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Você que ainda não fez o
cadastramento da biometria 

vá até o Cartório Eleitoral
Em Mairiporã o cadastramento biométrico

é obrigatório, e se você perder o prazo seu título será 
cancelado. Regularize a sua situação até 19 de dezembro

O recadastramento 
vai até o dia 19 de 
dezembro aqueles 
que não rea lizarem 

o procedimento terão o tí-
tulo cancelado e sofrerão 
impedimentos na vida ci-
vil. Sem o título de eleitor, 
você não consegue emitir 
passaporte nem carteira de 
identidade. Não pode exer-

cer função ou emprego pú-
blico. Empréstimos em ban-
cos públicos também não é 
possível. E para se matricu-
lar em instituições de en-
sino, você também precisa 
estar regular com a Justiça 
Eleitoral.

A população já será iden-
ti� cada pelas digitais nas 
eleições municipais de 2020.

O eleitor tem que com-
parecer no cartório elei-
toral, levando consigo 
documento o� cial de iden-
ti� cação, comprovante de 
residência recente (emiti-
do nos últimos três meses) 
e o título, se tiver.

Em Mairiporã a biome-
tria será obrigatória nas 
próximas eleições.

Prefeitura realiza manutenção em
concreto em diversos pontos da cidade

A Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Obras, segue 
com as manuten-

ções em concreto nas vias 
de terra pela cidade. Nes-
te mês de novembro, mais 
quatro bairros receberam 
os serviços: São Vicente, 
Vila Renascença, Vila Sa-
besp e Vila Arnoni. 

PÁGINA 3

Obras de pavimentação 
das Estradas do

Corumbá e da Canjica
seguem a todo vapor

A maior parte do trecho a ser asfaltado está pron-
ta, inclusive já com a pintura da sinalização horizontal 
de trânsito. PÁGINA 3

Obras do ginásio “Sarkisão” 
avançam mais uma etapa

A reforma no Ginásio Municipal Florêncio Pereira, 
mais conhecido como “Sarkisão”, segue a todo 
vapor. A obra já havia avançado com a pintura 
do telhado e das arquibancadas, com a execu-

ção da parte hidráulica e acabamento nos banheiros e 
vestiários, com a colocação de azulejos e pisos, e com a 
pintura da quadra poliesportiva com um acabamento es-
pecí� co para o piso de quadras. Agora, foi iniciada a pin-
tura da parte externo do prédio. PÁGINA 5

Prefeitura lança
Escola de Governo

Nesta semana, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, lançou a 
Escola de Governo, importante ação que visa oferecer quali� cação permanen-
te aos servidores públicos. PÁGINA 2

D4Sign 1d2d8caa-c5be-4e69-af02-a857e5db663c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 868
S á b a d o ,  3 0  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 1 9 2 GERAL

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

A Imprensa Ofi cial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. Circula semanal-
mente, podendo haver edições extras. Tiragem: 20 mil exemplares. Distribuição gratuita 
e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas de âmbito 
municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados no Paço Municipal, 
localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/SP. Matrícula nº 16. Diagra-
mação e editoração: Matheus Bernoldi. Editor e revisor: Rafael Augusto Pereira - MTB: 
86.418/SP - Jornalista responsável: José Luis Gonçalves de Moraes - MTB: 33.836/SP.
E-mail: imprensa@mairipora.sp.gov.br                                 Telefone: (11) 4419.8095

Nesta semana, a 
Prefeitura, por 
meio da Secreta-
ria de Administra-

ção, lançou a Escola de Go-
verno, importante ação 
que visa oferecer quali  -
cação permanente aos ser-
vidores públicos. O evento 
inaugural ocorreu na se-
gunda-feira, 25, no Cen-
tro Educacional, com a aula 
ministrada pelo Presiden-
te do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, Sr. 
Antonio Roque Citadini. 

A Escola de Governo 
oferecerá atividades de ca-
pacitação nos principais te-
mas de interesse e neces-
sidade da gestão pública, 
como direito público, espe-
cialmente licitações e seus 
procedimentos; contratos/
convênios administrati-
vos e sua gestão e   scali-
zação; direito administrati-
vo; direito orçamentário; 
direito   nanceiro; contro-
le interno e adequação às 
instruções e recomenda-
ções do Tribunal de Contas; 
planejamento e execução 
do orçamento público e   -

Prefeitura lança Escola de Governo 
para servidores municipais

Funcionários terão oportunidade de qualifi cação profi ssional em diversos temas de interesse e necessidade da gestão pública

Servidores municipais participam da aula inaugural da Escola de Governo ministrada pelo Presidente do Tribunal de Contas, Antonio Roque Citadini

nanças públicas; recursos 
humanos e o regime jurí-
dico adotado pelo municí-
pio; elaboração e execução 
do planejamento da força 

de trabalho; o dimensiona-
mento qualitativo e quanti-
tativo; a proposição de polí-
tica de pessoal e estrutura 
funcional e organizacional. 

A ação tem o objetivo 
de aperfeiçoar os proce-
dimentos administrativos, 
reduzir alertas, minimizar 
apontamentos, aumentar 

a e  ciência e alavancar os 
índices de efetividade da 
Administração Municipal. 

As capacitações reali-
zadas para os servidores 

públicos da Prefeitura po-
derão ser utilizadas para 
efeito de evolução funcio-
nal, a depender dos aspec-
tos do Plano de Carreira.

A Prefeitura, por 
meio da Secreta-
ria de Desenvolvi-
mento Econômico 

e Turismo (SDETUR), em 
parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial 
(ACE), realizou no último 
sábado, 23, o 1º Mutirão 
do Emprego de Mairiporã. 
Foram oferecidas diversas 
vagas, tanto   xas quanto 
temporárias, para o comér-
cio e serviços.

“Nós � zemos um traba-
lho no sentido de trazer a 
demanda de cada empre-
sa, que tipo de funcionário 
que a empresa precisa, pa-
ra que nós possamos estar 
indicando o tipo certo de 
funcionário, se  encaixa 
nessa empresa ou em ou-
tra empresa”, disse o pre-
feito Antonio Aiacyda.

O evento recebeu mais 
de 1500 currículos, 600 
atendimentos e disponi-
bilizou 115 vagas para de-
sempregados. Alguns ha-
bitantes receberam muito 
bem a ação da Prefeitu-
ra, como a munícipe Maria 
do Socorro. “É legal por-
que pelo menos a gente 
vai ter uma oportunidade, 
um emprego para traba-
lhar. Porque a gente pro-

Primeiro Mutirão do Emprego de 
Mairiporã é bem recebido

pela população
O evento recebeu mais de 1500 currículos, 600 atendimentos

e disponibilizou 115 vagas para desempregados

cura trabalho, deixa currí-
culo nos lugares, assim eu 
creio que agora nós vamos 

ter uma oportunidade para 
trabalhar”, disse. 

Muitas pessoas estão 

a procura de emprego há 
algum tempo, porém sem 
sucesso, como a Ana Jo-
velina de Jesus, que fi-
cou bastante esperanço-
sa. “Eu mesmo estou na 
batalha há muito tempo, 
entregando currículos 
e não tenho consegui-
do. Então eu acho que foi 
uma porta aberta que vai 
poder dar oportunidades 
para as pessoas que es-
tão procurando e preci-
sando”, disse.

Está em vigor a Lei 
3.845 que institui 
o Re  s – Programa 
de Regularização 

Fiscal de Mairiporã. Con-
tribuintes que devem tri-
butos municipais podem 
negociar os débitos com 
descontos de até 100% 
em juros e multas no pa-
gamento à vista. Para 
participar é preciso ter dí-
vidas vencidas até o dia 
31 de dezembro de 2018.

De acordo com o Pro-
curador Geral do Municí-
pio, Dr. Marcelo Golla, o 

Re  s é uma boa oportu-
nidade para quem preci-
sa regularizar a situação 
  scal. Mas ele lembra que 
o melhor é pagar os tribu-
tos em dia. “Não há aba-
timento sobre o valor do 
tributo, o que se concede 
são descontos sobre ju-
ros e multas”, explica.

O Re  s 2019 ofere-
ce descontos de 30% a 
100% nos juros e multas 
e parcelamento que che-
ga a 72 meses. O prazo de 
adesão vai até o dia 20 de 
dezembro de 2019.

Prefeitura prorroga 
prazo � nal para

adesão ao REFIS 2019
Programa de Recuperação Fiscal 

no Município de Mairiporã
(REFIS 2019) tem descontos de

até 100% nos juros e multas

 100% de redução de multas e juros para PAGAMEN-
TO À VISTA
 90% de redução de multas e juros para pagamento 
em até 12 parcelas
 80% de redução de multas e juros para pagamento 
em até 24 parcelas
 70% de redução de multas e juros para pagamento 
em até 36 parcelas
 60% de redução de multas e juros para pagamento 
em até 48 parcelas
 50% de redução de multas e juros para pagamento 
em até 60 parcelas
 30% de redução de multas e juros para pagamento 
em até 72 parcelas

Veja as condições de pagamento
que o contribuinte deverá optar no
momento da adesão ao programa:
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A Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Obras, segue 
com as manuten-

ções em concreto nas vias 
de terra pela cidade. Nes-
te mês de novembro, mais 
quatro bairros receberam 
os serviços: São Vicente, 
Vila Renascença, Vila Sa-
besp e Vila Arnoni. 

“As manutenções em 
concreto tem sido de gran-
de importância para me-
lhorar as condições das 
vias de terra da cidade. 
Nós já � zemos este tipo 
de serviço em dezenas de 
bairros. E os moradores 
sempre aprovam”, disse o 
prefeito Antonio Aiacyda.

Antonio Nascimento, 
morador da Rua Fernão Dias, 
na Vila Renascença, destaca 
a melhoria da manutenção 

Prefeitura realiza manutenção em
concreto em diversos pontos da cidade

Em novembro, mais quatro bairros receberam os serviços

na vida da população. “Há 
muito anos tínhamos pro-
blemas graves, porque a rua 
era totalmente de barro. So-
fríamos muito com período 
de chuvas. Mas agora vie-
mos aqui agradecer o empe-
nho de toda a equipe da Pre-
feitura”, disse.

Lindamar Seleguim, 
também moradora da Vila 
Renascença, agradece pe-
lo serviço. “Quero agrade-
cer ao prefeito Aiacyda e a 
todos os funcionários que 
foram simplesmente ma-
ravilhosos”, disse.

E não para por aí. As 
equipes da Secretaria de 
Obras trabalham de manei-
ra constante para garantir 
a qualidade das vias para 
facilitar o tráfego de veícu-
los e o acesso dos morado-
res aos bairros.

Rua Fernão Dias, na Vila Renascença

Rua Carpa, no bairro São Vicente

Rua Oito, na Vila Sabesp

A Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Obras e Servi-
ços, segue com as 

obras de drenagem e pavi-
mentação nas Estradas da 
Canjica e do Corumbá. Na 
Canjica, importante via que 
liga o Mato Dentro à Terra 
Preta, a obra está bastante 
avançada. A maior parte do 
trecho a ser asfaltado está 
pronta, inclusive já com a 
pintura da sinalização hori-
zontal de trânsito.

Na Estrada do Corum-
bá serão asfaltados mais 
de 2 km da principal via de 
acesso aos bairros da re-
gião. Assim como na Can-
jica, boa parte já recebeu 
massa asfáltica.

“Estou acompanhan-
do de perto as duas obras 
de asfalto em Terra Pre-
ta. Tenho uma alegria mui-
to grande de realizar es-
tas pavimentações, porque 
vão bene� ciar muitas pes-
soas. Em breve, nós entre-
garemos mais qualidade de 
vida para a população, que 
não sofrerá mais com o pro-
blema de acesso por conta 

Obras de pavimentação das Estradas do 
Corumbá e da Canjica seguem a todo vapor

Ambas estão em estágio avançado na aplicação de massa asfáltica,
com alguns trechos já recebendo pintura de sinalização de trânsito

de barro em época de chu-
va e nem poeira na época 
de seca”, disse o prefeito 
Antonio Aiacyda.
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A regularização fun-
diária ganhou for-
ça na cidade após 
a implantação da 

Secretaria Municipal de 
Habitação, Regularização 
Fundiária e Planejamento 
Urbano. Somente no mês 
de novembro, mais dois 
bairros entraram no Pro-
grama “Mairiporã Legal”: 
Jardim Vaneza e uma área 
pública no Jardim Paulista, 
ambos em Terra Preta.

Também no Distrito de 
Terra Preta, a Secretaria 
de Habitação está reali-
zando o processo de regu-
larização dos loteamentos 
Colinas I e II, que deverá 
ser concluída já no início do 
próximo ano, além de uma 
área industrial, ação inédi-
ta que poderá ser referên-
cia em loteamentos indus-
triais em todo o Brasil.

Enquanto uma equipe 
trabalha nos loteamentos 
de Terra Preta, outra se-
gue na regularização do lo-
teamento Jardim Henrique 
Martins que, segundo a se-
cretária municipal de Habi-
tação, Camila Oliveira, há 
previsão de conclusão ain-
da neste ano. Já o Jardim 
Esperança II e Joanina Ru-
� olo serão os próximos lo-
teamentos a serem regula-
rizados. 

A Secretaria de Habita-
ção já entregou o título de 

Programa de regularização fundiária avança e bene� ciará 
mais de mil famílias até o � nal do próximo ano

Meta do Governo é entregar mais de 1000 títulos de propriedade até o fi nal de 2020

Moradores do Chácara Arantes receberam o título de
propriedade no mês de janeiro deste ano

Regularização de uma área industrial em Terra Preta, ação inédita que poderá
ser referência em loteamentos industriais em todo o Brasil

propriedade aos morado-
res do Jardim Narayama e 
Chácara Arantes. Outros 
loteamentos classi� ca-
dos como de interesse es-
pecí� co também estão em 
processo de regularização, 

dentre eles Jardim Marisol, 
Chácara do Chibante e Ca-
pela da Figueira. Sítio dos 
Pedrosos e Jardim Odorico 
também estão em proces-
so de regularização.

Segundo o prefeito 

Aiacyda, o propósito do 
Programa é garantir o di-
reito social à moradia, a 
escrituração do lote e a 
valorização do imóvel. “A 
regularização fundiária é 
um projeto histórico que 

está acontecendo em 
Mairiporã. A nossa meta 
é regularizar o maior nú-
mero possível de imóveis 
neste espaço de tempo 
e entregar o tão sonha-
do título de propriedade 

às famílias que residem 
em loteamentos irregu-
lares”, declarou.

A estimativa do Gover-
no Municipal é regularizar 
mais de 1000 lotes até o � -
nal de 2020.

A Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
de Habitação, Re-
gularização Fundi-

ária e Planejamento Urba-
no, lançará em dezembro 
o novo sistema de deman-
da habitacional de Mairi-
porã. O sistema tem como 
objetivo cadastrar mairi-
poranenses para coletar 
informações sociais e eco-
nômicas necessárias para 
possíveis novos programas 
habitacionais na cidade. 

Vale destacar que o no-
vo cadastro não tem liga-
ção com o Residencial Ca-
naã, empreendimento do 
Programa Minha Casa Mi-
nha Vida já entregue no 
Distrito de Terra Preta.

“Decidimos por implan-
tar este sistema para co-
nhecer a demanda habita-
cional da cidade. Com base 
nos dados que serão cole-
tados, será possível apre-
sentar projetos junto aos 
órgãos competentes pa-
ra que novos programas 
sejam desenvolvidos em 
Mairiporã”, disse a secre-
tária de Habitação, Camila 
Oliveira. No mesmo siste-
ma de cadastro, será possí-
vel realizar atendimentos 
para esclarecer dúvidas 
com a equipe da Secreta-
ria, fazer denúncias, recla-
mações e também mandar 
sugestões. 

Para quem estiver com 
dúvidas, a Secretaria Mu-
nicipal de Habitação Regu-
larização Fundiária e Pla-
nejamento Urbano está 
localizada na Al. Dona Si-
nharinha Passarela n° 217- 
Cidade Jardim. O contato 
pode ser feito pelo telefo-
ne (11) 4604-2173 ou e-
-mail: habitacao@mairipo-
ra.sp.gov.br.

Prefeitura lançará novo
sistema de cadastro habitacional

O cadastro deve ser atualizado pelo menos uma vez 
por ano.

Entenda como funcionará
e saiba como participar

O Cadastro de Demanda Habitacional é um importante 
instrumento de estudo das necessidades da população. O 
Cadastro identi� ca quem são as famílias que necessitam 
de moradias, quais as suas características e quais as suas 
pretensões.

O objetivo da formação do cadastro é fornecer infor-
mações da procura  habitacional do município de Mairi-
porã  e assim direcionar as políticas públicas para o aten-
dimento mais e� ciente desta necessidade. Os dados 
cadastrais são importantes para orientar o desenvolvi-
mento de projetos de moradia para atender a procura da 
população mais carente.

Para participar é necessário realizar o cadastro da � -
cha de demanda habitacional ou atualizar os dados caso 
já seja cadastrado em projetos anteriores. É preciso apre-
sentar RG e CPF do candidato, do cônjuge/parceiro(a) e 
dos dependentes menores de 18 anos; comprovante de 
estado civil; comprovante de endereço; comprovante de 
renda; número do Cadastro Único – CADUNICO (se pos-
suir); atestado médico contendo a Classi� cação Interna-
cional da Doença – CID (caso haja alguém da família com 
de� ciência). 

Quando devo atualizar
o meu cadastro?

O cadastramento é o inicio do processo de seleção pa-
ra futuro empreendimento habitacional. O fato de se ca-
dastrar nao assegura o recebimento de imóvel, de forma 
gratuita ou com subsidio.

O fato de eu estar cadastrado
signifi ca que vou GANHAR
uma casa – apartamento?
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A reforma no Gi-
násio Municipal 
Florêncio Perei-
ra, mais conheci-

do como “Sarkisão”, segue 
a todo vapor. A obra já ha-
via avançado com a pintu-
ra do telhado e das arqui-
bancadas, com a execução 
da parte hidráulica e aca-
bamento nos banheiros e 
vestiários, com a coloca-
ção de azulejos e pisos, e 
com a pintura da quadra 
poliesportiva com um aca-
bamento especí� co para o 
piso de quadras. Agora, foi 
iniciada a pintura da parte 
externo do prédio.  

“O Ginásio está � cando 
lindo. Estou sempre acom-
panhando o andamento da 
obra. Será mais uma equi-
pamento público que em 
breve a população mairi-
poranense receberá para 
praticar diversas modali-
dades esportivas”, disse o 
prefeito Antonio Aiacyda. 

Vale destacar que a fal-
ta de manutenção no espa-
ço nos últimos anos resul-
tou em uma sequência de 
estragos. Com isso a atual 
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 estava 
cheia de buracos, o que im-
pede seu uso. O teto esta-
va cheio de furos, o que fa-
cilitava a entrada de água 
de chuva, causando ainda 
mais estragos. Os vestiá-
rios deveriam ser usados 
apenas pelos atletas, mas, 
mesmo sem energia elétri-
ca, viraram banheiros pú-
blicos, já que os banheiros 

Obras do ginásio “Sarkisão” 
avançam mais uma etapa

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 precária 
também no Estádio Muni-
cipal Laudemiro Oliveira 
Nascimento, porém o mes-
mo já fora reformado e en-
tregue para a população, 
que atualmente desfruta 
do espaço semanalmente.

Nessa semana foi iniciada a pintura da área externa

A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio do 
Departamento de 
Cultura, inaugura-

rá os enfeites de Natal no 
próximo sábado, dia 7 de 
dezembro, em evento que 

será realizado na Praça da 
Matriz, localizada entre as 
ruas XV de Novembro e Co-
ronel Fagundes, no Centro. 
A ação dará início às come-
morações de � m de ano da 
cidade.

Inauguração dos enfeites de
Natal será no próximo sábado

PROGRAMAÇÃO NATAL 2019

07 de Dezembro
20H Inauguração do Presépio e Luzes de Natal
21H Orquestra e Coral Municipal de Mairiporã
21H30 Chegada do Papai Noel

08 de Dezembro
16H Músicas Natalinas com Ralf Jesus
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

13 de Dezembro
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

14 de Dezembro
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel
20H30 Banda Marcial Municipal de Mairiporã “Tia Emília”

15 de Dezembro

16H Teatro de Boneco e Contação de Histórias com o Prof. Robson.
17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

20 de Dezembro

17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

21 de Dezembro

17H às 21H30 Visita ao Papai Noel

22 de Dezembro

17H às 21H30 Visita ao Papai Noel
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A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio 
de parceria entre 
as secretarias de 

Esportes e de Saúde, reali-
zou a primeira Caminhada 
Novembro Azul de Terra 
Preta, ação que faz parte 
do Projeto Esporte + Saú-
de. A caminhada chama 
a atenção para a preven-
ção do câncer de próstata 
nos homens com 40 anos 
ou mais, doença que afeta 
até 68 mil homens por ano 
no Brasil. 

“Sou morador aqui do 
distrito de Terra Preta e é 
a primeira vez na história 
que está tendo uma Cami-
nhada Azul em Terra Pre-
ta, então eu � co muito fe-
liz de poder participar, de 
ver quantas pessoas estão 
aqui hoje num domingo de 
manhã participando, se 
tratando, procurando ati-
vidade física, então só te-
nho que agradecer a toda 
essa equipe maravilhosa”, 
disse Gusto Forti, vereador 
e morador de Terra Preta.

A caminhada contou 
com a presença de cerca 
de 300 pessoas. Além da 
caminhada, a Secretaria de 

Prefeitura realiza Caminhada 
Novembro Azul em Terra Preta

Evento alertou a população para os perigos do câncer de próstata

Saúde ofereceu testes rá-
pidos de PSA, exame que 
detecta uma possível al-
teração na próstata, para 
já encaminhar os homens 
para a UBS para receber 
tratamento especializado 
quando necessário.

“E hoje aqui em Terra 

Preta nós quisemos fazer 
uma ação direcionada aos 
nossos homens, trazen-
do o teste rápido de PSA , 
e aproveitando o momen-
to desse projeto rico, que 
tem sido o projeto Espor-
te + Saúde, pra mobilizar a 
população em prol da pre-

venção das doenças crôni-
cas, principalmente o cân-
cer de próstata. Vem com a 
gente, vem fazer a preven-
ção”, disse a secretária de 
Saúde, Graziele Bertolini.

O secretário de Espor-
tes, Ronalda da Silva, co-
mentou sobre a inédita 

ação no Distrito. “Eu tenho 
certeza que já vai perdu-
rar por mais anos, foi um 
sucesso essa primeira, e 
a gente queria mais uma 
vez alertar para a impor-
tante causa do Novembro 
Azul, que é a prevenção 
contra o câncer de prós-
tata. Então foi um evento 
com muito sucesso e mais 
um exemplo bem sucedido 
do projeto Esporte + Saú-
de. É uma Mairiporã cada 
vez mais saudável, uma 
Mairiporã esportiva’’, dis-
se Ronaldo.

“Acho que é um traba-
lho muito importante, que 
eu sempre falo que um tra-
balho de prevenção é um 
trabalho e� ciente e eco-
nômico, sempre tenho ba-
tido que vamos trabalhar 
na prevenção, evitar que 
a pessoa � que doente. 
Nós temos condições de 
fazer isso, se nós conse-
guirmos detectar a doen-
ça precocemente essa do-
ença pode ser curada. Se 
deixar que evolua, depois 
é tarde. Estamos sempre 
trabalhando com a cons-
cientização”, destacou o 
prefeito Antonio Aiacyda.

Entre os dias 30 de 
novembro e 07 de 
dezembro, a Pre-
feitura de Mairipo-

rã, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, rea-
lizará ações da campanha 
“Dezembro Vermelho”, mo-
vimento que tem como ob-
jetivo chamar atenção para 
as medidas de prevenção, 
assistência, proteção e pro-
moção dos direitos das pes-
soas infectadas com o HIV. 
A campanha contará com 
testes de hepatite viral, 
testes de HIV, sí£ lis e distri-
buição de preservativos. 

A Aids é uma doença in-
fecciosa, transmitida pelo 
vírus HIV. Segundo dados 
da Secretaria de Estado 

da Saúde, do Ministério da 
Saúde e do Programa Con-
junto das Nações Unidas 
sobre HIV/AIDS (UNAIDS), 
a cada 15 minutos uma 
pessoa se infecta com o 
vírus no Brasil e sete pes-
soas morrem por dia em 
São Paulo.

O mês de dezembro 
marca uma grande mobili-
zação nacional sobre pre-
venção ao vírus HIV, AI-
DS e outras IST (infecções 
sexualmente transmissí-
veis). O Dezembro Verme-
lho nasceu a partir da Lei 
13.504 e dá sequência às 
ações do Dia Mundial con-
tra a Aids, celebrado desde 
1988 no mundo todo em 1º 
de dezembro.

Prefeitura fará campanha sobre a
prevenção e conscientização da AIDS

Ações farão parte da campanha Dezembro Vermelho

 Ipanema de Terra Preta: dia 30/11 das 10 horas às 
15 horas

 Feira Noturna de Terra Preta: dia 06/12 das 18 ho-
ras às 21 horas

 Feira Noturna: dia 05/12 das 18 horas às 21 horas

 Rodoviária: dia 07/12 das 10 horas às 15 horas

Segue abaixo a relação dos locais e horários
das ações programadas pela

Prefeitura de Mairiporã:
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IPTU PREMIADO 2019

A COMISSÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZADORA PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2019, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Municipal nº 8.778, de 13 de agosto de 2019, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do resultado do sorteio realizado no dia 10/11/2019, divulgando a relação dos prêmios 
e contribuintes contemplados, que atenderam ao ato convocatório:

DEFERIDOS
1º prêmio – TABLET -  Imóvel 03.89.06.09 - Sr. Aparecido de Souza; 
4º prêmio – CELULAR - Imóvel 07.20.11.07 – Vem Viver Mairiporã Empr. Imob. Na pessoa de seu representante legal;
6º prêmio – NOTEBOOK Imóvel 03.74.01.91– Sr. Joevilson dos Santos Araujo;

INDEFERIDOS
2º prêmio – MICROONDAS - Imóvel 04.54.05.05 – Srª.Tania de Fátima Moredo Anelli; 
3º prêmio – VÍDEO GAME - Imóvel 05.70.06.11 - Sr. Antonio Carlos de Oliveira;
5º prêmio – LAVADOURA DE ROUPAS - Imóvel 05.95.06.03 – Sr. Avedis Tchalekian e Outro;
7º prêmio – GELADEIRA Imóvel 11.10.04.16– Sr. Alejandro Xavier Novoa Pereira;
8º prêmio - TV DE LED 42 - Imóvel 05.88.09.08 – Lello Empr. Imob. Ltda.

De acordo com o Decreto nº 8.778/2019, art. 8º, § 2º, inc. II: O contribuinte sorteado e que não for homologado terá cinco dias após a publicação no diário ofi cial, para entrar com 
um pedido de reconsideração fundamentado e a comissão mais quinze dias para decidir em defi nitivo a homologação ou não do sorteio.

Mairiporã, 28 de Novembro de 2019.
Marcos Roberto Arantes Narbutis

Presidente da Comissão

COMUNICADO MINHA CASA MINHA VIDA

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano CONVOCA os munícipes abaixo para comparecerem na Sede 
da Secretaria de Habitação, localizada na Alameda Dona Sinharinha Passarela, nº 217 – Cidade Jardim, no prazo de 03 dias úteis a partir desta publicação, para tratativas do Programa 
Minha Casa Minha Vida. O não comparecimento, será considerado desistente. 

NOME CPF

ELIANGELA DA CUNHA RIBEIRO 337.XXX.XXX-XX

COMUNICADO MINHA CASA MINHA VIDA

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, através da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano torna público o cronograma de vistorias dos benefi ciários do 
Programa Minha Casa Minha Vida – Empreendimento Canaã, que subiram da lista complementar , os mesmos deverão comparecer na portaria do Condomínio, localizado na Rua Anjo 
Gabriel – Terra Preta, na data e horário determinado.  

COND BL APTO DATA HORÁRIO RESPONSÁVEL CPF CONJUGE CPF

1 6 42 2/12/19 9h AILTON FERREIRA DIAS DE MEIRA 377.XXX-XXX-XX CAMILA SANTOS PERIM 394.XXX.XXX-XX

1 7 3 2/12/19 9h25 HELENO GUILHERME DA SILVA 671.XXX.XXX-XX MARIA APARECIDA DE SOUZA 692.XXX.XXX-XX

1 8 21 2/12/19 9h50
CIBELE JACINTA CALDAS DE SANTANA 

RODRIGUES
436.XXX.XXX-XX   

 1 10 42 2/12/19 10h15 DANIEL AMORIM RODRIGUES 355.XXX.XXX-XX WULLY AMORIM RODRIGUES 417.XXX.XXX-XX

1 12 34 2/12/19 10h40 DANUBIA FERNANDA FERREIRA 389.XXX.XXX-XX   

1 12 43 2/12/19 11h05 DIMAS DA SILVA 776.XXX.XXX-XX
ROSINELIA DA CONCEICAO 

SANTOS
252.XXX.XXX-XX

1 15 14 2/12/19 11h30 ELIANA HERBELLA DE OLIVEIRA 356.XXX.XXX-XX FABIANO PEDROSO DE OLIVEIRA 181.XXX.XXX-XX

2 1 41 2/12/19 11h55 IVANI DOS SANTOS HUTTER 937.XXX.XXX-XX   

 4 1 33 2/12/19 13h15 VANILDA APARECIDA BATISTA 367.XXX.XXX-XX   

4 1 43 2/12/19 13h40 ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS 204.XXX.XXX-XX DAINE NUNES RODRIGUES 302.XXX.XXX-XX

 4 13 42 2/12/19 14h05 ERIVANIA AVELINO DOS SANTOS 105.XXX.XXX-XX   

4 3 13 2/12/19 14h35
ANGELA APARECIDA CORREA DE 

SIQUEIRA PASSI
382.XXX.XXX-XX   

4 6 1 2/12/19 15h CRISTIANY CUNHA DAS VIRGENS SILVA 330.XXX.XXX-XX   

4 5 11 2/12/19 15h20 MAYCON ALEX NUNES DOS SANTOS 745.XXX.XXX-XX   

4 5 43 2/12/19 15h45 NATALICE SOUZA DE JESUS 468.XXX.XXX-XX AZEILTON ANTONIO DOS SANTOS 200.XXX.XXX-XX

 3 4 32 3/12/19 9h PAMELLA GARCIA 376.XXX.XXX-XX   

3 4 34 3/12/19 9h25 FERNANDA COPPI SILVA 441.XXX.XXX-XX   

3 8 43 3/12/19 9h50 SANDRA DA SILVA SANTOS 303.XXX.XXX-XX   

3 9 23 3/12/19 10h15 TATIANE APARECIDA PEDROSO 391.XXX.XXX-XX DEIVES KAWAGOE GOMES 291.XXX.XXX-XX

3 9 43 3/12/19 10h40 TIAGO MOURA BERTOLOTTI 326.XXX.XXX-XX
SIMONE MERCY DA SILVA 

BERTOLOTTI
336.XXX.XXX-XX

3 11 13 3/12/19 11h VANICE DE PAULA SOUZA 302.XXX.XXX-XX   

2 3 14 3/12/19 11h25 JULIANA ELIDIA DA SILVA RICARTO 333.XXX.XXX-XX FABRICIO CHERLE DE LIMA 355.XXX.XXX-XX

2 3 42 3/12/19 13h LENILDA DA SILVA SANTOS 384.XXX.XXX-XX   

2 3 44 3/12/19 13h25 LUIZ FERNANDO DA SILVA CRUZ 802.XXX.XXX-XX   

2 6 34 3/12/19 14h MAIQUE ITA BUENO 419.XXX.XXX-XX   

2 6 42 3/12/19 14h20 MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA 220.XXX.XXX-XX   

2 9 43 3/12/19 14h45 MARCIA SCARPEL 259.XXX.XXX-XX   

2 11 12 3/12/19 15h05 MAURO IZIDORO 176.XXX.XXX-XX   

2 13 12 3/12/19 15h30 NADIR GABES ALMENDROS 347.XXX.XXX-XX
JOÃO PAULO GALBES DE SOUZA 

(PROCURADOR)
486.XXX.XXX-XX

2 14 32 3/12/19 15h50 NILZA RODRIGUES DA SILVA 279.XXX.XXX-XX   

Habitação

Departamento de Materiais
COMUNICADO

 
A Prefeitura do Município de Mairiporã, representado neste ato pela Sr. Alexandre Kise, Secretário Municipal de Meio Ambiente, manifesta interesse na locação de imóvel localizado 
no bairro Cidade Jardim, com as seguintes características: um terreno de 313m² contendo construção em dois pavimentos com 247,31 m², com 04 dormitórios, 02 salas, cozinha, 
03 banheiros, lavanderia, garagem para 04 veículos, cercada por muros em alvenaria e frente fechada com gradis metálicos. O imóvel será utilizado pela Secretária Municipal de 
Meio Ambiente para instalação de suas dependências, buscando melhor desenvolvimento de suas atividades e melhor atendimento aos munícipes. Os proprietários de imóveis 
com características semelhantes, localizados próximos ao centro da cidade e com facilidade de acesso, que tenham interesse em locar para esta Prefeitura, entrar em contato com 
Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 374 – Bairro Vila Nova – Mairiporã – SP, telefone (11) 4419-8019, no período de 02/12/2019 a 
11/12/2019 para melhores informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 117/2019, Processo 15723/2019. Tipo: Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e de forma parcelada aquisição de conjuntos de livros para 
os alunos da rede municipal de ensino, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 12 
de Dezembro 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 156/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 02/12/2019 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 118/2019, Processo 15256/2019. Tipo: Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação 
de caminhão baú, com motorista, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 14:00 horas do dia 
12 de Dezembro 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 157/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 02/12/2019 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 119/2019, Processo 15621/2019. Tipo: Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de bica corrida, pedra 1, pedra 2, pedra 3, pedra 5 (rachão) 
e pó de pedra, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09:00 horas do dia 13 de Dezembro 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 158/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 02/12/2019 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.

DECRETO Nº 8.836, DE 21 NOVEMBRO DE 2.019

Altera a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais da Educação - Conselho FUNDEB, localizado no Estado de São Paulo, e revoga o Decreto nº 8.827, de 08  de novembro  de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor Antonio Shigueyuki Aiacyda, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com os termos da Lei nºs. 
2.662/2007 e suas alterações, Lei nº 2.872, de 04 de maio de 2009 e Lei nº 3.555, de 15 de outubro de 2015 DECRETA:

I – Representante do Poder Executivo Municipal
Titular: Miriam Ahicart Perlas – RG: 26.339.898-5
Suplente: Hervandes Barbosa Peixoto – RG: 23.229.664-9

II – Representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal:
Titular: Maria Cleusa Isaias Izidoro -  RG: 13.221.638-3
Suplente: Marília Silveira Barbosa de Camargo -  RG: 48.682.890-6

III - Representante de Diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular : Vera Lucia Boschetti -  RG: 71.863.95
Suplente: Bianca Emanuele da Silva Brilha – RG: 30.765.236-1 

IV -  Representante dos Professores da Educação Básica Pública:
Titular: Vania Aparecida Moreira – RG: 33.242.493-5
Suplente: Ingridh Rayane Borges – RG: 49.565.109-4

V – Representante dos Servidores Técnicos-Administrativos das escolas básicas públicas:
Titular: Sandra Aparecida Pereira dos Santos – RG: 20.686.188-6
Suplente: Gustavo Rafael Botão Flor - RG: 39.430.819-0 

VI – Representantes dos pais de alunos das escolas públicas de Educação Básica:
Titular: Leila Maia - RG: 33.785.561-4 
Titular: Celso Baptista Bueno - RG: 27.760.384-5
Suplente: Sonia Dutra Oliveira – RG: 28.187.340-9
Suplente: Marlene Maria da Silva – RG: 59.555.520-2

VII – Representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um indicado pela entidade de estudantes secundaristas:
Titular: Valdemir Alves da Silva – RG: 8.914.979
Titular: Carlos André de Melo - RG: 45.474.266-6
Suplente: Pedro de Jesus da Paixão - RG: 64.385.479-4
Suplente: Dora Beatriz Aguirre – RNE: V192122-0 

VIII – Representante do Conselho Municipal de Educação.
Titular: Aline Pisaneschi Martini dos Santos – RG: 46.735.676-2  
Suplente: Maria do Socorro Pinto de Vasconcelos – RG: 19.149.655-8

IX -  Representante do Conselho Tutelar:
Titular: Sandra Manoel de Freitas – RG: 23.872.178-4
Suplente: Adalberto Rodrigues da Silva – RG: 33.785.469-5

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario, em especial o Decreto nº 8.827 de 08  de  novembro de 2019.
Palácio Tibiriçá, em 21 de novembro de 2019

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

 SONIA  ALVES ACHNITZ FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal de Educação  Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8837, DE 26 DE NOVEMBRO 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 nos incisos I do art. 6 º da Lei n° 3798, de 20 de dezembro de 2018, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 184.316,00 (cento e oitenta e quatro mil e trezentos e dezesseis reais), conforme programação constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:

ambr/S.A.T.M 

ANEXO DO DECRETO N° 8.837/2019 
 
 

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                                              | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.03| 4.4.90.00.00| 15 452 5004 - 2136| 01  | 03848 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL                    |     14.000,00 | 
| 02.12.03| 3.3.90.00.00| 15 452 5004 - 2139| 01  | 03855 | SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA POTA |     25.000,00 | 
| 02.05.01| 4.4.90.00.00| 04 126 7004 - 2198| 01  | 03897 | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO  |     15.000,00 | 
| 02.14.01| 3.3.90.00.00| 20 608 6003 - 2153| 01  | 04045 | AGRICULTURA SUSTENTAVEL                          |      1.200,00 | 
| 02.10.03| 3.3.90.00.00| 13 392 3005 - 2099| 01  | 04056 | EVENTOS CULTURAIS                                |    102.762,00 | 
| 02.15.01| 4.4.90.00.00| 04 122 6004 - 2155| 01  | 04095 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |     24.500,00 | 
| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2021| 05  | 04669 | OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE |      1.854,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    184.316,00 | 
                                                                                                              ---------------- 

 
 

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                                       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.02| 3.3.90.00.00| 17 512 5003 - 1024| 01  | 03789 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO            |     10.000,00 | 
| 02.12.02| 4.4.90.00.00| 17 512 5003 - 1024| 01  | 03790 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO            |     15.000,00 | 
| 02.14.01| 3.3.90.00.00| 18 541 6001 - 2063| 01  | 03957 | DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO               |      1.200,00 | 
| 02.10.03| 4.4.90.00.00| 13 392 3006 - 2101| 01  | 04072 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL,      |     52.762,00 | 
| 02.15.02| 3.3.90.00.00| 23 691 6006 - 2164| 01  | 04140 | DESENVOLVE MAIRIPORA                             |      5.000,00 | 
| 02.15.03| 3.3.90.00.00| 23 695 6008 - 2170| 01  | 04203 | FORMACAO DE PRODUTOS TURISTICOS                  |      5.000,00 | 
| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 2021| 05  | 04671 | OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE |      1.854,00 | 
| 02.15.01| 4.4.90.00.00| 04 122 6004 - 2155| 01  | 04962 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |     14.500,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    105.316,00 | 
                                                                                                              ---------------- 
 

ambr/S.A.T.M 

ANEXO DO DECRETO N° 8.837/2019 
 
 

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                                              | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.03| 4.4.90.00.00| 15 452 5004 - 2136| 01  | 03848 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL                    |     14.000,00 | 
| 02.12.03| 3.3.90.00.00| 15 452 5004 - 2139| 01  | 03855 | SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA POTA |     25.000,00 | 
| 02.05.01| 4.4.90.00.00| 04 126 7004 - 2198| 01  | 03897 | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLOGICO  |     15.000,00 | 
| 02.14.01| 3.3.90.00.00| 20 608 6003 - 2153| 01  | 04045 | AGRICULTURA SUSTENTAVEL                          |      1.200,00 | 
| 02.10.03| 3.3.90.00.00| 13 392 3005 - 2099| 01  | 04056 | EVENTOS CULTURAIS                                |    102.762,00 | 
| 02.15.01| 4.4.90.00.00| 04 122 6004 - 2155| 01  | 04095 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |     24.500,00 | 
| 02.08.02| 3.3.90.00.00| 10 302 1002 - 2021| 05  | 04669 | OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE |      1.854,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    184.316,00 | 
                                                                                                              ---------------- 

 
 

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                                       | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.02| 3.3.90.00.00| 17 512 5003 - 1024| 01  | 03789 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO            |     10.000,00 | 
| 02.12.02| 4.4.90.00.00| 17 512 5003 - 1024| 01  | 03790 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO            |     15.000,00 | 
| 02.14.01| 3.3.90.00.00| 18 541 6001 - 2063| 01  | 03957 | DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO               |      1.200,00 | 
| 02.10.03| 4.4.90.00.00| 13 392 3006 - 2101| 01  | 04072 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL,      |     52.762,00 | 
| 02.15.02| 3.3.90.00.00| 23 691 6006 - 2164| 01  | 04140 | DESENVOLVE MAIRIPORA                             |      5.000,00 | 
| 02.15.03| 3.3.90.00.00| 23 695 6008 - 2170| 01  | 04203 | FORMACAO DE PRODUTOS TURISTICOS                  |      5.000,00 | 
| 02.08.02| 4.4.90.00.00| 10 302 1002 - 2021| 05  | 04671 | OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE |      1.854,00 | 
| 02.15.01| 4.4.90.00.00| 04 122 6004 - 2155| 01  | 04962 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |     14.500,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    105.316,00 | 
                                                                                                              ---------------- 
 

Administração

DECRETO Nº 8.838, DE 26 DE NOVEMBRO 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 I 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 Trânsito no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 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 26 de novembro 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

ambr/S.A.T.M 

DECRETO Nº 8.838, DE 26 DE NOVEMBRO 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 I 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 Trânsito no montante de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do Art. 43 § 1°, II, da Lei 4.320/64, no exercício de 2018. 

 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |              | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |VALOR LANCADO | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |              | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                             | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.16.02| 3.3.90.00.00| 15 452 8003 - 2208| 01  | 04418 | SINALIZACAO EFICAZ                               |    50.000,00 | 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |    50.000,00 | 
                                                                                                              --------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                        | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|       TOTAL   | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|            50.000,00  |              0,00 |              0,00 |                0,00 |               0,00   |     50.000,00 | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
Palácio Tibiriçá, em 26 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

LEONÍLIA LEITE 
Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização 

 
 
 

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS 
Secretária Municipal da Fazenda 

 

 
FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS 

Diretora Administrativa 

DECRETO Nº 8.839, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto 
na Lei nº 3.798, de 20 de dezembro de 2018, DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada na importância abaixo discriminada, a seguinte verba do orçamento vigente:
Rubrica orçamentária
03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MAIRIPORÃ
03.01.02 Pagamento de Benefícios
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
09.272.4006.2218.........................................................................................................................R$ 1.500.000,00
TOTAL........................................................................................................................................R$ 1.500.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação que trata o artigo anterior, será anulada parcialmente na importância abaixo, a seguinte verba do orçamento vigente:
03 – INSITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MAIRIPORÃ – Fonte 4 - 602
03.01.02 Pagamento de Benefícios
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários
09.272.4006.2220..................................................................................................................................260.000,00
03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MAIRIPORÃ Fonte 4 - 602
03.01.00 Custeio Administrativo RPPS
3.3.20.01 Pagamento de Compensações Previdenciárias
04.122.4006.2217............................................................................................................................R$ 100.000,00
03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MAIRIPORÃ Fonte 4 - 602
03.01.00 Custeio Administrativo RPPS
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
04.122.4006.2216..............................................................................................................................R$ 60.000,00
03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MAIRIPORÃ Fonte 4 -602
9.9.99.99 Reserva de Contingência
99.997.9999.9003...............................................................................................................................1.080.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, em 26 de novembro 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

LEI Nº 3.879 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre denominação de Rua José Joaquim de Freitas a atual Rua Um, localizada no Jardim Augusto Coimbra, nesta cidade e comarca. (Projeto de 
Lei nº 172/2018  – autoria do Nobre Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)
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 denominada de “Rua José Joaquim de Freitas” a atual Rua Um, localizada no Loteamento Jardim Augusto Coimbra, a qual tem a descrição e confrontação abaixo:
Parágrafo único.  Inicia-se na Estrada Municipal, tendo aproximadamente 530 metros de comprimento por 6,00 metros de largura, com as coordenadas UTM E: 340269.19 N: 
7423010.25, confrontando com a Quadra “C” e “E”, até o fi nal dela.
Art. 2º  A planta de situação, o memorial descritivo, o abaixo assinado com a concordância dos moradores, bem como a certidão de óbito e o curriculum vitae do homenageado fi cam 
fazendo partes integrantes da presente lei. 
Art. 3º  As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, 28 de novembro de 2019

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

FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
Diretora Administrativa

TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS

PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 29 de novembro de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 26 a 29 de novembro de 2019, em atendimento a de-
terminação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
cota-parte fpm - mensal R$ 3.608.972,15
deducoes de receitas p/o fundeb - fpm -R$ 721.794,41
cota-parte do itr - principal R$ 4.952,29
deducoes de receitas p/o fundeb - itr -R$ 990,45
cota-parte royalties - comp.fi n.p/prod.petr7990/89 R$ 127.247,61
cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97 R$ 13.534,32
cota-parte do fundo especial do petroleo - fep R$ 59.060,84
fns - saude bucal - sb R$ 15.750,00
fnas - igdbf programa bolsa familia R$ 11.982,58
fnas - piso basico fi xo R$ 48.000,00
fnas - igdbf programa bolsa familia R$ 11.897,48
fnas - piso basico fi xo R$ 48.000,00
fnas - scfv - serv convivencia fartai vinculas R$ 49.550,00
ministerio das cidades - repasse 844597/2017 R$ 236.800,00
TOTAL R$ 3.453.064,93

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

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA

I – excesso de arrecadação do Tesouro no montante de R$ R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), nos termos do Art. 43 § 1°, II, da Lei 4.320/64, no exercício de 2018.
II - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 105.316,00 (cento e cinco mil e trezentos e dezesseis reais) constantes 
do Anexo II deste Decreto.
                                                       
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, em 26 de novembro 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

ANEXO DO DECRETO N° 8.837/2019

ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO  II – ANULAÇÃO
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