidas através de uma 
seleção das que mais mar-
caram a história da banda. 

O prefeito Antonio 
Aiacyda prestigiou e des-
tacou a história da banda. 
“A Banda Tia Emília é um 
orgulho para a nossa cida-
de. Além de dar a oportuni-
dade aos jovens da cidade, 
ainda leva o nome de Mai-
riporã à diversos lugares 
com suas apresentações. 
São 50 anos de uma linda 
história”, disse o prefeito. 

Sob a regência dos Ma-

Banda Tia Emília completa 
50 anos de história

estros José Inácio e Mar-
cos Padilha, a Banda Mar-
cial “Tia Emília” faz parte da 
grade de atividades ofere-
cidas de forma GRATUI-
TA pela Prefeitura Munici-
pal de Mairiporã através do 
Departamento de Cultura.

Banda Marcial “Tia Emí-
lia” em Monte Alegre do Sul

Em 04 de agosto de 

2019, aconteceu o Festival 
de Bandas e Fanfarras em 
comemoração ao Aniver-
sário de 146 anos da Es-
tância Turística de Monte 
Alegre do Sul.

Recepcionados pela FA-
MASUL, corporação an -
triã, através do Maestro 
Antônio e do Prefeito Ed-
son Rodrigo, a Banda Mar-

cial “Tia Emília” represen-
tou Mairiporã em meio a 
diversos convidados, co-
mo: Tiro de Guerra de Am-
paro, Fanfarra Rangel Pes-
tana, Fanfarra Amigos de 
Holambra, Fanfarra Alle-
gretti de Bragança Pau-
lista, Walter Weis og de 
Caieiras, Senai Limeira e 
Bamalo.

Na última sema-
na, o Prefeito 
Antonio Aiacyda 
esteve em reu-

nião no DER (Departa-
mento de Estradas de 
Rodagem) para tratar 
sobre a autorização para 
que a SABESP instale re-
de de água no bairro Re-
canto do Lago. 

“Nós estivemos con-
versando com o dire-
tor de planejamento 
do DER, Antonio Car-
los Rodrigues, solicitan-
do para que ele possa 
dar agilidade no pedido 

da SABESP na autoriza-
ção da passagem para 
que a SABESP possa fa-
zer a instalação da rede 
de água”, disse o prefei-
to Aiacyda. “Essa é uma 
demanda muito anti-
ga da população. Já es-
tive em diversas reuni-
ões com os moradores 
e estamos avançando”, 
completou.

Atualmente, os mo-
radores do bairro tem 
suas casas abastecidas 
de água por meio de ca-
minhão pipa fornecido 
pela Prefeitura.

Prefeitura avança nas
tratativas para instalação

de rede de água no
Recanto do Lago
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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

GABRIELA SANTOS PINHEIRO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 122º

ANTONIETA BRANDÃO LISBOA DE MATOS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 123º

MAYRA LUNA DA SILVA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 124º

ADRIANE VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 125º

RAQUEL APARECIDA MOREIRA MARTINS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 126º

BARBARA CAROLINE FERREIRA DE CASTRO BERALDES AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 127º

CAROLINE LOPES RIBEIRO DOS SANTOS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 129º

CAMILA ALVES DE SOUZA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 130º

ADRIANA KOPEZYNSKI DA SILVA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 131º

MICHELLE SAMANTHA DE FREITAS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 132º

PALOMA LOPES DINIZ DE OLIVEIRA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 133º

EULÁLIA JESUS DA PAIXÃO SOUZA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 134º

PATRÍCIA COELHO DE ASSIS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 135º

DANIELA ROCHA SILVA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 136º

MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 137º

KAREN CRISTINA SENE PASSOS DE ANDRADE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 138º

FELIPE MALVACI NOCE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 139º

ELIANE APARECIDA DE SOUZA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 140º

JACQUELINE DA CONCEIÇÃO MARTIS AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 141º

LUCIANA APARECIDA TEIXEIRA PRADO DA SILVA AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 142º

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA PEB I EDUCAÇÃO INFANTIL 40º

JOYCE CRISTINA GONÇALVES MARINHO PEB I EDUCAÇÃO INFANTIL 41º

JESSICA ISABEL SILVA PEB I EDUCAÇÃO INFANTIL 42º

PAULA DE JESUS RIBEIRO PEB I EDUCAÇÃO INFANTIL 43º

VANESSA FELIX ONAGA VIANA PEB I EDUCAÇÃO INFANTIL 44º

SIMONE APARECIDA SOARES XAVIER DA SILVA PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 75º

ANAIL DO ROSÁRIO SANTOS TADIM PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 76º

ANA PAULA FERNANDES DE ANDRADE PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 77º

ADRIANA FERREIRA DA SILVA MARTINS PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 78º

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

MAYARA SILVA DO PRADO PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 16º (COTA – Decreto nº 8506/2018)

Mairiporã, 24 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

EDINEIDE MARIA DE MAGALHÃES ASSISTENTE SOCIAL 16º

 
Mairiporã, 24 de agosto de 2019

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeito Municipal

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO PóS – RECURSO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público o Resultado da Análise dos 
Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, após a análise dos recursos 
impetrados pelos candidatos que solicitaram isenção, amparados pela Lei Municipal nº 
3.803, de 14 de março de 2019.
Não houve deferimento de recurso contra o resultado da análise dos pedidos de 
solicitação de isenção da taxa de inscrição, permanecendo como de nitiva a listagem 
publicada em 17 de agosto de 2019.
Os candidatos que tiveram a sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição indeferida poderão garantir a sua participação no Concurso Público por meio 
de inscrição, imprimindo o boleto bancário, com data de pagamento até 06 de setembro 
de 2019, disponível até 18h00.
O interessado que não tiver seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
deferido, e que não efetuar a inscrição na forma estabelecida no Edital nº 02/2019, não 
terá sua inscrição efetivada.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das inscrições 
contidos nos Capítulos III, IV, V e VI do Edital nº 02/2019, do Concurso Público. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o Resultado dos Pedidos 
de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - Pós Recurso no Concurso Público dos 
candidatos que solicitaram isenção amparado pela Lei Municipal nº 3.803, de 14 de 
março de 2019.

Mairiporã, 24 de agosto de 2019

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeito

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO PóS – RECURSO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público o Resultado da Análise dos 
Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, após a análise dos recursos 
impetrados pelos candidatos que solicitaram isenção, amparados pela Lei Municipal nº 
3.803, de 14 de março de 2019.
Não houve recurso interposto contra o resultado da análise dos pedidos de solicitação 
de isenção da taxa de inscrição, permanecendo como de nitiva a listagem publicada em 
17 de agosto de 2019.
Os candidatos que tiveram a sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição indeferida poderão garantir a sua participação no Concurso Público por meio 

Dispõe sobre de nir as recomendações de Vestimenta para a seguridade dos 
servidores da Saúde.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ e estado de São Paulo, no uso 
dos poderes que lhes são conferidos e, 
CONSIDERANDO determinação NR - Norma Regulamentadora – 32, onde prevê a segu-
rança e saúde no trabalho em serviços de saúde , onde em seu artigo 32.1.1 dispõe “Esta 
Norma Regulamentadora - NR tem por  nalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistên-
cia à saúde em geral. ”
CONSIDERANDO os princípios do Sistema Único de Saúde de universalidade do acesso 
e de integralidade da atenção;
CONSIDERANDO o artigo 32.2.4.5 ...”O empregador deve vedar...” e) o uso de calçados 
abertos. ”
CONSIDERANDO o artigo 32.2.4.6...”Todos trabalhadores com possibilidade de exposição 
a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de 
conforto. ”
CONSIDERANDO o disposto no artigo 32.2.4.9.1 ...” vestimentas de trabalho; 
CONSIDERANDO visar a seguridade e a funcionalidade das tarefas de trabalhos diários 
nas Unidades e Departamentos da Secretaria de Saúde. 
RESOLVE:
Art. 1º Itens não tolerados das vestimentas usadas nas Unidades/Departamentos da 
Secretaria de Saúde do Município de Mairiporã;
1. Camisa com propaganda política (homem e mulher);
2. Calça de cintura baixa com blusa curta que exponham parte do corpo (mulher);
3. Boné (homem e mulher);
4. Transparências que demonstrem peças íntimas (homem e mulher);
5. Calça “rasgada”, “des ada” em grandes áreas, que exponham par tes íntimas (homem 
e mulher);
6. Shorts (homem e mulher);
7. Camiseta regata (homem e mulher);
8. Chinelo de borracha e plástico (homem e mulher).
9. Bermuda, ou seja, acima do joelho (homem e mulher);
10. Saias e vestidos curtos, ou seja, acima do joelho (mulher);
11. Blusa decotada, modelo tomara que caia e frente única (mulher);
12. Roupa de ginástica, calça de moletom (homem e mulher).

Art. 2 - Exceções
1. Caso o funcionário possua algum ferimento que impossibilite a utilização de calçados 
adequados, será permitido o uso de chinelos de borracha e plástico, desde que 
previamente avaliados pelo médico, (área de Saúde, Segurança e Bem Estar);
2. Caso o funcionário esteja realizando tratamento médico, desde que previamente 
avaliado pelo médico (área de Saúde, Segurança e Bem Estar), será permitido uso de 
lenços ou adornos que cubram a cabeça;
3. Adornos religiosos que cubram a cabeça são permitidos, desde que avaliados pelo 
Diretor/Coordenador ou responsável e autorizado pelo Diretor/Coordenador ou responsável;
4. Gestante com barriga aparente poderá usar calça de malha/algodão mais apropriada à 
sua condição física e de conforto para o bebê, porém usando blusa cumprida;
5. Em dias de campanhas especí cas, será permitida a vestimenta adequada ao evento 
(camisas, bonés, chapéus). Entretanto, o uso é restrito a campanha.
6. Em situações de crises, contingências e/ou emergências a permissão de entrada de 
funcionários das áreas de apoio, em trajes contrários à resolução, devem ser avaliadas 
pela Diretoria/Coordenação ou responsável.
Responsabilidade
É de responsabilidade dos Diretores/Coordenadores e ou responsaveis, a proibição 
de entrada nas Unidades/Departamentos a que pertencem, de funcionários utilizando 
vestimentas referidas ao Artigo 1 (Não Tolerados), 
As vestimentas listadas no item “Não Tolerados”, que não puderem ser contornados, 
a Diretoria/Coordenador e ou resonsavel, deverá orientar o funcionário a se retirar das 
dependências da unidade / deartamento que ertencer, com prejuízo de seu dia de trabalho.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na sua publicação.
Mairiporã, 20 de Agosto 2019

Grazielle Cristina dos Santos Bertolini
Secretária Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO N°06/2018, DE 22 DE JULHO DE 2019 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ, estado de São 
Paulo, no uso dos poderes que lhes são conferidos e,

 

Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
Considerando o disposto na Portaria nº 1378/GM, de 09 de julho de 2013, que estabelece 
o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e de ne as diretrizes, as prioridades e as 
responsabilidades e  nanciamento das esferas da Vigilância para os gestores federal, 
estadual e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS); 
C onsiderando o último Informe Técnico do CVE de 19/07/2019 alertando a importância 
de ações rápidas para contenção da proliferação de casos de Sarampo no Estado de SP;
Considerando a necessidade de quali car os serviços e comtemplar emergencialmente a 
Campanha de Vacinação SCR entre a faixa etária de 15 a 29 anos; 
Considerando a necessidade de estabelecer normas e organização do Plano de 
Contingência Municipal para as Doenças Exantemáticas;

RESOLVE: 
Art. 1º - Criar a Sala de Situação de Doenças Exantemáticas;

Art. 2º - A Sala será regida nos termos desta RESOLUÇÃO.

Art. 3º - A Sala de Situação de Doenças Exantemáticas da Secretaria Municipal de Saúde 
de Mairiporã é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, 
que tem por  nalidade emergencial organizar ações rápidas de combate ao SARAMPO 
e estabelecer normas e procedimentos relacionados a ações da rede assessorando a 
gestão em questões referentes a monitoramento e controle do aumento de número de 
casos.

CAPÍTULO I-  DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - São atribuições da Sala de Situação de Doenças Exantemáticas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Mairiporã:
I – organizar e monitorar os casos suspeitos e con rmados com priorização dos bloqueios 
e varreduras no prazo; 
II – Avaliar e realizar estudos dos per s epidemiológicos dos casos e análise dos mesmos 
para tomada de decisão rápida; 
IV - elaborar material informativo e organização de Vigilância em Saúde e Assistência em 
Saúde dentro do âmbito municipal para os pro ssionais de saúde e população em geral;
V – organizar a atualizar informações em tempo real ao gabinete e toda equipe de saúde; 
VI- Elaborar o Plano de Contingência Municipal de combate as Doenças Exantemáticas;

Art. 5º- A Sala de Situação é composta de forma multidisciplinar associando a assistência 
em saúde, Gestão e Vigilância em Saúde;

Art. 6º - Ficam designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde 
para compor a Sala de Situação de combate as Doenças Exantemáticas sendo sempre 
acompanhados pelo Gabinete da Secretaria:

Nome Função

Patrícia Maia Cipollari Infectologista/ Diretora de Vigilância em Saúde

Letícia S. Brilha Vicente Enfermeira/ Coordenadora da VE 

Danielle Ferreira de Moraes Enfermeira/ Diretora de Ações em Saúde

Julio Rodrigues de Souza Filho Enfermeiro/ Coordenador da AB

Tathiana G. Emilio Ceconello Veterinária/ Coordenadora da VISA

Natali Farias Educadora em Saúde/ Apoio Técnico VE

ambr/S.A.T.M

 

 

 

ANEXO DO DECRETO N° 8.779/2019

 

ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 

|        

              

CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     
|

 

|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   
|

 

|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     
|

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 

|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    
|

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 

| 02.02.01| 4.4.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03743 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |            2.100,00 
|

 

| 02.12.03| 3.1.90.00.00| 15 452 5004 - 2132| 01  | 03797 | GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |            1.133,00 
|

 

| 02.12.03| 3.1.90.00.00| 15 452 5004 - 2132| 01  | 03804 | GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |            5.877,00 
|

 

| 02.04.01| 3.3.90.00.00| 04 131 7003 - 2194| 01  | 03839 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA |            6.440,00 
|

 

| 02.04.01| 3.3.90.00.00| 04 131 7003 - 2196| 01  | 03842 | PUBLICIDADE LEGAL                                |           20.000,00 
|

 

| 02.12.03| 3.3.90.00.00| 15 452 5004 - 2136| 01  | 03846 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL                    |           43.000,00 
|

 

| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03866 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |          114.400,00 
|  
| 02.07.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03943 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |            6.000,00 
|

 
| 02.10.01| 3.3.90.00.00| 04 122 3003 - 2091| 01  | 03980 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           58.000,00 
|

 

| 02.10.02| 3.3.90.00.00| 27 812 3004 - 2093| 01  | 04005 | ESPORTE MAIS SAUDE                               |           13.467,00 
|

 

| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 10 301 1001 - 2006| 05  | 04013 | ATENDIMENTO EM CLINICAS NOS POSTOS DE SAUDE      |           18.000,00 
|

 

| 02.10.02| 3.3.90.00.00| 27 812 3004 - 2094| 01  | 04016 | ESPORTE EM ACAO                                  |           23.920,00 
|

 

| 02.10.02| 3.3.90.00.00| 27 812 3004 - 2097| 01  | 04041 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         |           48.000,00 
|

 

| 02.15.01| 4.4.90.00.00| 04 122 6004 - 2155| 01  | 04095 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           70.000,00 
|

 

| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2018| 01  | 04105 | PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |           18.000,00 
|

 

| 02.16.01| 3.3.90.00.00| 06 122 8002 - 2074| 01  | 04235 | DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO               |            2.000,00 
|

 

| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 2018| 01  | 04666 | PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |           36.000,00 
|

 

| 02.14.01| 3.3.90.00.00| 18 541 6001 - 2150| 01  | 04699 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO                    |           27.000,00 
|

 

| 02.07.01| 3.3.90.00.00| 28 846 9003 - 0006| 01  | 04710 | OUTROS ENCARGOS GERAIS                           |           14.281,00 
|

 

| 02.12.02| 4.4.90.00.00| 15 451 5003 - 1022| 92  | 04722 | OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA    |          966.346,49 
|

 

| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 2018| 95  | 04975 | PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |          119.001,00 
|

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 
                                                                                                      

TOTAL  |        1.612.965,49 
|

 

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

ANEXO  II – ANULAÇÃO

 

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 

|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     
|

 

|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   
|

 

|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     
|

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 

|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                             
|

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 

| 02.12.03| 3.3.90.00.00| 15 452 5004 - 2138| 01  | 03850 | COLETA RESIDUOS SAUDE                            |           43.000,00 
|

 

| 02.10.02| 4.4.90.00.00| 27 812 3004 - 2093| 01  | 04010 | ESPORTE MAIS SAUDE                               |            7.467,00 
|

 

| 02.10.02| 4.4.90.00.00| 27 812 3004 - 2094| 01  | 04017 | ESPORTE EM ACAO                                  |            6.000,00 
|

 

| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 1003| 01  | 04080 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE          |          431.151,00 
|

 

| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2020| 01  | 04120 | AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO          |           10.000,00 
|

 

| 02.08.04| 3.3.90.00.00| 10 303 1004 - 2039| 01  | 04234 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO                         |           10.000,00 
| 
| 02.16.02| 4.4.90.00.00| 26 782 8003 - 2209| 01  | 04284 | OPERACAO, MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA   |            2.000,00 

 

|

 

| 02.08.01| 3.3.90.00.00| 10 301 1001 - 2224| 01  | 04640 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENCAO   |           10.000,00 
|

 

| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2018| 01  | 04665 | PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |            8.000,00 
|

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

 

                                                                                                      TOTAL  |          527.618,00 
|

 

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

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei n° 
3.798, de 20 de dezembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, 
usando de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento corrente, com fundamento na autorização contida nos 
incisos I e IV do art. 7 º da Lei n° 3798, de 20 de dezembro de 2018, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.612.965,49 (um milhão, seiscentos e doze mil, novecentos 
e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), conforme programação constante 
do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, 
no valor de R$ 527.618,00 (quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e dezoitos reais) 
deste Decreto.
II – superávit  nanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior nos 
termos do art. 43,§ 1°, I da Lei 4.320/64, no valor de R$ 1.085.347,49 (um milhão, oitenta 
e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)dos seguintes 
recursos:

DESCRIÇÃO FONTE DE RECURSO VALOR LANÇADO

PROPOSTA FNS 11169.453000/1180-01 95 R$ 119.001,00

CIA SAN. BAS. DO EST. S. PAULO SABESP-PROC 162/14 92 R$ 966.346,49

TOTAL R$ 1.085.347,49

                                                      
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 19 de agosto de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  LEONÍLIA LEITE

 

Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal da Fazenda    Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.780, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 
 

: 

, 
: 

 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                               |              | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO           |VALOR LANCADO | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                               | | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                          | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.03| 4.4.90.00.00| 15 452 5004 - 2133| 07  | 04972 |MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA V| 2.000.000,00 |
| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 1003| 07  | 04973 |AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE         | 3.000.000,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

TOTAL      | 5.000.000,00 | 
-----------------

: 

– 

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

LEONÍLIA LEITE

DECRETO Nº 8.780, DE 19 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
autorizada pela Lei n° 3.798, de 20 de dezembro de 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO 
SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1º Fica aberto ao orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no 
inciso II do art. 7º da Lei n° 3.798, de 20 de dezembro de 2018, as seguintes verbas 
orçamentárias:

Art. 2º Os recursos necessários à execução  do disposto no artigo anterior são 
provenientes de:
I – excesso de arrecadação do Tesouro no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
reais) nos termos do Art. 43 § 1°, II, da Lei 4.320/64, no exercício de 2018.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 19 de agosto de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e 

A NDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal da Fazenda   Diretora Administrativa

LEI Nº 3.845, DE 23 DE AGOSTO DE 2.019

Institui o Programa de Recuperação Fiscal no Município de Mairiporã 
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ,  ANTONIO 
SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguint e Lei:
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico nº. 03/2018, 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

THAIS APARECIDA CARNEIRO NADUR FARMACÊUTICO 6º

MICHELLE LITWINOW CRUZ MARTINS FARMACÊUTICO 7º

PAULO ROBERTO CARVALHO DE TOLEDO FARMACÊUTICO 8º

WEVERTON EDGAR SOUZA RAMOS FARMACÊUTICO 9º

Mairiporã, 24 de agosto de 2019

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Saúde

de inscrição, imprimindo o boleto bancário, com data de pagamento até 06 de setembro 
de 2019, disponível até 18h00.
O interessado que não tiver seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
deferido, e que não efetuar a inscrição na forma estabelecida no Edital nº 0 3/2019, não 
terá sua inscrição efetivada.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das inscrições 
contidos nos Capítulos III, IV, V e VI do Edital nº 03/2019, do Concurso Público. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o Resultado dos Pedidos 
de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição Pós – Recurso no Concurso Público dos 
candidatos que solicitaram isenção amparado pela Lei Municipal nº 3.803, de 14 de 
março de 2019.

Mairiporã, 24 de agosto de 2019

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeito

RESOLUÇÃO N°005/2019 – 20 DE AGOSTO D E 2019

Dispõe sobre de nir as recomendações de Vestimenta para a 
seguridade dos servidores da Saúde.

Administração

Adonicio Karim Moussa Biomédico/ Apoio Técnico da VE

CAPÍTULO II DAS REUNIÕES
Art. 7 – Fica designado toda segunda feira as 15 hs o inicio da reunião com a convocação 
de todos os membros no gabinete da Secretaria.
Parágrafo único - Das reuniões serão feitas atas, relatando os temas, proposições, 
planejamentos e conclusões.

Art. 8 - As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Sala de Situação têm caráter 
normativo e devem ser publicadas, depois de homologadas pelo(a) Secretário(o) de 
Saúde, e divulgadas nos serviços de saúde.

Art. 9 - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Mairiporã, 22 de Julho de 2019

Grazielle Cristina dos Santos Bertolini
Secretária Municipal de Saúde

DECRETO Nº 8.779, DE 19 DE AGOSTO DE 2019

Recursos Humanos
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   P refe i t u ra M u n i c i p a l d e M a i r i p o rã

Ano X - Edição 838
S á b a d o, 2 2 d e a g o s to d e 2 0 1 9 7 ATOS

OFICIAIS

Departamento de Materiais

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Mairiporã, desti-
nado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta lei, o pagamento de qualquer débi-
to, de qualquer origem, com fatos geradores ocorridos até o dia 31 de dezembro de 2018, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, parcelados ou não.
§ 1º O programa em apreço consiste na redução de juros e multas moratórias incidentes 
sobre quaisquer débitos  scais provenientes de qualquer natureza, devidamente atualiza-
dos monetariamente, desde que pagos na forma e condições desta lei.
§ 2º Para débitos objeto de ação de execução  scal em que se veri quem penhoras em 
favor do Município de Mairiporã, estas penhoras só serão levantadas com a quitação total 
do débito.
§ 3º Os débitos sob discussão judicial, e recursos pendentes de apreciação judicial in-
clusive por meios de embargos à execução  scal poderão ser objeto do parcelamento 
previsto nesta lei, com renúncia do direito sobre o qual se fundam os autos respectivos.

Art. 2º  Estão excluídos deste parcelamento:
I – débitos relativos a multas por infração de trânsito;
II – débitos relativos a quantias recebidas indevidamente do erário, nos termos da Lei nº 
2.609, de 29 de agosto de 2006, alterações da Lei nº 2.720, de novembro de 2007, e 
demais constantes de leis especiais.

Art. 3º As condições de pagamento previstas, que o contribuinte deverá optar no momen-
to de sua solicitação de inclusão no programa, são:
I – de cem por cento de redução de multas e juros incidentes sobre o débito, para paga-
mento à vista;
II – de noventa por cento de redução de multas e juros incidentes sobre o débito, para 
pagamento em até doze parcelas;
III – de oitenta por cento de redução de multas e juros incidentes sobre o débito, para 
pagamento em até vinte e quatro parcelas;
IV – de setenta por cento de redução de multas e juros incidentes sobre o débito, para 
pagamento em até trinta e seis parcelas;
V – de sessenta por cento de redução de multas e juros incidentes sobre o débito, para 
pagamento em até quarenta e oito parcelas;
VI – de cinquenta por cento de redução de multas e juros incidentes sobre o débito, para 
pagamento em até sessenta parcelas;
VII – de trinta por cento de redução de multas e juros incidentes sobre o débito, para 
pagamento em até setenta e duas parcelas.
§ 1º O vencimento da primeira parcela dar-se-á até o primeiro dia útil subsequente ao 
momento de solicitação de inclusão no programa e opção de forma de pagamento.
§ 2º O valor da parcela não poderá ser inferior ao adotado no IPTU do exercício em que 
for requerido o parcelamento.

Art. 4º O ingresso no programa dar-se-á por opção do contribuinte até o dia 28 de novem-
bro de 2019, mediante requerimento ao setor competente da administração e pagamento 
da primeira parcela.

Art. 5º A opção pelo programa sujeita o contribuinte ao pagamento regular das parcelas 
do débito.
§ 1º  Para que seja deferido o parcelamento o devedor deverá, ao requerê-lo, assinar 
termo de acordo no qual confesse o total do débito.
§ 2º O contribuinte poderá incluir no novo parcelamento eventuais saldos de parcelamen-
tos em andamento, quer estejam em dia ou não.
§ 3º Caso o débito se encontre em ação especial ou execução judicial somente será 

deferido o parcelamento e sua respectiva redução de multas e juros, conforme sua opção, 
com a inclusão das respectivas custas, encargos e honorários advocatícios.
§ 4º O atraso de mais de três parcelas acarretará a automática exclusão do programa, 
tornando-se exigível o montante devido, com os acréscimos legais previstos na legislação 
municipal à época dos respectivos fatos geradores, com a consequente cobrança judicial, 
protesto extrajudicial e inscrição em órgãos de proteção ao crédito, prosseguindo-se a 
execução  scal eventualmente sobrestada em razão do parcelamento, pela diferença.
§ 5° A exclusão do programa de recuperação em decorrência do inadimplemento por três 
meses consecutivos, implicará na impossibilidade de participação de futuro programa 
de recuperação  scal, isto é, uma vez excluído do presente Re s, este ato terá caráter 
de nitivo.    
§ 6º O valor referente às parcelas pagas até a ocorrência de uma das hipóteses do § 4º do 
art. 5º será abatido, observada a regra contida no art. 163 do Código Tributário Nacional.

Art. 6º O contribuinte será excluído do parcelamento especial de que trata esta lei, por 
meio de ato da procuradoria do contencioso tributário, caso ocorra uma das seguintes 
hipóteses:
I - inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei;
II - falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica;
III - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela 
que incorporar par te do patrimônio permanecer estabelecida no Município de Mairiporã e 
assumir, solidariamente com a cindida, as obrigações do parcelamento.

Art. 7º  Não serão restituídas, no todo ou em parte, quaisquer importâncias recolhidas 
anteriormente à vigência desta lei.

Art. 8º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Palácio Tibiriçá, 23 de agosto de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

 MARCELO RENAN GOLLA  FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Procurador Geral do Município  Diretora Administrativa

LEI Nº 3.846, DE 23 DE AGOSTO DE 2.019.

Dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos 
parques e praças públicas, suas adjacências e passeios e dá outras 
providências. 
(Projeto de Lei nº 181/2018 – autoria do Nobre Vereador Manoel 
Ricardo Ruiz)
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO 
SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

  

Art. 1º  Fica terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em parques,  
praças públicas e ciclovias, bem como em locais públicos a uma distância mínima de 
trezentos metros de escolas públicas ou privadas, creches, centros estudantis fundamental 
e médio, hospitais públicos, centros de idosos e quaisquer outros locais onde houver 
pessoas idosas ou enfermas, ou que cause a perturbação do sossego.

Parágrafo único.  Excetua-se da previsão constante do caput do art. 1º, o consumo de 
bebidas alcoólicas em festas populares eventos, feiras e etc. devidamente autorizadas 
pelo órgão competente, bem como no interior dos estabelecimentos comerciais correlatos 
localizados nas adjacências dos estabelecimentos.

Art. 2º  Esta lei será regulamentada pelo poder executivo, que poderá considerar  como  
infrações administrativas o descumprimento da proibição prevista no caput do art. 1º 
desta lei, punindo com as seguintes sanções:
I – apreensão do produto alcoólico; 
II – multa de R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), dependendo da quantidade de bebidas apreendidas, sendo a mesma reajustada 
anualmente pelo INPC, ou outro índice equivalente que venha a substituí-lo.
Parágrafo único. Após a aplicação da referida multa e veri cado o seu não pagamento, a 
mesma poderá ser inscrita em dívida ativa e cobrada judicialmente.

Art. 3º  VETADO.

Art. 4º VETADO.

Art. 5º  A critério da municipalidade, poderá ser a xado nos locais especi cados no caput 
do art. 1º, placas com informações ou dizeres da proibição do consumo de bebidas e ou 
conjuntamente, a elaboração de campanha alertando sobre o excesso do consumo de 
álcool e seus males à saúde. 

Art. 6º  As despesas com a execução desta lei correrão por verbas orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessário. 

Art. 7º  Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Palácio Tibiriçá, 23 de agosto de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal da Fazenda    Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 077/2019, Processo 8175/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para atualização e renovação anual do PPRA 
(Programa de Prevenção de riscos ambientais), LTCAT (Laudo Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
e PPP (Per l Pro ssiográ co Previdenciário), tudo em conformidade com as legislações 
vigentes, incluindo o e-Social, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Administração, Tecnologia e Modernização. A sessão será aberta às 09:00 horas do 
dia 05 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 102/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 26/08/2019 
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.
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