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Parte do novo Hospital cede e
Prefeitura notifica construtora
Com deslizamento de terra, a coluna de sustentação não está suportando o peso, o que causou fi ssuras no piso

Menos de seis meses após 
sua inauguração, o pré-
dio do novo Hospital Anjo 
Gabriel está com graves 

problemas estruturais. Parte do 
prédio cedeu, abrindo grandes � s-
suras no piso como mostra as fotos. 
Leia mais na página 3

Professores se reúnem para discutir 
sobre educação em Mairiporã

O destaque da reunião foi a discussão para a elaboração de um plano de 
carreira que diminuirá a rotatividade de professores. Pág. 2

Polícia Militar faz operação
em Mairiporã e região

Operação contou com 180 policiais e teve parceria com o Departamen-
to de Trânsito. Pág. 2
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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 semanalmente, podendo haver edições extras. Tiragem: 3 mil exemplares. 
Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições 
públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem reti-
rados no Paço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/
SP. Matrícula nº 16. Jornalista responsável: José Luis G. Moraes - MTB: 33.836

E-mail: mairipora.imprensa@gmail.com                                 Telefone: (11) 4419.8095

Em reunião realizada na últi-
ma quarta-feira (01) com os 
professores da rede muni-
cipal de ensino, o Secretário 

da Educação pontuou alguns deta-
lhes que precisam ser melhorados 
em prol do avanço na qualidade de 
ensino de Mairiporã.

Os destaques da reunião foram 
a elaboração de um plano de car-
reira para e diminuição da rotati-
vidade de professores, manuten-
ção e � xação de cargos para melhor 
visua lização de novas vagas pa-
ra possíveis concursos, avaliação e 
recuperação dos prédios escolares, 
entre outros pontos.

Um novo encontro deverá acon-
tecer em abril para examinar as me-
lhorias no começo da nova gestão 
municipal.

Professores se reúnem para discutir 
sobre educação em Mairiporã

Durante o evento foram apresentadas aos professores da rede municipal
as melhorias na qualidade do ensino no início do ano letivo

No último dia 27, a 
Polícia Militar de-
� agrou a opera-
ção “Juqueri” em 

Mairiporã e outros mu-
nicípios da região. No to-
tal, 180 policiais atuaram 
na operação, que abor-
dou 330 pessoas, com 3 

detidos. Mais de 100 veí-
culos foram vistoriados e 
7 foram apreendidos. Em 
Mairiporã, 2 bares ainda 
foram interditados pela 
vigilância sanitária. O De-
partamento de Trânsito 
da cidade também atuou 
em parceria com a PM. 

Polícia Militar
faz operação
em Mairiporã

Operação contou 
com 180 policiais e 
teve parceria com
o Departamento

de Trânsito
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Menos de seis meses após 
sua inauguração, o pré-
dio do novo Hospital An-
jo Gabriel está com gra-

ves problemas estruturais. Após 
vistoria da Secretaria de Obras, foi 
constatado o deslizamento de ter-
ra em um dos lados do prédio, fa-
zendo com que parte da estrutura 
fosse abalada.

A única coluna existente (ainda 
sem análise especí� ca para saber 
se foi feita de forma correta para 
suportar o peso do prédio) sofreu 
movimentação com o deslizamento 

da terra. Com isso, parte do prédio 
cedeu, abrindo grandes � ssuras no 
piso. Um poste de iluminação che-
gou a entortar com o deslizamento 
da terra. Além disso, a parte inter-
na também sofre com problemas 
de in� ltração nas paredes e muitas 
áreas com goteiras no teto.

Consta em contrato a garantia 
de 5 anos dada pela construtora, 
que não tem mais nada a receber 
pela obra. Com isso, o Secretário de 
Obras já está em contato com a em-
presa para que ela se responsabili-
ze o mais rápido possível. 

Parte do novo Hospital cede e
Prefeitura notifica construtora
Com deslizamento de terra, a coluna de sustentação não suportou o peso, o que causou fi ssuras no piso

Coluna sob um aterro não está suportando o peso da laje que está cedendo 
e abrindo grandes � ssuras  no piso conforme mostra a foto ao lado
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, CONVOCA o(as) candidato(as) aprovado(as) no Concurso Publico nº. 01/2014, para 
o(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Recursos Humanos, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – 
Mairiporã/SP, a fim de manifestar interesse na vaga a ser oferecida. 

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

THIAGO CAMPOS DESTRO Procurador do Município 2º

Mairiporã, 02 de Fevereiro de 2017.
LUANA PIMENTA DA CRUZ – Diretora do Departamento de Recursos Humanos

TERMO DE DESISTÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

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

Nome Cargo Classificação

PAULO HENRIQUE TESSARO Procurador do Município 1º

Mairiporã, 02 de fevereiro de 2017.
LUANA PIMENTA DA CRUZ – Diretora do Departamento de Recursos Humanos

ATO Nº 472 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016, e considerando a justificativa constante do Processo nº 1672/2017, RESOLVE:

Art. 1º Modificar, na forma deste Ato, a(s) fonte(s) de recurso(s) indicada(s) na Lei Orçamentária vigente.
 

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS
04  ATO         00472     -  30/01/2017

DATA 31/01/2017
MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado

03435 01.09.02 4.4.90.51.00 15 451 5003 1034 01 1000082 1,00

TOTAL DO ACRESCIMO 1,00

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (REDUCAO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado

02638 01.09.02 4.4.90.51.00 15 451 5003 1034 01 1100000 -1,00

TOTAL DA REDUCAO -1,00

Art. 2º Este ato entrará em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

ATO Nº 473 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016, e considerando a justificativa constante do Processo nº 1673/2017, RESOLVE:

Art. 1º Modificar, na forma deste Ato, a(s) fonte(s) de recurso(s) indicada(s) na Lei Orçamentária vigente.

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS
04  ATO         00473     -  30/01/2017

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado

03436 01.09.02 4.4.90.51.00 15 451 5003 1034 05 1000082 1,00

TOTAL DO ACRESCIMO 1,00

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (REDUCAO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado

02638 01.09.02 15 451 5003 1034 01 1100000 -1,00

TOTAL DA REDUCAO -1,00

Art. 2º Este ato entrará em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

ATO Nº 474 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016, e considerando a justificativa constante do Processo nº 1674/2017, RESOLVE:

Art. 1º Modificar, na forma deste Ato, a(s) fonte(s) de recurso(s) indicada(s) na Lei Orçamentária vigente.

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS
 04  ATO         00474     -  30/01/2017

DATA 31/01/2017
MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado
03437 01.09.02 4.4.90.51.00 15 451 5003 1034 05 1000083 1,00

TOTAL DO ACRESCIMO 1,00

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (REDUCAO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado
02638 01.09.02 4.4.90.51.00 15 451 5003 1034 01 1100000 -1,00

TOTAL DA REDUCAO -1,00

Art. 2º Este ato entrará em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

ATO Nº 475 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016, e considerando a justificativa constante do Processo nº 1676/2017, RESOLVE:

Art. 1º Modificar, na forma deste Ato, a(s) fonte(s) de recurso(s) indicada(s) na Lei Orçamentária vigente.

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS
04  ATO         00475     -  30/01/2017

DATA 31/01/2017
MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado
03439 01.06.06 3.3.90.93.00 12 306 2004 2044 92 2000008 1,00

TOTAL DO ACRESCIMO 1,00

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (REDUCAO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado
03438 01.06.06 3.3.90.93.00 12 306 2004 2044 01 2000008 -1,00

TOTAL DA REDUCAO -1,00

Art. 2º Este ato entrará em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

ATO Nº 476 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016, e considerando a justificativa constante do Processo nº 1741/2017, RESOLVE:

Art. 1º Modificar, na forma deste Ato, a(s) fonte(s) de recurso(s) indicada(s) na Lei Orçamentária vigente.

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS
04  ATO         00476     -  30/01/2017

DATA 01/02/2017
MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado
03440 01.09.02 4.4.90.51.00 15 451 5003 1033 05 1000083 1,00

TOTAL DO ACRESCIMO 1,00

MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (REDUCAO)

Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado
03247 01.09.02 4.4.90.51.00 15 451 5003 1033 01 1100000 -1,00

TOTAL DA REDUCAO  -1,00

Art. 2º Este ato entrará em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa
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DECRETO Nº 8.224, DE 20 DE  JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016,  DECRETA:

Art. 2º Para atender as suplementações que trata o artigo anterior, serão anuladas parcialmente nas importâncias abaixo, as seguintes 
dotações do orçamento vigente:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 20 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.225, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Regulamenta o Registro de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços dos órgãos da 
Administração Direta do Município de Mairiporã nas formas previstas nos artigos 15 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá 
providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o disposto nos artigos 15, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 11 da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, DECRETA:

Art. 1º O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de serviços para os órgãos e entidades da Administração 
Direta do Município, respeitando o disposto nos artigos 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 11 da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá às normas fixadas pelo presente Decreto.

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

I – Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro formal de preços, relativos à prestação de 
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II – Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, 
onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas 
no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III – Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços, dele decorrente; e

IV – Órgão Participante – órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços - SRP e integra 
a Ata de Registro de Preços.

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços – SRP será adotado preferencialmente nas hipóteses:

I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes;

II – quando for mais conveniente as aquisições de bens, com previsão de entregas parceladas, ou contratação de serviços necessários 
à Administração, para o desempenho de suas atribuições;

III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou 
a programa de governo; e

IV – quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e serviços de informática, obedecida à legislação 
vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 4º Caberá ao Órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP, 
em especial:

I – convidar, mediante correspondência ou outro meio eficaz, os órgãos da Administração direta, para participarem do Sistema de 
Registro de Preços – SRP;

II – consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, bem como promover as devidas adequações 
com vistas à definição das especificações técnicas ou dos projetos básicos, para atender aos requisitos de padronização;

III – realizar ampla pesquisa de mercado, visando aferir os preços efetivamente praticados antes da realização do certame;

IV – obter a concordância dos órgãos participantes em relação às especificações e aos quantitativos do objeto a ser licitado ou o 
projeto básico, quando for o caso;

V – realizar o procedimento licitatório pertinente;

VI – indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação, definidos 
pelos órgãos participantes do Sistema de Registro de Preços – SRP;

VII – conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à aplicação de penalidades;

Art. 5º Caberá ao Órgão Participante:

I - manifestar interesse em participar do Sistema de Registro de Preços – SRP, informando ao Órgão Gerenciador a sua estimativa de 
consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou quanto ao projeto básico, conforme o caso;

II – assegurar que todo o ato para sua inclusão no Sistema de Registro de Preços – SRP esteja devidamente formalizado e aprovado 
pela autoridade competente;

III – manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório;

IV – manter-se informado sobre o andamento do Sistema de Registro de Preços – SRP, inclusive em relação às alterações porventura 
ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições;

V – indicar o gestor do contrato;

VI – conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades, decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
mantendo o Órgão Gerenciador informado a respeito, sobretudo quanto ao resultado dos referidos procedimentos.

Art. 6º Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, caberá ao gestor do contrato:

I – consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos 
a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados;

II – assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus interesses, sobretudo quanto aos preços registrados, 
informando ao Órgão Gerenciador eventual desvantagem quanto à sua utilização;

III – encaminhar ao Órgão Gerenciador as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

IV – zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas;

V – informar ao Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender as condições estabelecidas no edital ou recusar-se a firmar o 
contrato.

Art. 7º As licitações  para o Sistema de Registro de Preços – SRP serão realizadas nas modalidades Pregão ou Concorrência, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, respectivamente, 
adotando-se o tipo menor preço.

Parágrafo único. O Sistema de Registro de Preços – SRP será precedido de ampla pesquisa de mercado.

Art. 8º O edital de licitação para o Sistema de Registro de Preços – SRP observará, no que couber, as disposições do artigo 40 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do artigo 4º, inciso I, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sua 
regulamentação, e indicará:

I – a estimativa de quantidades a serem contratadas no prazo de validade do registro;

II – o prazo de validade do registro de preços, observado o disposto no artigo 12 deste Decreto;

III – os órgãos participantes do respectivo Sistema de Registro de Preços – SRP;

IV – os locais e prazos de entrega e de execução do objeto;

V – as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no 
mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros similares.

Art. 9º O objeto da licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior 
competitividade, sem perda da economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega fixados no edital.

Parágrafo único. No silêncio do edital não será admitida cotação de quantidades inferiores às demandadas na licitação.

Art. 10. Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores de bens ou prestadores de serviços quantos 
concordarem, respeitadas as quantidades oferecidas em cada proposta.

Parágrafo único. Para efeito de registro a classificação obedecerá a ordem crescente dos preços ofertados nas respectivas propostas, 
decidindo-se eventual empate nos moldes estabelecidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 25 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.228, DE 30 DE  JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016,  DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas nas importâncias abaixo discriminadas, a seguintes verbas do orçamento vigente:

Art. 2º Para atender as suplementações que trata o artigo anterior, serão anuladas parcialmente nas importâncias abaixo, as seguintes 
dotações do orçamento vigente:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.229, DE 30 DE  JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016,  DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas nas importâncias abaixo discriminadas, a seguintes verbas do orçamento vigente:

Art. 2º Para atender as suplementações que trata o artigo anterior, serão anuladas parcialmente nas importâncias abaixo, as seguintes 
dotações do orçamento vigente:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.230, 30 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016, DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas nas importâncias abaixo discriminadas, as seguintes verbas do orçamento vigente:

Art. 11. Homologado o resultado da licitação o Órgão Gerenciador elaborará a ata de registro de preços, na qual serão registrados 
os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de serviços, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as 
condições a serem observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes.

§ 1º O primeiro colocado e os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços.

§ 2º O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído.

§ 3º Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata, e se for o caso, do ato que promover 
a exclusão de que trata o parágrafo 2º.

Art. 12. O prazo máximo de validade do registro de preços será de doze meses, contados a partir da data da publicação da respectiva ata.

Parágrafo único. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços – SRP terão sua vigência estabelecida conforme 
as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de contratação, observado o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços, incluídos na ata de registro de preços, estarão obrigados a celebrar as 
contratações que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata.

Art. 14. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que poderão advir, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições.

Art. 15. A contratação com os fornecedores de bens ou prestadores de serviços, registrados após a indicação pelo Órgão Gerenciador, 
será formalizada pelo Órgão Participante, por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, solicitação de entrega, ou outro 
similar, nos moldes previstos no edital.

Parágrafo único.  O instrumento de contrato observará, no que couber, o disposto no artigo 55 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

Art. 16. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

I – convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço, visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao 
mercado;

II – liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a 
negociação, respeitados os contratos firmados.

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador cancelará o bem ou o serviço, objeto do preço negociado.

Art. 17. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado, quando:

I – descumprir as condições da ata de registro de preços;

II – recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;

III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993;

V – for impedido de licitar e contratar com a Administração, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do Órgão Gerenciador.

Art. 18. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 
comprovado.

Art. 19. Aplicam-se ao Sistema de Registro de Preços – SRP e às contratações dele decorrentes, as penalidades previstas nas Leis 
Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme o caso.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 
4.693, de 13 de outubro de 2005.

Palácio Tibiriçá, em 20 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Prefeito Municipal Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.226, DE 25 DE  JANEIRO DE 2017
 

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016,  DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas nas importâncias abaixo discriminadas, a seguintes verbas do orçamento vigente:

Art. 2º Para atender as suplementações que trata o artigo anterior, serão anuladas parcialmente nas importâncias abaixo, as seguintes 
dotações do orçamento vigente:

ATOS
OFICIAIS
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DECRETO Nº 8.236, DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Altera dispositivos do Decreto nº 8.160 de 30 de novembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETO:
Art. 1º Fica alterado o art. 3º do Decreto nº 8.160 de 30 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 3º O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU poderá ser pago em até dez parcelas mensais e consecutivas, não podendo 
cada parcela ser inferior a R$ 60,20 (sessenta reais e vinte centavos).”

Art. 2º Fica alterado o art. 4º do Decreto nº 8.160 de 30 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º Fica fixado o dia quinze de março de 2.017, como data para pagamento da parcela única, bem como da primeira parcela do 
Imposto Predial Territorial Urbano e respectiva Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e todo dia quinze dos meses subsequentes para 
pagamento das demais parcelas.”

Art. 3º Ficam acrescentados ao Anexo II constantes do Decreto nº 8.160 de 30 de novembro de 2016, os loteamentos abaixo 
discriminados:

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tibiriçá, em 31 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.237, DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Altera dispositivos do Decreto nº 8.156, de 30 de novembro de 2016, que regulamenta a instalação 
e funcionamento das feiras livres no Município de Mairiporã.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETO:
Art. 1º Fica renumerado o parágrafo único e acrescenta o § 2º no art. 3º do Decreto nº 8.156, de 30 de novembro de 2016, que passa 
a ter a seguinte redação: 
“Art. 3º...

§ 1º As barracas serão construídas em estrutura de aço galvanizado, ferro, ou madeira, com lonas plastificadas ou lona de poliéster, 
conforme caput deste artigo. 
I - As barracas de gêneros alimentícios prontos, deverão  ser de inox ou alumínio.
II - As barracas, com fritura, serão responsáveis pela remoção do óleo ou similar, que atinja o calçamento da via pública, podendo 
sofrer as sanções previstas nos arts. 33, itens IV e V e 34 deste Decreto.

§ 2º As feiras livres municipal estarão limitadas a 350 metros lineares, cabendo ao departamento de fiscalização a sua organização, 
a disposição das barracas, bem como a quantidade e a diversidade de cada barraca.

Art. 2º Fica alterado o inciso V do art. 16 do Decreto nº 8.156, de 30 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 16 ...

V – comercialização de cigarros, produtos de procedência ilícita, bebidas em garrafa de vidro, bebidas alcoólicas, destiladas ou 
fermentadas, exceto cerveja e chopp.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tibiriçá, em 31 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.238, DE 31 DE JANEIRO DE 2017
    

Dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas municipais, no exercício de 
2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Em conformidade com as Legislações Federal, Estadual e Municipal, serão considerados feriados no exercício de 2017 os 
dias abaixo relacionados, nos quais não haverá expediente nas repartições públicas municipais, ressalvadas as atividades essenciais 
e de interesse público:

I - Feriados Nacionais: 
 
a) 14 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo;
b) 21 de abril, sexta-feira, Tiradentes;
c) 1º de maio, segunda-feira, Dia do Trabalho;
d) 07 de setembro, quinta-feira, Independência do Brasil;
e) 12 de outubro, quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil);
f) 02 de novembro, quinta-feira, Dia de Finados;
g) 15 de novembro, quarta-feira, Proclamação da República;
h) 25 de dezembro, segunda-feira, Natal;
i) 01 de janeiro de 2017, segunda-feira, Confraternização Universal.

Art. 2º Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, será utilizado o  excesso de arrecadação, previsto para o corrente 
exercício, com Recurso Secr. Nac. de Proteção e Defesa Civil e Min. Cidades – Repasse n° 1022918-99/2015, nos termos do 
disposto no artigo 43, § 1º, item II,   da Lei nº 4.320/64. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.231, DE 30 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação do orçamento vigente.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamento na Lei nº 3.654, de 16 de dezembro de 
2016,   DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada na importância abaixo discriminada, a seguinte verba do orçamento vigente:

Art. 2º O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo anterior será proveniente do  superávit financeiro, apurado  no  
exercício anterior,  com Recurso Secr. Est. Educ. Forn. Alim. Escolar, nos termos do artigo 43, § 1º, I, Lei nº 4.320/64.
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.232, DE 30 DE JANEIRO DE 2017

Estabelece o prazo para que a Administração Pública Indireta remeta à Prefeitura os dados a que se 
refere o art. 52 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a obrigatoriedade da Prefeitura cumprir o prazo estabelecido pelo art. 165, § 3º da Constituição Federal, que é de  
“até trinta dias após o encerramento de cada bimestre”, para publicar o relatório resumido da execução orçamentária indicado no art. 
52 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 
CONSIDERANDO a necessidade de consolidação dos dados de toda a Administração Pública por parte da Prefeitura, sob pena de 
aplicação da sanção estabelecida no § 2º do art. 51 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2.000; 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização por parte da Prefeitura Municipal para o atendimento ao princípio da eficiência na 
compilação de tais informações, DECRETA:
Art. 1º O prazo para que os órgãos da Administração Indireta Municipal enviem à Prefeitura as informações relacionadas ao art. 52 da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, será até o 10º dia do mês subsequente ao bimestre em referência.
Parágrafo único.  O descumprimento do prazo estabelecido por este artigo acarretará a responsabilização administrativa do servidor 
que lhe der causa. 
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal a Fazenda acompanhar e controlar o atendimento do prazo estabelecido neste Decreto, 
sem prejuízo da atuação descentralizada para tal cumprimento por parte da Administração Indireta no âmbito das suas respectivas 
competências.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tibiriçá, em 30 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.235, DE 31 DE JANEIRO DE 2017

Estipula limite de valor para regime de adiantamento mensal previsto na Lei nº 1.140, de 27 de junho 
de 1985 e revoga o Decreto nº 6.659, de 03 de abril de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETO:
Art. 1º Fica estipulado o valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais), como limite do regime de adiantamento previsto na Lei nº 
1.140, de 27 de junho de 1985.
Art. 2º O período de aplicação dos adiantamentos únicos, do art. 3º, §3º da Lei nº 1.140, de 27 de junho de 1985, fica estipulado 
em 30 dias.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 6.659, de 03 de abril de 2013.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tibiriçá, em 31 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDRÉA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 Prefeito Municipal Secretária Municipal da Fazenda

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa
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II - Feriado Estadual:
 
a) 9 de julho, domingo, Revolução Constitucionalista de 1932. (Lei Estadual nº 9.497/97).
 
III- Feriados Municipais (Lei Orgânica do Município):

a) 27 de março, segunda-feira, aniversário do Município;
b) 15 de junho, sexta-feira, Corpus Christi; 
c) 15 de setembro, sexta-feira, Dia de Nossa Senhora do Desterro – Padroeira do Município.

IV- Ponto Facultativo:

a) 28 de outubro, sábado, Dia do Servidor Público.

Art. 2º Não haverá expediente nos dias abaixo mencionados, que serão compensados de acordo com o interesse e a peculiaridade 
do serviço:

I – 27 de fevereiro, segunda-feira, véspera de Carnaval;
II – 28 de fevereiro, terça-feira, Carnaval;

III – 01 de março, dia posterior ao Carnaval;

IV - 16 de junho, sexta-feira, dia posterior ao Corpus Christi;
V – 08 de setembro, sexta-feira, dia posterior a Independência do Brasil;

VI – 13 de outubro, sexta-feira, dia posterior a Nossa Senhoria Aparecida (Padroeira do Brasil); 

VII – 03 de novembro, sexta-feira, dia posterior ao Dia de Finados.

Parágrafo único. Os setores que prestam serviços essenciais para os interesses públicos, que tenham o funcionamento ininterrupto, 
terão expediente normal nos dias mencionados neste artigo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.
Palácio Tibiriçá, em 31 de janeiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Prefeito Municipal Diretor Administrativo

LEI COMPLEMENTAR Nº 401, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Mairiporã e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A estrutura organizacional básica da Prefeitura Municipal de Mairiporã passa a obedecer às disposições fixadas nesta lei 
complementar, no que concerne a sua organização e atribuições gerais dos órgãos que a compõem.
 
Art. 2º São órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal: 

I - Gabinete do Prefeito, ao qual se subordinam: 
a) Chefia de Gabinete, à qual se subordina:
1. Unidade de Cerimonial.
b) Controladoria Municipal;
c) Junta de Serviço Militar;
d) Ministério do Trabalho; 
e) Fundo Social de Solidariedade;
f) Coordenadoria da Defesa Civil.

II – Subprefeitura do Distrito de Terra Preta, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Subprefeitura;
b) Departamento Administrativo;
c) Departamento de Obras e Serviços;
d) Departamento de Fiscalização.

III - Secretaria Municipal de Governo, à qual se subordinam: 
a) Gabinete da Secretaria;
b) Assessoria de Imprensa;
c) Coordenadoria de Convênios;
d) Ouvidoria.

IV - Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Departamento de Administração, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Secretaria; 
2. Divisão de Protocolo Geral; 
3. Divisão de Patrimônio Mobiliário; 
4. Divisão do Almoxarifado Central; 
5. Divisão do Arquivo Central; 
6. Divisão de Tecnologia da Informação.
c) Departamento de Gestão de Pessoas, ao qual se subordinam: 
1. Divisão de Pagamento de Pessoal; 
2. Divisão de Gestão de Carreiras; 
3. Divisão de Gestão de Pessoal e Benefícios; 
4. Divisão de Saúde do Trabalhador. 
d) Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos;
e) Administração do Terminal Rodoviário.

V – Procuradoria Geral do Município, à qual se subordinam:

a) Gabinete da Procuradoria Geral do Município;
b) Assessoria Jurídico Parlamentar;
c) Procuradoria de Pessoal Temporário e Estatutário; 
d) Procuradoria Administrativa (licitações, contratos e convênios);
e) Procuradoria do Patrimônio Fundiário, Imobiliário e Ambiental; 
f) Procuradoria Judicial Comum; 
g) Procuradoria do Contencioso Tributário; 
h) Procuradoria da Dívida Ativa. 

VI - Secretaria Municipal da Fazenda, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria; 
b) Assessoria de Planejamento Econômico; 
c) Assessoria de Desenvolvimento e Geoprocessamento;
d) Departamento de Finanças, ao qual se subordinam: 
1.  Divisão de Execução e Controle Orçamentário; 
2.  Divisão de Tesouraria; 
3.  Divisão de Contabilidade.
e) Departamento de Receita e Cadastro Imobiliários, ao qual se subordinam: 
1. Divisão de Cadastro Imobiliário;
2. Divisão de Controle e Arrecadação; 
3. Divisão de Fiscalização.
f) Departamento de Receita Mobiliária e do ISS, ao qual se subordinam: 
1. Divisão de Cadastro Mobiliário e ISS;
2. Divisão de Controle e Arrecadação;
3. Divisão de Fiscalização.

VII - Secretaria Municipal de Saúde, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Coordenadorias;
c) Departamento Administrativo e Financeiro, ao qual se subordinam:
1. Divisão Administrativa;
2. Divisão de Finanças e Planejamento Orçamentário. 
d) Departamento de Atenção à Saúde, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Atenção Primária;
2. Divisão de Atenção Especializada;
3. Divisão de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência.
e) Departamento de Vigilância em Saúde, ao qual se subordinam:
1.  Divisão de Vigilância Epidemiológica; 
2.  Divisão de Vigilância Sanitária;
3.  Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde.

VIII - Secretaria Municipal de Educação, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Departamento Administrativo, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Recursos Humanos;
2. Divisão de Materiais, Almoxarifado e Patrimônio;
3. Divisão de Projetos e Manutenção;
4. Divisão de Alimentação Escolar;
5. Divisão de Transporte Escolar;
6. Divisão de Convênios e Contratos.
c) Departamento de Processo Educativo, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Planejamento, Demanda e Avaliação do Processo Educativo;
2. Supervisão Escolar;
3. Divisão de Assistência Pedagógica.

IX - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Departamento de Esportes, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Projetos e Recursos;
2. Divisão de Esportes;
3. Centro Esportivo Educacional;
4. Estádio Municipal.
c) Departamento de Cultura e Lazer, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Projetos e Recursos;
2. Fanfarra Municipal;
3. Biblioteca Municipal;
4. Orquestra Municipal.
 
X - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Departamento Administrativo, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Recursos Humanos;
2. Divisão de Convênios e Contratos;
3. Divisão de Materiais;
4. Divisão de Transportes.
c) Departamento de Serviço Social, ao qual se subordinam:
1. Divisão da Rede de Proteção Social Básica; 
2. Divisão da Rede de Proteção Social Especial;

XI - Secretaria Municipal de Obras e Serviços, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Administração Regional;
c) Administração de Cemitérios;
d) Departamento Administrativo, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Recursos Humanos;
2. Divisão de Convênios e Contratos;
3. Divisão de Materiais;
4. Divisão de Manutenção da Frota.
e) Departamento de Obras Públicas e Infraestrutura, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Obras;
2. Divisão de Projetos;



   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 606
D e  0 4  a  1 0  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 1 7 9

3. Divisão de Licenciamento de Obras Públicas.
f) Departamento de Serviços, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Conservação de Vias Públicas;
2. Divisão de Conservação de Parques, Praças e Jardins; 
3. Divisão de Limpeza Urbana;
4. Divisão de Iluminação Pública; 
5. Divisão de Abastecimento de Água.
g) Departamento de Fiscalização, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Aprovação e Fiscalização de Obras Privadas.

XII – Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Departamento de Habitação e Planejamento Urbano, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Patrimônio Fundiário, Imobiliário e Ambiental; 
2. Divisão de Regularização Fundiária;
3. Divisão de Licenciamento;
4. Divisão de Fiscalização.
 
XIII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Departamento de Projetos Ambientais, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Projetos;
2. Divisão de Licenciamento Ambiental.
c) Departamento de Agricultura e Abastecimento, ao qual se subordina:
1.  Viveiro Municipal.
d) Departamento de Coleta Seletiva, ao qual se subordinam:
1. Eco Pontos.

XIV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Coordenadoria;
c) Departamento de Desenvolvimento Econômico, ao qual se subordinam:
1. Via Rápida;
2. Sistema “S”.
d) Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Trabalho e Renda;
2. Banco do Povo.
e) Departamento de Turismo, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Apoio a Operações Turísticas;
2. Divisão de Promoção do Turismo e Eventos;
3. Casa do Turista e do Artesão.

XV - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana, à qual se subordinam:
a) Gabinete da Secretaria;
b) Departamento de Trânsito, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Engenharia de Trânsito;
2. Divisão de Fiscalização de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana;
3. JARI.
c) Departamento da Guarda Municipal, ao qual se subordinam:
1. Divisão de Administração e Treinamento;
2. Divisão de Operação;
3. Divisão de Fiscalização Ambiental y]ttAAmbiental.
 
Parágrafo único.  As autarquias, conselhos, comissões e fundos fazem parte da Administração Direta.

Art. 3º Compete à Chefia de Gabinete do prefeito: 
I - prestar assessoria integral ao prefeito, dando-lhe suporte administrativo e político, incluindo: 
a) elaboração e atualização da agenda governamental;
b) coordenação de viagens;
c) coordenação das ações de comunicação;
d) coordenação das atividades cerimoniais;
e) organização e acompanhamento da execução dos despachos.
II - coordenar a segurança pessoal do prefeito; 
III - prover suporte administrativo e logístico às atividades do Fundo Social de Solidariedade;
IV – prover suporte administrativo da Unidade de Cerimonial;
V - prover suporte administrativo da Junta de Serviço Militar; 
VI - prover suporte administrativo da Controladoria Municipal;
VII – prover suporte administrativo do Ministério do Trabalho;
VIII – prover suporte administrativo da Coordenadoria da Defesa Civil.

Art. 4º Compete à Subprefeitura do Distrito de Terra Preta e seus departamentos: 
I - exercer a operação descentralizada de serviços públicos no Distrito de Terra Preta, atentando para as condições ambientais e 
regionais específicas da área atendida; 
II - representar o prefeito no distrito; 
III - receber as solicitações dos munícipes e encaminhar aos órgãos competentes; 
IV - atuar como ponto de concentração dos serviços municipais no Distrito da Terra Preta.

Art. 5º Compete à Secretaria Municipal de Governo e aos seus departamentos e coordenadoria: 
I - coordenar as ações do governo e seus órgãos municipais, através da melhor aplicação dos recursos municipais, nos termos do 
Plano de Metas do Governo; 
II - realizar a comunicação da prefeitura com a população; 
III - fazer a assessoria de imprensa da prefeitura; 
IV - representar o prefeito na Câmara Municipal; 
V - elaborar o Plano de Metas do Governo; 
VI - acompanhar a gestão e realização do Plano Plurianual; 
VII - acompanhar e coordenar o trabalho das secretarias; 
VIII - desenvolver relatórios gerenciais para o gabinete da secretaria e para o prefeito; 
IX - planejar, coordenar e executar ações inter-secretariais com recursos externos e do orçamento municipal. 

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização e aos seus departamentos, divisões, 
coordenadoria e unidade:

I - coordenar as questões administrativas da prefeitura; 
II - efetuar a guarda e preservação dos documentos municipais e documentos históricos da administração pública; 
III - proporcionar suporte tecnológico à prefeitura e desenvolver ações de atualização da gestão de informática; 
IV - desenvolver a política de gestão de recursos humanos para os servidores municipais; 
V - acompanhar a atuação do Instituto de Previdência de Mairiporã – IPREMA; 
VI - realizar gestão de materiais, compras e patrimônio de bens e produtos de competência de sua pasta;
VII - promover a evolução tecnológica, a modernização e o desenvolvimento organizacional da prefeitura.

Art. 7º Compete à Procuradoria Geral do Município, com status de secretaria municipal: 
I - coordenar a Procuradoria Geral do Município, superintender e orientar suas atividades e orientar-lhes a atuação;
II - representar judicialmente o município nas ações em que for parte ou interessado, isolada ou juntamente com os procuradores 
do município ocupantes do respectivo cargo de provimento efetivo; 
III - propor ao prefeito municipal a anulação de atos administrativos; 
IV - propor ao prefeito municipal o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, nos casos em que 
couber; 
V – receber citações, intimações, notificações e demais atos de comunicação processual em que o município seja parte; 
VI - desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações em que o município for parte ou interessado, nos termos de lei 
específica; 
VII - assessorar a secretaria municipal competente na elaboração da proposta orçamentária;
VIII - firmar, como representante legal do município, contratos administrativos, convênios e outros ajustes cuja natureza seja 
pertinente à atuação da procuradoria; 
IX - firmar, juntamente com o prefeito, os atos translativos de domínio de bens móveis de propriedade do município, ou daqueles 
que vierem a ser por estes adquiridos. 

Art. 8º Compete à Secretaria Municipal da Fazenda e aos seus departamentos e divisões: 
I - formular a política econômica e financeira do município; 
II - exercer o controle financeiro interno dos órgãos do Poder Executivo; 
III - formular e executar a política creditícia do município; 
IV - lançar, administrar e arrecadar impostos e demais tributos; 
V - administrar os serviços da dívida pública e operações de crédito; 
VI - efetuar a guarda de valores e efetuar pagamentos; 
VII - elaborar a programação da despesa anual do município, apresentando os balanços gerais do município e desenvolvendo a 
proposta de Lei Orçamentária Anual e de Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
VIII - prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas da União, quando couber; 
IX - acompanhar e controlar a despesa pública em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
X - controlar a legalidade do crédito tributário;
XI - definir valores de alçada para a cobrança do crédito tributário. 

Art. 9° Compete à Secretaria Municipal de Saúde e aos seus departamentos, coordenadorias e divisões: 
I - planejar e implementar a gestão da saúde no município; 
II - garantir o acesso do cidadão aos serviços de saúde, em especial à saúde materna, a do idoso e a da criança; 
III - manter articulação com outros órgãos de saúde, de natureza paraestatal ou privada, cuja atuação possa contribuir para a 
consecução das finalidades do órgão; 
IV - exercer o poder de polícia referente à vigilância em saúde; 
V - efetuar de forma permanente a auditoria nos serviços de Saúde. 

Art. 10.  Compete à Secretaria Municipal de Educação e aos seus departamentos e divisões: 
I - fazer a gestão da educação no município; 
II - garantir o cumprimento da Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação no Município; 
III - organizar, regulamentar, manter, gerir e desenvolver o sistema de ensino municipal, integrado às políticas e planos da União e do 
Estado de São Paulo; 
IV - prover a educação infantil e fundamental, atendendo à demanda identificada no município, garantindo o acesso do cidadão aos 
serviços de educação.
V – acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Art. 11.  Compete à Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer e aos seus departamentos e divisões: 
I - fazer a gestão da cultura e dos esportes no município; 
II - planejar e executar a política cultural do município; 
III - planejar e executar a política de esportes do município. 
IV – acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Art. 12.  Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e aos seus departamentos e divisões: 
I - formular, coordenar e implantar a política municipal de assistência social; 
II - prover os recursos necessários ao funcionamento dos conselhos ligados à pasta; 
III - implementar, manter e fiscalizar a rede de Proteção Social Básica e Especial no Município;
IV - manter unidades de apoio ao Desenvolvimento Social, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social;
V - ampliar sua atuação, buscando financiamento externo para projetos específicos;
VI – acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Art. 13.  Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços e aos seus departamentos e divisões: 
I - projetar, construir, reformar, restaurar, conservar e ampliar obras públicas de responsabilidade do município, fiscalizando a 
respectiva execução; 
II - desenvolver e manter o sistema cartográfico municipal, o cadastro de vias e logradouros, o cadastro dos serviços públicos e as 
plantas das edificações municipais;
III - executar e fiscalizar os serviços de limpeza pública e disposição final do lixo;
IV – manter os serviços de iluminação pública;
V - manter os serviços de água no município; 
 VI - conservar e manter em perfeitas condições a execução dos serviços públicos municipais; 
VII - elaborar política de manutenção de vias públicas; 
VIII - fazer a gestão dos serviços dos cemitérios;
IX – fazer manutenção da frota municipal;

Art. 14.  Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e aos seus departamentos e divisões: 
I - desenvolver, implementar e gerir a Política Municipal do Meio Ambiente, em consonância com as políticas estadual e federal; 
II - zelar pelo patrimônio ambiental municipal e prevenir a invasão de áreas de cuidados ambientais especiais; 
III - desenvolver a política de agricultura e abastecimento do município; 
IV - fiscalizar o respeito ao meio ambiente em Mairiporã; 
V - prevenir o desmatamento em áreas onde, por qualquer motivo, este não possa ocorrer;
VI – acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Art. 15.  Compete à Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano e aos seus 
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departamentos e divisões:
I – formular, executar e avaliar a Política Municipal de Habitação em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal, do 
Plano Diretor e da legislação vigente;
II – formular, coordenar, executar e avaliar em articulação com a Secretaria de Obras e Serviços, planos, programas e projetos que 
visem o acesso à terra e à moradia digna aos habitantes do Município de Mairiporã, com a melhoria das condições habitacionais, de 
preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, priorizando as famílias de baixa renda;
III – programar e executar as atividades administrativas de regularização fundiária no Município de Mairiporã.
IV – planejar o desenvolvimento urbano do município.
V – acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Art. 16.  Compete à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo e aos seus departamentos e divisões:
I - implementar política de desenvolvimento econômico no município; 
II - desenvolver estratégia turística para Mairiporã; 
III - integrar às ações municipais os empresários da cidade; 
IV - apoiar e estimular o desenvolvimento de infraestrutura turística na cidade; 
V - desenvolver politicas de empreendedorismo e geração de renda;
VI – participar ativamente em Agências de Desenvolvimento Regional;
VII – formular, desenvolver e executar a promoção do Turismo e Eventos.
VIII – acompanhar a atuação dos conselhos ligados à pasta.

Art. 17.  Compete à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana:
I - efetuar a gestão da Guarda Municipal e a preservação do patrimônio público municipal;
II - desenvolver a política de acompanhamento e fiscalização de trânsito e transportes no município.

Art. 18.  As competências e atribuições específicas de cada departamento, coordenadoria, divisão e unidades serão regulamentadas 
por decreto do Poder Executivo Municipal, no prazo de noventa dias.

Art. 19.  Os conselhos, comissões, fundos e autarquias previstos nesta lei complementar terão suas competências definidas em 
legislação específica. 
Art. 20.  Fica criado o quadro de cargos de provimento em comissão e suas respectivas vagas que passa a integrar a estrutura de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Mairiporã, constante do Anexo I desta lei complementar.
§ 1º As atribuições específicas de cada cargo e o nível de escolaridade serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo 
Municipal no prazo de noventa dias.

§ 2º Os cargos de provimento em comissão são regidos pelo Estatuto do Servidor Público e vinculados ao Regime Geral de 
Previdência.
Art. 21.  Fica criada a tabela de vencimentos de cargos de provimento em comissão que passa a integrar a estrutura de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã, constante do Anexo II desta lei complementar.
Art. 22.  O servidor do quadro de provimento efetivo que vier a ser investido em função de chefia, direção ou assessoramento, fará 
jus à gratificação de função pelo seu exercício, nos termos da lei, conforme o Anexo IV.

Parágrafo único.  No mínimo cinquenta por cento das funções gratificadas serão destinadas a servidores ocupantes de cargos efetivos 
em exercício.

Art. 23.  Fica instituída gratificação por produtividade ao servidor do quadro de provimento efetivo ou em comissão que vier a acumular 
encargos decorrentes de função especial que se aparta da atividade ordinária, nos termos da lei, constante do Anexo V.

Parágrafo único.  A gratificação de que se trata o caput do art. 23 limitar-se-á ao máximo de uma gratificação por produtividade e por 
servidor, sendo vedada sua incorporação à remuneração do servidor, para todos os efeitos.

Art. 24.  O servidor do quadro de provimento efetivo, provimento em comissão, bem como os funcionários da União e/ou estado 
que prestam serviços no município, que vier a participar de comissões de trabalho, comissões permanentes e comissões especiais, 
poderá, a partir da vigência desta lei complementar, perceber uma gratificação fixa, constante no Anexo III.

§ 1º Caberá ao chefe do Poder Executivo indicar o servidor para participação das comissões de trabalho, comissões permanentes 
ou comissões especiais.

§ 2º O servidor do quadro de provimento efetivo, provimento em comissão, bem como os funcionários da União e/ou estado que 
prestam serviços no município, uma vez indicado para as comissões de trabalho, comissões permanentes ou comissões especiais, 
deverá comparecer em todas as sessões a que for convocado, sob pena de perder o direito à gratificação.

§ 3º As comissões de que trata o caput do art. 25, limitar-se-ão no máximo de duas participações por servidor.

§ 4º A gratificação prevista no caput do art. 25, poderá ser retirada a qualquer tempo e também não se incorporará à remuneração 
do servidor, para todos os efeitos.  

Art. 25.  Os organogramas com a estrutura de cada órgão da prefeitura serão regulamentados por decreto do Poder Executivo 
Municipal, no prazo de noventa dias.

Art. 26. Face às despesas decorrentes desta lei complementar, ficam autorizados abertura de créditos adicionais suplementares e 
especiais até o limite das dotações próprias e que foram aprovadas na lei orçamentária anual.

Art. 27.  Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as 
Leis Complementares nº 381, de 25 de novembro de 2013 e nº 399, de 12 de dezembro de 2016.

Palácio Tibiriçá, 02 de fevereiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Prefeito Municipal Diretor Administrativo

ANEXO I

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

CARGOS VAGAS REFERÊNCIA

SECRETÁRIO ADJUNTO 4 CC-07

SUBPREFEITO 1 CC-05

ADMINISTRADOR REGIONAL 2 CC-03

OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO 1 CC-04

CHEFE DE GABINETE 12 CC-04

ASSESSOR I 44 CC-01

ASSESSOR II 25 CC-02

ASSESSOR III 11 CC-03

COORDENADOR I 25 CC-03

COORDENADOR II 11 CC-04

COORDENADOR III 6 CC-05

COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1 CC-05

COORDENADOR DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 1 CC-06

SUBCOORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1 CC-02

  
ANEXO II

TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO VALORES (R$)

CC-01 1.800,00

CC-02 2.800,00

CC-03 3.700,00

CC-04 4.750,00

CC-05 6.950,00

CC-06 7.650,00

CC-07 10.500,00

                                                              ANEXO III

TABELA DE COMISSÕES

COMISSÕES

MEMBRO DE COMISSÃO ESPECIAL R$ 250,00

MEMBRO DE COMISSÃO R$ 500,00

MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE R$ 800,00

PRESIDENTE DE COMISSÃO ESPECIAL R$ 500,00

PRESIDENTE DE COMISSÃO R$ 750,00

PRESIDENTE DE COMISSÃO PERMANENTE / PREGOEIRO R$ 1.250,00

ANEXO IV

TABELA DE FUNÇÃO COMISSIONADA EXCLUSIVA PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

FUNÇÃO COMISSIONADA EXCLUSIVA PARA EFETIVO

SUPERVISOR R$ 1.500,00

DIRETOR DE DEPARTAMENTO R$ 1.200,00

CHEFE DE DIVISÃO R$ 950,00

CHEFE DE SEÇÃO R$ 650,00

SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR R$ 1.200,00

ANEXO V

TABELA DE FUNÇÃO GRATIFICADA

FUNÇÃO GRATIFICADA

ENCARREGADO DE SERVIÇO I R$ 150,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO II R$ 350,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO III R$ 700,00

SUPERVISOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EM SAÚDE I R$ 350,00

SUPERVISOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EM SAÚDE II R$ 650,00

SUPERVISOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EM SAÚDE III R$ 850,00

DIRETORIA MÉDICA R$ 4.500,00
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LEI COMPLEMENTAR Nº 402, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 356, de 9 de abril de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam criados o § 1º e o § 2º ao art. 21 da Lei Complementar nº 356, de 9 de abril de 2012, com as seguintes redações:

§ 1º Para o cálculo da retribuição pecuniária da jornada de trabalho, será considerado o mês como tendo cinco semanas.

§ 2º A interesse e critério da administração, os servidores podem ter jornadas de 6, 10, 12, 20, 24, 30, 36 ou 40 horas semanais;

§ 3º Os vencimentos serão pagos de forma proporcional à jornada atribuída;

§ 4° A alteração da jornada só pode ocorrer mediante consentimento do servidor;

§ 5º Os servidores poderão trabalhar em regime de plantão, a critério da administração, respeitados:

I - plantão ininterrupto de no máximo 24 horas;

II - descanso mínimo de 12 horas entre os plantões, exceto em casos de substituição.

§ 6º A ampliação da jornada de trabalho será remunerada como jornada complementar, cujo valor hora corresponde ao vencimento 
base do servidor sem qualquer acréscimo, e será considerado vencimento para todos os fins.

Art. 2º Ficam criados os incisos XI e XII ao art. 57 da Lei Complementar nº 356, de 9 de abril de 2012, com as seguintes redações:

XI – Adicional de Urgência e Emergência;

XII – Adicional de Atendimento Ambulatorial.

Art. 3º Ficam criadas as subseções XI e XII e os arts. 76-A. e 76-B. na Lei Complementar nº 356, de 9 de abril de 2012, com a 
seguintes redações:

SUBSEÇÃO XI

DO ADICIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Art. 76-A. O adicional de urgência e emergência, a ser regulamentado por decreto, será concedido aos servidores titulares do cargo de:

I - médico plantonista;

II - médico que estiver em serviços de urgência e emergência, trabalhando em regime de plantão. 

§ 1º Os titulares de cargo de médico plantonista ou médico podem prestar serviços em plantões fora de sua escala ou jornada, em 
regime de substituição.

§ 2º Os plantões em substituição referidos no § 1º do art. 76-A. serão remunerados mediante atribuição de carga suplementar, cujo 
valor hora corresponde ao padrão do servidor, acrescido do Adicional de Urgência e Emergência.

SUBSEÇÃO XII

DO ADICIONAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Art. 76-B. O adicional de atendimento ambulatorial, a ser regulamentado por decreto, será concedido aos servidores titulares do 
cargo de:

I - médico que desenvolva suas atividades em saúde ambulatorial, exceto para os que desenvolvam atividades de urgência e 
emergência;

II - médico plantonista que estiver fora dos serviços de urgência e emergência, trabalhando em regime ambulatorial.

§ 1º Os titulares de cargo de médico ou o de médico plantonista podem prestar serviços ambulatoriais fora da sua jornada de 
trabalho e em regime de substituição.

§ 2º Os atendimentos ambulatoriais em substituição, referidos no §1º do art. 76-B. serão remunerados mediante atribuição de carga 
suplementar, cujo valor hora corresponde ao padrão do servidor, acrescido do Adicional de Atendimento Ambulatorial.
 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias, consignadas 
no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 371, de 24 de junho de 2013.

Palácio Tibiriçá, 02 de fevereiro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Prefeito Municipal Diretora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

DECRETO LEGISLATIVO Nº 137 DE 2016

Dispõe sobre a concessão do Título Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao 
Senhor Rogério Felippe.

(Autor: Vereador Walid Ali Hamid)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira, no uso de suas 
atribuições, e de acordo com o disposto no inciso IV do art. 26 da Lei Orgânica e na alínea “h” do inciso II do art. 21 do Regimento 

Interno, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º  Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao Senhor Rogério Felippe.
Parágrafo único.  O Curriculum Vitae do homenageado fica fazendo parte integrante deste decreto legislativo.
Art. 2º  A entrega da mencionada condecoração poderá ser realizada em reunião solene, a ser oportunamente designada.
Art. 3º  As despesas com a execução deste decreto legislativo correrão por conta de verba própria, consignada no 
orçamento vigente, suplementada, se necessário.
Art. 4º  Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA
Presidente

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Mairiporã, em 14 de dezembro de 2016.

 MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO
 Diretora Administrativa Diretor Jurídico

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

REGISTRO DAS PORTARIAS DE 2017

Nº Data Assunto Interessado
1 2/1 Exoneração Ana Paula Oliveira Gouveia
2 2/1 Exoneração Carla Kellida Conceição Dias
3 2/1 Exoneração César Augusto das Neves
4 2/1 Exoneração Eva Fioravanti dos Santos Luiz
5 2/1 Exoneração Francisco Daniel Duarte Neto
6 2/1 Exoneração Halana Aguiar Quina Batista
7 2/1 Exoneração Josefa Maria de Souza da Silva Mazaro
8 2/1 Exoneração Lucas Souza Silveira
9 2/1 Exoneração Robson da Silva Pires Paula

10 2/1 Exoneração Sidney Fornasaro
11 2/1 Exoneração Suzete Ap. G. Melo
12 3/1 Nomeação Salete Aparecida Leite Bueno
13 4/1 Nomeação Carlos Antonio Milharesi Junior
14 5/1 Nomeação Diego Oliveira de Araújo
15 5/1 Nomeação Marcela Pequeno Dias
16 5/1 Nomeação Antonio Carlos Medeiros Lopes
17 5/1 Nomeação Marlene Cardoso da Silva Sousa
18 5/1 Nomeação Cesar Augusto das Neves
19 6/1 Nomeação Rogerio Matusalem
20 6/1 Nomeação Romulo Althman Nunes da Silva
21 9/1 Nomeação Roslaine Luiz dos Santos Silva
22 9/1 Nomeação Delton Firmino dos Santos
23 9/1 Nomeação Luciana Marchi Hamid
24 10/1 Nomeação Willian da Silva Jabur

24-A 10/1 Nomeação Comissão de Patrimônio Servidor que menciona
25 10/1 Nomeação Comissão de Licitações Servidores que menciona
26 27/1 Normas de uso de vestimentas Servidores
27 31/1 Nomeação Comissão da Ouvidoria Servidores que menciona
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