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Com inaugurações
e diversos eventos, 

Mairiporã comemora 
129 anos
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EDIÇÃO ESPECIAL

Cidade comemora aniversário com superação de desafi os

Recuperar os equi-
pamentos públicos 
está sendo um dos 
maiores desa� os da 

administração municipal. 
Desde o início de 2017, a 
Prefeitura trabalha para a 
retomada do equilíbrio das 
contas públicas.

Nos últimos anos, a ges-
tão municipal sofreu um re-
trocesso inaceitável, cujo 
resultado não poderia ter 
sido outro, veículos sucate-
ados, prédios públicos des-
truídos, e a falta de uma 
gestão pública responsável, 
em que se destacam espe-
cialmente a falta de planeja-
mento, gastos excessivos e 
a falta de transparência. Es-

se era o quadro apresenta-
do no início no ano passado.

Para colocar as � nanças 
públicas em ordem e pro-
mover o desenvolvimento, 
foi preciso um choque de 
gestão. Cortes de despe-
sas, reestruturação da má-
quina administrativa e me-
lhor aproveitamento dos 
recursos. Tudo isso graças 
a uma gestão responsável 
que já começa mostrar os 
resultados.

Em comemoração aos 
129 anos de Mairiporã, a 
Prefeitura Municipal di-
vulga nesta edição es-
pecial as principais rea-
lizações do último ano. 
Acompanhe.
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TURISMO

A Secretaria de De-
s e n v o l v i m e n t o 
Econômico e Tu-
rismo também tra-

balhou muito nos últimos 
meses. E o resultado já apa-
receu. Após a conclusão de 
um processo iniciado há 
anos por esta gestão, Mai-
riporã agora é o� cialmente 
um Município de Interesse 
Turístico. A aprovação saiu 
no último mês de outubro 
e, a partir de agora, o mu-
nicípio receberá uma verba 
anual para investimentos 

na área do turismo. 
Um dos importantes 

projetos para o desenvol-
vimento turístico na cida-
de é a implantação do so-
nhado teleférico. O projeto 
está em andamento e deve 
sair do papel. 

Outra importante con-
quista foi a implantação do 
Via Rápida, que é um siste-
ma ágil de licenciamento 
de empresas. A inserção do 
programa foi possível gra-
ças a uma integração en-
tre o município e o Estado. 

O objetivo é desburocrati-
zar o sistema, tornando-o 
mais simples e rápido, com 
todo o processo online. 

Além disso, a Secretaria 
age diretamente no com-
bate ao desemprego, ofe-
recendo diversos cursos 
pro� ssionalizantes, como 
de cabeleireiro e cuidador 
de idosos, através de par-
cerias com o SENAI, SE-
NAC, SENAR, SEBRAE, SESI 
e outras empresas. 

Também ao longo do úl-
timo ano, a Prefeitura con-

seguiu, através do Gover-
no do Estado, promover a 
formação do Arranjo Pro-
dutivo Local – APL, que é 
o conjunto de empresas, 
localizadas em uma mes-
ma cidade e especializadas 
em um mesmo segmento, 
que mantém uma coopera-
ção entre si para o desen-
volvimento do setor. A APL 
chancela Mairiporã como 
uma cidade especializada 
no ramo de eventos. 

E nos dias 24, 25 e 26 
de maio deste ano, a Se-

cretaria realizará o primei-
ro Expo Mairiporã Indus-
trial, com apoio e presença 
de autoridades da Federa-
ção das Indústrias do Es-
tado de São Paulo – FIESP. 
O evento atuará como elo 
de aproximação e integra-
ção entre as indústrias do 
município, fazendo com 
que todas se conheçam 
e, desta forma, realizem 
mais negócios entre elas, 
gerando parcerias, desen-
volvimento local, inova-
ção, renda e aumento da 

riqueza de Mairiporã. 
O evento oferecerá pa-

lestras e atendimentos do 
SEBRAE, Investe SP, De-
senvolve SP, CIESP, Banco 
do Povo, BNDES, além de 
muitas outras atividades. 
Um marco para o desen-
volvimento econômico do 
município.

E neste final de sema-
na, a Secretaria realiza-
rá a Feira de Artesana-
to e Economia Solidária, 
na Rua Pio XII, ao lado da 
Igreja Matriz.

Mairiporã agora é MIT

D4Sign #481e4c01-f482-4bb4-aae4-03457d0c7052 - 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 698
S á b a d o ,  2 4  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 8 3 FROTA DE

VEÍCULOS

Essa era a situação da frota
de veículos no início de 2017

Nova frota de veículos
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Fechado desde o se-
gundo semestre de 
2016, o Centro Edu-
cacional Monsenhor 

José Lélio Mendes Ferreira 
passou por reforma total 
e voltará a funcionar com 

todas as atividades para a 
população. 

Quando fechado, o pré-
dio apresentava diversas 
rachaduras e muitas mar-
cas de in� ltração de água, 
tanto no teto quanto nas 

paredes. Mas o motivo 
dessas in� ltrações esta-
va no sistema de escoa-
mento de águas pluviais. 
No encanamento, foi en-
contrado muito lixo, sa-
cos plásticos, cadernos 

e livros amassados, pas-
tas e galões, que estavam 
obstruindo a passagem da 
água da chuva. Além dis-
so, sofreu dois incêndios, 
o que piorou a situação. 

Mas após a conclusão 

de vistorias especializadas 
e laudos técnicos atestan-
do a segurança da estrutu-
ra predial, a Prefeitura ini-
ciou a reforma em busca do 
retorno de um importante 
equipamento público. 

Com isso, hoje a Prefei-
tura realiza a reinaugura-
ção do espaço que, ainda 
mais bonito, será utilizado 
para o desenvolvimento 
de atividades educativas e 
culturais.

Prefeitura reinaugura o Centro Educacional
Prédio passou por reforma e voltará a funcionar com atividades para a população

As fotos mostram
a situação das
dependências

internas do prédio do 
Centro Educacional

no início de 2017

Prédio reformado
que será utilizado para 
o desenvolvimento de
atividades educativas

e culturais

CENTRO
EDUCACIONAL
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A Prefeitura de Mai-
riporã trabalhou 
muito ao longo de 
2017 para reorga-

nizar as � nanças e poder 
dar o melhor aos seus mu-
nícipes. Um dos principais 
polos de investimento é no 
desenvolvimento da Educa-
ção. No ano passado, a Se-
cretaria da Educação criou 
o IDEB (Índice de Desenvol-
vimento da Educação Bási-
ca) Municipal. O objetivo é 
observar detalhadamente 
as áreas em que os alunos 
apresentam mais di� culda-
des, para que isso possa ser 
corrigido em um menor in-
tervalo de tempo. 

Matemática foi a disci-
plina com grande percentu-
al de de� ciência. Para sanar 
o problema, a Secretaria 
criou cursos com pro� ssio-
nais conceituados para ca-
pacitar ainda mais os pro-
fessores da rede municipal. 

Neste início de ano le-
tivo, em 2018, a Secreta-
ria entregou todo o mate-
rial escolar necessário aos 
alunos e às escolas. Kits 
com materiais básicos co-
mo lápis, caneta, borracha, 
agenda e outros utensí-
lios foram entregues jun-
tamente com uma mochila 
para uso das crianças. 

Para os professores, a 
Secretaria forneceu uma 
vasta quantidade de ma-
terial didático para ser tra-
balhado em sala de aula. 

Secretaria da Educação intensi� ca ações
para melhorar a qualidade no ensino municipal

No início do ano letivo de 2018, a Secretaria entregou todos os materiais escolares,
além ampliação de vagas e inauguração de nova creche

EDUCAÇÃO

Diversos livros que melho-
rarão o aprendizado dos 
alunos em todas as disci-
plinas. Além disso, os pro-
fessores receberam novas 
capacitações para pode-
rem trabalhar com esses 
materiais da melhor ma-

neira possível.
“Os alunos não podem 

sair apenas com o diploma 
na mão. Tem que sair com 
conhecimento. Para isso 
nós temos que dar condi-
ções, para que o profes-
sor também possa ter uma 

ferramenta adequada pa-
ra aplicar aos alunos, faci-
litar o ensino, e para que 
os alunos também tenham 
facilidade no aprendizado. 
E nós estamos trabalhan-
do para isso”, disse o pre-
feito Antonio Aiacyda.

Juliana Caires, mãe de 
aluno da Escola Municipal 
Mufarrege Salomão Cham-
ma, falou sobre o que achou 
dos novos materiais entre-
gues pela Prefeitura nes-
te ano. “Eu achei o material 
de boa qualidade, os livros 

ainda não pude observar, 
mas já ouvi muita gente 
elogiando. Eu gostei da e� -
ciência porque entregou 
super rápido esse ano. Eu 
acho que o conteúdo, a di-
dática, que eles estão em-
pregando vai ajudar bas-
tante no desenvolvimento 
(do ensino)”, disse Juliana.

Outra mãe que também 
falou sobre os novos mate-
riais dos � lhos foi a Patrí-
cia de Carvalho, que tam-
bém é professora da rede 
estadual. “A gente quer o 
melhor para os � lhos da 
gente. E eu vi que os ma-
teriais são de boa qualida-
de. Todos os materiais que 
a gente precisava comprar 
nos anos anteriores ago-
ra não precisa mais. É uma 
economia. E eu achei que 
foi uma forma muito im-
portante para o desenvol-
vimento da aprendizagem 
deles. Quanto mais a gen-
te der materiais para eles, 
melhor será o desenvolvi-
mento. Os livros são de boa 
qualidade, o aprendizado é 
muito lúdico. É muito legal 
para a parte pedagógica”, 
disse Patrícia.

Nas próximas semanas, 
além de todo o material já 
entregue, a Prefeitura for-
necerá os novos uniformes 
escolares para os alunos, 
com uma calça, um shorts, 
duas camisetas e uma blu-
sa. As peças já estão em 
processo de confecção.

E não foi só isso! Antes 
do início do ano letivo de 
2018, a Prefeitura subs-
tituiu os fogões de prati-
camente todas as escolas 
municipais. Além dos fo-

gões novinhos, as esco-
las também receberam 
diversos utensílios de 
cozinha para auxiliar na 
produção das merendas. 
Tudo com a ótima quali-

dade necessária para as 
nossas crianças. 

E com o objetivo de re-
duzir a lista de espera em 
creches a praticamente 
zero, a Secretaria da Edu-

cação também realiza a 
reforma e ampliação de 
algumas unidades do mu-
nicípio. As Creches Erme-
linda Rampini e Jd. Perei-
ra passam por obras neste 

momento, com a constru-
ção de novas alas. Além 
disso, ontem, dia 23, a 
Prefeitura inaugurou a 
nova Creche Katsuko Shi-
mura. 

Já as escolas municipais 
de ensino infantil e funda-
mental receberão inter-
venções ao longo deste 
ano para obras de manu-
tenção e reparos.

Neste início de ano letivo, em 2018, a Secretaria entregou todo o material escolar necessário aos alunos e às escolas
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Criada no início de 
2017, a Secretaria 
de Habitação, Regu-
larização Fundiária 

e Planejamento Urbano já 
apresenta resultados que 
comprovam a necessidade 
de sua existência.  

Logo no início do tra-
balho, a Secretaria estu-
dou todos os núcleos ha-
bitacionais do município 
junto à Secretaria Estadu-
al de Habitação, por meio 
do Programa Cidade Legal. 
Com isso, foram detecta-
dos os loteamentos com 
processo mais adiantado, 
para que os mesmos fos-
sem concluídos. 

O Jardim Narayama foi o 
bairro com documentações 
em estágio mais avançado. 
Ao longo de 2017, a Secre-
taria realizou diversas reu-
niões com moradores, pro-
cedimentos especí� cos 
obrigatórios, passando por 
todas as etapas necessá-
rias até o momento da en-
trega o� cial das escrituras 
de� nitivas aos moradores 
do bairro, que ocorrerá nas 
próximas semanas. 

Nos encontros, os mo-
radores do Narayama de-
monstraram sua satisfação 
com o processo de regula-
rização fundiária. “Com a 
ajuda de todos os proprie-
tários, a gente se reuniu 
para sair a nossa escritu-
ra. Muito obrigada à Secre-
taria da Habitação, a to-
dos que estão reunidos em 
prol do nosso lotea mento 
e da formalização por com-
pleto”, disse Maria Silveira. 
“Eu estou muito feliz com a 
regularização do meu lote, 
do loteamento em geral, 
todos estão felizes porque 
nós vamos conseguir a es-
critura tão planejada de 
muitos anos”, completou.

Outro morador que 
também falou foi Hélio, 
que destacou o trabalho da 
Prefeitura ao lado dos mo-
radores. “Eu quero agra-
decer muito a prefeitura. 
Agora, graças a Deus vai 
sair a escritura para todo 
mundo, os moradores de-
ram uma força, e eu que-
ria agradecer muito o tra-
balho que a prefeitura tem 
feito para poder regulari-
zar a escritura para todos 
nós”, áudio baixo.

HABITAÇÃO

Pouco mais de 1 ano após sua criação,
Secretaria de Habitação já apresenta resultados

O trabalho desenvolvido ao longo de 2017 e início de 2018 já
rende a entrega das escrituras defi nitivas aos moradores do Jardim Narayama

Já Paulo José Muniz fa-
lou sobre as di� culdades 
passadas ao longo dos 
anos para que esse proces-
so fosse concluído. “Queria 
agradecer muito pela con-
clusão desta demanda que 
já dura vários anos. Anti-
gamente a gente tinha di-

� culdade para ter acesso 
a essa regulamentação, 
no entanto, hoje, graças a 
essa administração, esta-
mos conseguindo essa vi-
tória. De coração, queria 
agradecer muito toda essa 
equipe que está ajudando 
e contribuindo com os mo-

radores”, disse.
E para 2018, outros dois 

núcleos que estavam pa-
ralisados desde 2015, ti-
veram seus processos rei-
niciados: Jardim Henrique 
Martins e Chácara Arantes 
serão os próximos bairros 
a receberem as escritu-

ras de� nitivas. A primeira 
reunião com moradores 
do bairro ocorreu no últi-
mo dia 3 de março. No en-
contro, foram apresenta-
dos os próximos passos a 
serem concluídos no anda-
mento do processo. A me-
ta da Secretaria é entregar 
os documentos de� nitivos 
aos moradores até o � nal 
deste ano. 

Os trabalhos de campo 
já foram iniciados na Chá-
cara Arantes, onde mora 
a Sr. Sebastião de Andra-
de, que se emocionou ao 
falar da tão aguardada re-
gularização. “Eu acho que 
a gente já foi enganado 
um monte de vezes, de-
ram (gestão passada) até 
um papel para receber a 
escritura depois, mas isso 
aí não vale nada. Agora vai 
ser bom (regularizar de fa-
to). Importante”, disse Sr. 
Sebastião.

Dona Terezinha, que 
mora no bairro há cerca de 
30 anos, fala da importân-

cia da regularização. “Es-
tá há muitos anos parado 
porque ninguém se inte-
ressou até então. É mui-
to importante, porque vo-
cê � ca constantemente na 
dúvida ‘é minha, não é mi-
nha’. Então tem que regu-
larizar mesmo. É um traba-
lho que está dando muita 
satisfação a todos os mo-
radores”, disse Terezinha. 

Além dos processos de 
regularização fundiária, a 
Secretaria de Habitação 
também acompanha o de-
senvolvimento do  Progra-
ma Minha Casa, Minha Vi-
da em Mairiporã. As obras 
do Residencial Canaã, que 
conta com 1100 unidades, 
localizado em Terra Preta, 
seguem a todo vapor. Os 
edifícios, a escola, a cre-
che, e toda a infraestru-
tura do condomínio já es-
tão praticamente prontos. 
Mais de mil famílias serão 
contempladas com as no-
vas moradias, que devem 
ser entregues em breve.
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A Prefeitura, atra-
vés da Secretaria 
de Segurança Pú-
blica, Transporte e 

Mobilidade Urbana, traba-
lhou intensamente desde 
o último aniversário da ci-
dade para realizar um anti-
go desejo de toda a popu-
lação: a criação da Guarda 
Civil Municipal. 

Em algumas semanas, 
serão 17 novos guardas 
circulando pela cidade pa-
ra dar mais segurança aos 
mairiporanenses. Para che-
gar a isso, porém, não foi 
fácil. Os postulantes a guar-
das passaram em concurso 
público, e, posteriormen-
te, tiveram diversas etapas 
de todo o treinamento ne-
cessário no Centro de For-
mação da Guarda Civil Me-
tropolitana de São Paulo. 
Hoje, formados, estão ha-
bilitados para garantir a se-
gurança da população. 

Além dos agentes, foi 
montada toda a estrutura 
necessária para a execução 
do trabalho da Guarda Civil: 
centro de comando, unifor-
mes, equipamentos e via-
turas. Tudo para fornecer o 
melhor para Mairiporã. 

E não foi só isso! A Se-
cretaria também iniciou 
a manutenção das sinali-
zações de trânsito, com a 
pintura de faixas, pintura 
e instalação de lombadas, 
melhorias nas sinalizações 
verticais, além de campa-
nhas de conscientização. 
As manutenções ainda es-
tão em andamento e per-
correrão toda a extensão 
do município. 

E desde o início de 2017 
a Secretaria também reali-
za a remoção de veículos 
abandonados em diversas 
vias da cidade. O objeti-
vo desta ação, que atende 
um pedido da população, é 
manter as vias públicas li-
vres e mais bonitas, além 
de evitar a criação de um 
ambiente propício para a 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika, Chi-
kungunya, dentre outras 
doenças.  

Para 2018, a Prefeitura 
assinou um convênio com 

Mairiporã avança na Segurança Pública 
com implantação da Guarda Civil Municipal

Após passar por todas as etapas de treinamento, guardas civis iniciam
o trabalho de patrulha na cidade neste mês de março

SEGURANÇA
PÚBLICA

a Universidade São Fran-
cisco para que seja fei-
to um estudo por parte de 
alunos de engenharia pa-
ra a elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana de Mai-
riporã. Esta elaboração se-

rá feita de acordo com a lei, 
passando por todas as eta-
pas necessárias, incluin-
do audiências públicas. É a 
Prefeitura trabalhando pa-
ra melhorar a vida do cida-
dão mairiporanense.
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A Secretaria de Obras 
e Serviços tem tra-
balhado intensa-
mente em diversas 

frentes ao redor de todo o 
município. E apesar da di� -
culdade � nanceira vivida re-
centemente, a Prefeitura 
executou importantes inter-
venções em prol da melhoria 
da qualidade de vida dos mo-
radores de Mairiporã. 

Em 2017, a Prefeitura 
realizou a reforma do Ter-
minal Rodoviário Sigue-
mi Aiacyda, que estava há 
muito tempo sem nenhum 
tipo de manutenção. Fo-
ram feitos serviços de tro-
cas de calhas, para me-
lhorar o � uxo das águas 
pluviais, reforma dos ba-
nheiros, para ampliar a 
acessibilidade, além de 
pintura em toda a exten-
são do terminal. 

“Melhorou bastante. 
Está mais bonito. Sempre 
está caprichando um pou-
co mais”, disse Heloísa Ro-
drigues da Cunha, morado-
ra de Mairiporã e usuária 
do terminal.

Já Genésio Vieira da Sil-
va, outro morador que uti-
liza a rodoviária diariamen-
te, elogiou a limpeza do 
local. “A administração so-
bre a rodoviária, limpeza 
e essas coisas, é dez. Não 
precisa nem falar mais e 
nem exigir. Isso aqui vivia 
apagado. Não tinha nem 
um bebedouro su� cien-
te, não tinha banheiro. Es-
tá bom demais. Ambiente 
mais gostoso”, disse.

Além da obra do Termi-
nal Rodoviário, a Secreta-
ria também executou as 

Secretaria de Obras transforma
a cidade em um ano de gestão

reformas do Centro Educa-
cional e do Estádio Munici-
pal. O Centro Educacional 
está pronto e reinaugu-
rado neste dia 24 de mar-
ço. O Estádio também es-
tá praticamente � nalizado, 
faltando apenas alguns 
detalhes no gramado para 
voltar a ser utilizado pela 
população.

E ao longo de todo o úl-
timo ano e início do atual, 
a Secretaria realizou di-
versas pavimentações por 
toda a cidade. Só em Terra 
Preta, ruas do Jardim Pe-
reira, Jardim Sol Nascente, 
Colinas e Jardim São Fran-
cisco II foram asfaltadas. 

Priscila do Prado, mora-
dora do Jardim Pereira, fa-
la do sentimento em ver 
sua rua asfaltada. “Muita 
satisfação, alegria, por-
que causava muito trans-
torno para entrar e sair da 
minha casa. Além da en-
xurrada que descia para a 
rua de baixo também, cau-
sando transtornos para os 
moradores lá em baixo, 
devido ao excesso de la-
ma, a inacessibilidade do 
bairro porque logo aqui 
atrás tem uma ladeira. En-
tão estou muito satisfeita, 
muito feliz pela concreti-
zação de mais um benefí-
cio para a gente”, disse.

Além de Terra Preta, 
os bairros Barreiro e Ca-
poavinha também rece-
beram pavimentação em 
cinco ruas. 

E o grande sucesso das 
ações da Secretaria ao 
longo dos últimos meses 
está nos serviços de ma-
nutenção em concreto, 
principalmente por conta 
da parceria feita com os 
moradores. São muitas as 
ruas concretadas.

Foram mais de trinta 
ruas recebendo o servi-
ço, em muitos bairros di-
ferentes, o que mostra a 
adesão da população com 
a parceria. Ruas no Pico do 

Olho D’Água, Jardim Céu 
Azul, Jardim Paraíso, Par-
que Petrópolis, Mil Flores, 
Mato Dentro, Remédios e 
outros bairros.

“Eu agradeço muito a 
parceria aqui com a Prefei-
tura. Agradeço de coração. 
Mais um trecho que � ze-
mos com muito amor que 
facilita aqui o caminho da 
gente”, disse Dalva Arou-
ca, moradora da Estrada 
Olho D’Água, que foi con-
cretada através da parce-
ria entre o poder público e 
os moradores. 

A Secretaria também 
realizou importantes in-
tervenções para melhorias 

nas vias de terra, que rece-
beram serviços de patro-
lamento e cascalhamento, 
e nas vias pavimentadas, 
que receberam a operação 
tapa buraco. Além disso, as 
equipes de manutenção 
rotineira executam servi-
ços de roçagem e limpeza 
por toda a cidade.

Já em 2018, a Secreta-
ria realiza a construção de 
duas pistas de esportes ra-
dicais, conhecidas como 
Street Park, que vão bene-
� ciar atletas e praticantes 
de modalidades como ska-
te, patins, bicicletas e ou-
tros esportes sobre rodas. 

No último mês, iniciou 
a importante obra de reca-
peamento de toda a Estra-
da Alípio Leme, que leva ao 
Pico do Olho D’Água. A obra 
será executada em duas 
partes. O primeiro trecho já 
está em fase � nal, próximo 
da conclusão. O segundo 
trecho está em processo 
licitatório e, em breve, se-
rá iniciado. O recapeamen-
to desta via é fundamental 
para o desenvolvimento do 
turismo no município. 

E para a sequência do 
ano, a Prefeitura já iniciou 
a licitação para a pavimen-
tação de outras onze ruas, 
nos bairros Jardim Coimbra, 
Jardim Spada, Vale do Sol, 
Flor de Bragança, além do 
recapeamento de vias no 
São Gonçalo. Outras ruas já 
estão com projeto de pavi-
mentação pronto e darão 
início ao processo licitató-
rio. 

E não para por aí! A Pre-
feitura prepara duas gran-
des obras para 2018.

OBRAS

D4Sign #481e4c01-f482-4bb4-aae4-03457d0c7052 - 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 698
S á b a d o ,  2 4  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 8 9

A Secretaria Munici-
pal de Saúde traba-
lhou intensamente 
ao longo do último 

ano e início de 2018. Foram 
muitas ações visando a me-
lhoria da saúde pública ofe-
recida ao mairiporanense. 

Em 2017, a Secretaria 
inaugurou a Unidade Bási-
ca de Saúde Selma Guara-
ciaba das Neves, no Jardim 
Fernão Dias, com toda a 
estrutura necessária para 
atender os moradores dos 
bairros próximos. A unida-
de, com mais de 250 me-
tros de área construída, 
conta com uma ampla sa-
la de recepção, possui to-
das as condições de aces-
sibilidade, principalmente 
à idosos e de� cientes, con-
sultório de ginecologia e 
consultório odontológico 
bem equipado.

“A melhoria é cem por 
cento (com a nova unida-
de). A gente está em um 
local novo, em um prédio 
novo, e a gente vai aten-
der melhor os pacientes. 
Não tenho palavras para 
falar a melhoria que foi e a 
minha alegria, a minha sa-
tisfação, em poder dar um 
serviço melhor ainda aos 

Secretaria de Saúde de Mairiporã 
é referência em todo o Brasil

Secretaria recebeu elogios públicos por parte do Ministério da Saúde
após excelência na luta contra a febre amarela

SAÚDE

pacientes”, disse Eliana Si-
queira Campos, dentista da 
nova Unidade. 

Também ao longo do 
último ano, a Prefeitura 
disponibilizou à popula-

ção cinco novas ambulân-
cias para dar mais agili-
dade e modernidade ao 
resgate pré-hospitalar no 
município.

E o trabalho mais impor-

tante desenvolvido pela Se-
cretaria foi, e ainda é, o de 
prevenção em saúde. Atra-
vés deste trabalho de pre-
venção, Mairiporã foi para-
benizada pelo Ministério da 

Saúde por seu trabalho no 
combate à febre amarela. 

“Queria registrar uma 
moção de aplauso que o 
Ministério da Saúde, em 
conjunto com o CONASE-

MS, registra ao município 
de Mairiporã pelo pro-
blema que vem enfren-
tando, mas pela respos-
ta responsável e atitude 
que tem tomado e tido”, 
disse em coletiva o se-
cretário executivo do Mi-
nistério da Saúde, Anto-
nio Carlos Nardi. 

Vale destacar que as 
ações de prevenção, prin-
cipalmente a vacinação, 
contra a febre amarela fo-
ram iniciadas ainda em 
agosto de 2017, mais de 
quatro meses antes do pri-
meiro caso registrado em 
humanos no município. 
Com isso, cerca de 110 mil 
pessoas foram imunizadas 
em Mairiporã. Uma quanti-
dade superior à população 
total da cidade, o que indi-
ca que, além de seus mu-
nícipes, Mairiporã também 
ajudou na imunização de 
muitos moradores de cida-
des vizinhas. Hoje, Mairi-
porã é referência nacional 
no trabalho de prevenção.

E os trabalhos seguem 
a todo vapor. A Secreta-
ria permanece executado 
a prevenção de bairro em 
bairro, casa em casa, contra 
o mosquito Aedes aegypti.
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A Prefeitura sabe que 
a melhor maneira 
de garantir a saúde 
é através dos tra-

balhos de prevenção. E além 
de todas as ações da Secre-
taria de Saúde, é fundamen-
tal alavancar o esporte, pois 
através da prática esportiva 
ocorre, comprovadamente, 
uma melhora signi� cativa 
na saúde. 

Prova disso é o depoi-
mento de pacientes das 
unidades de saúde que 
participam dos projetos 
esportivos. Um dos pacien-
tes é Deise, que começou a 
praticar atividades físicas 
no projeto da Secretaria e 
viu sua saúde melhorar. “O 
bom da ginástica é que eu 
tenho pressão alta e coles-
terol alto. E com essa ativi-
dade física abaixou muito. 
Eu não tomo mais remé-
dio na parte da manhã. Me 
ajudou bastante para ca-
minhar, para viver, então 
é muito bom”, disse Deise, 
paciente da ESF. 

E desde o início de 2017, 
a Secretaria realiza um tra-
balho especial com as crian-
ças atendidas pelo Centro 
de Convivência da Criança 
e Adolescente – CCCA, pe-
lo projeto Meu Guri e pelo 
Abrigo Municipal Abrindo 
Caminhos – ABRICAM.

“A Secretaria de Es-
portes tem feito um tra-
balho muito importante, 
que eu acredito que seja 
fundamental, porque aju-
da muito em relação ao 
desenvolvimento físico 
e mental das crianças, e 
eu só tenho a agradecer”, 
disse Ruty Freitas, coor-
denadora do CCCA.

Já os coordenadores do 
ABRICAM destacam a im-
portância da reinserção so-
cial das crianças através do 
projeto esportivo. “Eu acho 
que é uma grande ferra-
menta disponibilizada pela 
Secretaria de Esportes essa 
parceria com o Abrigo. Es-

Prefeitura revoluciona o esporte na cidade
Esporte fomenta o turismo e auxilia na prevenção em saúde

tá promovendo como fer-
ramenta o esporte, dispo-
nibilizando toda a máquina 
pública, para as atividades 
físicas, reinserindo eles na 
sociedade”, disse Julio Cé-
sar Simão, coordenador do 
ABRICAM Masculino.

“Nós do ABRICAM ava-
liamos de uma forma mui-
to positiva essa integração 
que acontece hoje com a 
Secretaria de Esportes. As 
crianças � cam muito feli-
zes de saber que é o dia de 
vir para o Parque, de se di-
vertir. E a importância é a 
questão da integração so-
cial”, disse Patrícia Feitosa, 
coordenadora do ABRICAM 
Feminino. 

Dona Neide, do Meu Gu-
ri, fala da mudança de ati-
tude das crianças desde 
início das atividades com a 
Secretaria. “Nossas crian-
ças precisam deste traba-
lho. Eles estão mais soltos, 
mais alegres. Eles intera-
gem em grupo. E quem ga-
nhou foram as crianças, 
com certeza”, disse Dona 
Neide, educadora do Pro-
jeto Meu Guri.

E a responsabilidade so-
cial não ocorre apenas com 

as crianças. Desde o início 
do ano passado, a Secreta-
ria oferece alongamentos 
para os idosos do Lar São 
Vicente de Paulo. A admi-
nistradora do local fala so-
bre a importância deste 
trabalho. “Tem sido de su-
ma importância para eles. 
Era o que os idosos real-
mente estavam necessi-
tando essas atividades. 
Porque eles � cavam muito 
ociosos sem ter uma ativi-
dade. A mobilidade deles, 
desenvoltura deles, me-
lhorou muito”, disse Marli 
Assoni, administradora do 
Lar São Vicente de Paulo. 

Somente em 2017, fo-
ram realizados 40 eventos 
esportivos no município, 
com mais de 39 mil pesso-
as participando. Além dis-
so, foram criados 17 novos 
projetos, com mais de 3 mil 
e 200 pessoas atendidas. 
Sem falar no retorno do 
Projeto Navega São Pau-
lo, que estava paralisado 
há alguns anos. Um inves-
timento único no esporte 
nunca antes visto em Mai-
riporã. E tudo isso gastan-
do bem menos! Em 2017 
a Prefeitura economizou 

106 mil reais em compara-
ção ao que foi gasto com 
o esporte em 2016. Foram 
22% de economia.

E visando mudar o pa-
norama do esporte na cida-
de, a Prefeitura modi� cou 
a estrutura da Secretaria 
de Esportes, Cultura e La-
zer. Com isso, a Secretaria 
mudou para um novo en-
dereço, uma nova sede, 
em que desenvolve dezoi-
to modalidades com crian-
ças, adultos e idosos. Três 
destas modalidades são 
inéditas na cidade.

“Está sendo muito bom. 
A Prefeitura está de para-
béns. Essa aula de alonga-
mento que fazemos aqui é 
fabulosa. Um grupo princi-
palmente de pessoas mais 
idosas e a professora tem 
todo um carinho. Então es-
tamos todos satisfeitos. 
Eu participo também do 
grupo de caminhadas. Es-
tá sendo uma coisa muito 
bacana. É uma caminhada 
tranquila, principalmen-
te porque Mairiporã ofere-
ce isso também, esse lado 
natural, ar puro. Uma coi-
sa alegre. Então faz bem 
não só ao corpo físico, 

mas também ao espírito 
da gente, porque a gente 
acaba ganhando amiza-
de aqui dentro”, disse Val-
ter Edson Rodrigues, de 68 
anos, participante das ati-
vidades físicas oferecidas 
aos idosos na nova sede da 
Secretaria.  

Já Norma Cely Macedo, 
de 48 anos, que participa 
das aulas de pilates, hidro-
ginástica e alongamento 
oferecidas pela Secretaria, 
fala sobre como as ativida-
des melhoraram sua saú-
de.  “Sou portadora de es-
clerose múltipla e isso tem 
me ajudado muito. Melho-
rou meu equilíbrio. Melho-
rou minha respiração. Eu 
não tenho mais as câim-
bras que eu tinha antes. 
Então eu só tenho a agra-
decer. Estou achando ma-
ravilhoso e espero que não 
acabe nunca” , disse. 

E em 2018 a Prefeitu-
ra segue modi� cando a ca-
ra do esporte na cidade. 
Neste início de ano, foram 
iniciadas as obras de du-
as novas pistas de espor-
tes radicais, uma em Terra 
Preta e outra no Parque Li-
near. Os novos Street Pa-

rks bene� ciarão atletas e 
simpatizantes de modali-
dades como skate, patins, 
bicicletas, e outros espor-
tes sobre rodas.

Além disso, no último 
� nal de semana o Estádio 
Municipal Laudemiro Ra-
mos de Oliveira, que passou 
por reformas, foi reaberto 
com seu primeiro evento: 
a Grande Volta Ciclística de 
Mairiporã, que contou com 
centenas de ciclistas em di-
ferentes categorias. 

Fabio Caldeo, organiza-
dor do evento em parceria 
com a Prefeitura, disse que 
agora Mairiporã faz parte 
do calendário nacional da 
modalidade. “Eu acho que 
é um evento que Mairiporã 
esperava há anos. Mairipo-
rã é naturalmente a cidade 
dos esportes outdoor. A 
nossa alegria é ver que as 
pessoas que viajam o mun-
do inteiro chegam aqui 
em Mairiporã e falam ‘ca-
ramba, que lugar é esse?’ 
e acabam se debulhando 
de alegria em estar aqui. 
E a Prefeitura foi impor-
tantíssima neste projeto. E 
eu tenho certeza que hoje 
Mairiporã está no calendá-
rio nacional do mountain 
bike”, disse.

Mazinho Bender, pre-
cursor da modalidade, disse 
que o evento muda o pano-
rama do esporte na região. 
“Eu conheço Mairiporã des-
de que nasci. Faço trilha 
aqui já há 50 anos. E nada 
mais justo do que compar-
tilhar isso com o pessoal. E 
a prova foi fantástica. Faz 
tempo que Mairiporã não 
tem um evento desta en-
vergadura, então acho que 
isso vai dar uma nova pers-
pectiva para o mountain bi-
ke da região”, disse. 

É a Prefeitura trans-
formando os esportes em 
Mairiporã, fomentando o 
turismo esportivo e auxi-
liando na saúde da popu-
lação.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2017

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO 01/2017, para o(s) cargo(s) abaixo, a comparecer(em) no Departamento de 
Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 08h00 as 16h00, nos dias uteis 
entre as datas de 24 de março de 2018 a 06 de abril de 2018, para manifestar interesse pela vaga.

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

DANILO ALVES GALICO PEB I - EDUCAÇÃO INFANTIL 24º

Mairiporã, 24 de março de 2018.
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA – Prefeito Municipal

TERMO DE DESISTÊNCIA

Eu OZANA DOS SANTOS SILVA pelo presente instrumento, na qualidade de APROVADA na função de PEB I – 
EDUCAÇÃO INFANTIL, do PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017, classifi cada em 23 º lugar, afi rmo na forma da Lei que 
DESISTO da vaga, por direito.

Mairiporã, 20 de março de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 024/2018, Processo 025/2018. Tipo: Menor Preço Por tem. Objeto: aquisição de prensa hidráulica, 
esteira elétrica e contentor, com reserva de cota para Microempreendedor Individual, Microempresas e Empresa 
de Pequeno Porte. A sessão será aberta às 09h00 do dia 11 de  abril de 2018, 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 na integra poderá ser obtido a partir do dia 26/04/2018 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 025/2018, Processo 015/2018. Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: aquisição de um veículo zero 
quilômetro, tipo furgão, transformado para operação de ambulância. A sessão será aberta às 09h00 do dia 12 de 
abril de 2018, 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 na integra poderá ser obtido a partir 
do dia 26/04/2018 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 027/2018 Processo 2570/2018. Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: aquisição de assinaturas de 
licenças de software Autodesk, por um período de 36 meses.  A sessão será aberta às 14h00 do dia 10 de abril de 2018, 
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 na integra poderá ser obtido a partir do dia 26/03/2018 
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 8.540, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre transposição de recursos de dotação dentro do mesmo órgão 
orçamentário e mesma categoria de programação.

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

Art. 1º Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de 
programação, com fundamento na autorização contida no art. 20 da Lei n° 3696, de 04 de julho de 2017 no valor 
de R$ 112.650,00 (cento e doze mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme programação constante do Anexo I e II 
deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.
Palácio Tibiriçá, em 20 de março de 2018.

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

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Secretária Municipal da Fazenda Diretora Administrativa

ANEXO 
ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO  II – ANULAÇÃO 

DECRETO Nº 8.541, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei 
n° 3.731, de 15 de dezembro de 2017.

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 IV do art. 7 º da Lei n° 
3.731, de 15 de dezembro de 2017, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 88.004,40 (oitenta e oito mil, 
quatro reais e quarenta centavos), conforme programação constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:
I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 88.004,40 
(oitenta e oito mil, quatro reais e quarenta centavos), constantes do Anexo II deste Decreto.
                                                        
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.
Palácio Tibiriçá, em 20 de março de 2018.

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

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Secretária Municipal da Fazenda Diretora Administrativa

ANEXO
ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO

DECRETO Nº 8.542, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei 
n° 3.731, de 15 de dezembro de 2017.

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° 3731, 
de 15 de dezembro de 2017, as seguintes verbas orçamentárias:

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são provenientes de:
I – excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43 § 1°, II, da Lei 4.320/64, no exercício de 2018, dos seguintes 
recursos:

II – superávit fi nanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior nos termos do art. 43,§ 1°, I da Lei 
4.320/64, dos seguintes recursos:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.
Palácio Tibiriçá, em 20 de março de 2018.

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

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Secretária Municipal da Fazenda Diretora Administrativa

DECRETO Nº 8.544, DE 20 DE MARÇO 2018

Disciplina as competências para abertura e movimentação de contas correntes, 
poupanças e aplicação fi nanceira em fundos, assinatura de documentos de 
despesas, cheques, ordens de pagamento e transferências eletrônicas de valores 
realizadas no Município.

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

fbc/S.A.G.P 

ANEXO  
 
 

 
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                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.01| 3.3.90.00.00| 15 122 5001 - 2130| 01  | 03716 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           12.000,00 | 
| 02.12.03| 3.3.90.00.00| 15 452 5004 - 2133| 01  | 04487 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA V |          100.650,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |          112.650,00 | 
                                                                                                              --------------------- 

 

 
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                                             | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.01| 4.4.90.00.00| 15 122 5001 - 2130| 01  | 03721 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           12.000,00 | 
| 02.12.03| 4.4.90.00.00| 15 452 5004 - 2133| 01  | 03817 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA V |          100.650,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |          112.650,00 | 
                                                                                                              --------------------- 

fbc/S.A.G.P 

ANEXO  
 
 

 
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                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.01| 3.3.90.00.00| 15 122 5001 - 2130| 01  | 03716 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           12.000,00 | 
| 02.12.03| 3.3.90.00.00| 15 452 5004 - 2133| 01  | 04487 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA V |          100.650,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |          112.650,00 | 
                                                                                                              --------------------- 

 

 
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                                             | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.01| 4.4.90.00.00| 15 122 5001 - 2130| 01  | 03721 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           12.000,00 | 
| 02.12.03| 4.4.90.00.00| 15 452 5004 - 2133| 01  | 03817 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA V |          100.650,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |          112.650,00 | 
                                                                                                              --------------------- 

fbc/S.A.G.P 

 
 

ANEXO 
 
 

 
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                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2185| 01  | 03851 | GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  |           15.000,00 | 
| 02.11.03| 3.3.50.00.00| 08 242 4004 - 2125| 01  | 04332 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE PROTECAO ESP |           41.336,00 | 
| 02.11.03| 3.3.50.00.00| 08 242 4004 - 2125| 02  | 04333 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE PROTECAO ESP |           31.668,40 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |           88.004,40 | 
                                                                                                              ---------------------

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                                             | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.05.01| 3.3.90.00.00| 04 122 7002 - 2189| 01  | 03866 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |           15.000,00 | 
| 02.11.02| 3.3.50.00.00| 08 241 4003 - 2119| 01  | 04287 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO        |           41.336,00 | 
| 02.11.02| 3.3.50.00.00| 08 241 4003 - 2119| 02  | 04289 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO        |           31.668,40 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |           88.004,40 | 
                                                                                                              --------------------- 

fbc/S.A.G.P 

 
 

 
 

DECRETO Nº 8.542, DE 20 DE MARÇO DE 2018 
 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
autorizada pela Lei n° 3.731, de 15 de dezembro de 2017. 
 

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° 3731, de 15 de dezembro de 2017, as seguintes verbas 
orçamentárias: 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.02| 4.4.90.00.00| 15 451 5003 - 1021| 05  | 04405 | OBRAS DE PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO DE VIAS PU |          988.142,00 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 365 2006 - 2086| 95  | 04494 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESC |           50.000,00 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 361 2006 - 2087| 95  | 04495 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSIN |          248.693,96 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 366 2006 - 2088| 95  | 04496 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSIN |           12.000,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |        1.298.835,96 | 
                                                                                                              ---------------------                                                                                                                                                      

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior são provenientes de: 

I – excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43 § 1°, II, 
da Lei 4.320/64, no exercício de 2018, dos seguintes recursos: 

 
II – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 

do exercício anterior nos termos do art. 43,§ 1°, I da Lei 4.320/64, dos seguintes recursos: 
 

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

Palácio Tibiriçá, em 20 de março de 2018. 
 

 
 

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

LEONÍLIA LEITE 
Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização 

 
 
 

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS 
Secretária Municipal da Fazenda 

 
 

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA 
Diretora Administrativa 

Descrição Fonte de Recurso Valor 
CONVÊNIO MIN DAS CIDADES – REPASSE 103052704/16 05 R$ 988.142,00 
TOTAL R$ 988.142,00 

Descrição Fonte de Recurso Valor 
PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL 95 R$ 248.693,96 
PNAE – PRÉ ESCOLA 95 R$ 50.000,00 
PNAE – EJA 95 R$ 12.000,00 

TOTAL R$ 310.693,96 

fbc/S.A.G.P 

 
 

 
 

DECRETO Nº 8.542, DE 20 DE MARÇO DE 2018 
 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
autorizada pela Lei n° 3.731, de 15 de dezembro de 2017. 
 

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° 3731, de 15 de dezembro de 2017, as seguintes verbas 
orçamentárias: 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.02| 4.4.90.00.00| 15 451 5003 - 1021| 05  | 04405 | OBRAS DE PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO DE VIAS PU |          988.142,00 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 365 2006 - 2086| 95  | 04494 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESC |           50.000,00 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 361 2006 - 2087| 95  | 04495 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSIN |          248.693,96 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 366 2006 - 2088| 95  | 04496 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSIN |           12.000,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |        1.298.835,96 | 
                                                                                                              ---------------------                                                                                                                                                      

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior são provenientes de: 

I – excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43 § 1°, II, 
da Lei 4.320/64, no exercício de 2018, dos seguintes recursos: 

 
II – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 

do exercício anterior nos termos do art. 43,§ 1°, I da Lei 4.320/64, dos seguintes recursos: 
 

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

Palácio Tibiriçá, em 20 de março de 2018. 
 

 
 

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

LEONÍLIA LEITE 
Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização 

 
 
 

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS 
Secretária Municipal da Fazenda 

 
 

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA 
Diretora Administrativa 

Descrição Fonte de Recurso Valor 
CONVÊNIO MIN DAS CIDADES – REPASSE 103052704/16 05 R$ 988.142,00 
TOTAL R$ 988.142,00 

Descrição Fonte de Recurso Valor 
PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL 95 R$ 248.693,96 
PNAE – PRÉ ESCOLA 95 R$ 50.000,00 
PNAE – EJA 95 R$ 12.000,00 

TOTAL R$ 310.693,96 

fbc/S.A.G.P 

 
 

 
 

DECRETO Nº 8.542, DE 20 DE MARÇO DE 2018 
 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
autorizada pela Lei n° 3.731, de 15 de dezembro de 2017. 
 

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° 3731, de 15 de dezembro de 2017, as seguintes verbas 
orçamentárias: 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.12.02| 4.4.90.00.00| 15 451 5003 - 1021| 05  | 04405 | OBRAS DE PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO DE VIAS PU |          988.142,00 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 365 2006 - 2086| 95  | 04494 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESC |           50.000,00 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 361 2006 - 2087| 95  | 04495 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSIN |          248.693,96 | 
| 02.09.06| 3.3.90.00.00| 12 366 2006 - 2088| 95  | 04496 | FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSIN |           12.000,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |        1.298.835,96 | 
                                                                                                              ---------------------                                                                                                                                                      

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior são provenientes de: 

I – excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43 § 1°, II, 
da Lei 4.320/64, no exercício de 2018, dos seguintes recursos: 

 
II – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 

do exercício anterior nos termos do art. 43,§ 1°, I da Lei 4.320/64, dos seguintes recursos: 
 

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

Palácio Tibiriçá, em 20 de março de 2018. 
 

 
 

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

LEONÍLIA LEITE 
Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização 

 
 
 

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS 
Secretária Municipal da Fazenda 

 
 

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA 
Diretora Administrativa 

Descrição Fonte de Recurso Valor 
CONVÊNIO MIN DAS CIDADES – REPASSE 103052704/16 05 R$ 988.142,00 
TOTAL R$ 988.142,00 

Descrição Fonte de Recurso Valor 
PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL 95 R$ 248.693,96 
PNAE – PRÉ ESCOLA 95 R$ 50.000,00 
PNAE – EJA 95 R$ 12.000,00 

TOTAL R$ 310.693,96 
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I II III IV V VI VII VIII IX X

Faixa

A 1.945,77 2.004,14 2.064,27 2.126,20 2.189,98 2.255,68 2.323,35 2.393,05 2.464,84 2.538,79

B 2.043,06 2.104,35 2.167,48 2.232,51 2.299,48 2.368,46 2.439,52 2.512,70 2.588,09 2.665,73

C 2.145,21 2.209,57 2.275,85 2.344,13 2.414,45 2.486,89 2.561,49 2.638,34 2.717,49 2.799,01

D 2.252,47 2.320,05 2.389,65 2.461,34 2.535,18 2.611,23 2.689,57 2.770,26 2.853,36 2.938,97

Faixa A - Formação Inicial
Faixa B - Formação Inicial  + Pós-Graduação “Lato Sensu” - 360 horas
Faixa C - Formação Inicial  + Mestrado
Faixa D - Formação Inicial + Doutorado

Tabela III – Professor de Educação Básica II
Salário Inicial R$ 2.095,44 Đ 3% interstício de 3 anos – Progressão
Jornada Básica 30 horas semanais
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Faixa

A 2.095,44 2.158,30 2.223,05 2.289,74 2.358,44 2.429,19 2.502,06 2.577,13 2.654,44 2.734,07

B 2.200,21 2.266,22 2.334,20 2.404,23 2.476,36 2.550,65 2.627,17 2.705,98 2.787,16 2.870,78

C 2.310,22 2.379,53 2.450,92 2.524,44 2.600,18 2.678,18 2.758,53 2.841,28 2.926,52 3.014,32

D 2.425,73 2.498,51 2.573,46 2.650,66 2.730,18 2.812,09 2.896,45 2.983,35 3.072,85 3.165,03

 Faixa A - Formação Inicial
 Faixa B - Formação Inicial  + Pós-Graduação “Lato Sensu” - 360 horas
 Faixa C - Formação Inicial  + Mestrado
 Faixa D - Formação Inicial + Doutorado

ANEXO III
CLASSE DOS ESPECIALISTAS 

MARÇO/2018
Tabela IV – Coordenador Pedagógico
Salário Inicial R$ 2.693,91 Đ 3% interstício de 3 anos - Progressão 
Jornada Integral 40 horas semanais
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I II III IV V VI VII VIII IX X

Faixa

A 2.693,91 2.774,73 2.857,97 2.943,71 3.032,02 3.122,98 3.216,67 3.313,17 3.412,56 3.514,94

B 2.828,61 2.913,46 3.000,87 3.090,89 3.183,62 3.279,13 3.377,50 3.478,83 3.583,19 3.690,69

C 2.970,04 3.059,14 3.150,91 3.245,44 3.342,80 3.443,09 3.546,38 3.652,77 3.762,35 3.875,22

D 3.118,54 3.212,09 3.308,46 3.407,71 3.509,94 3.615,24 3.723,70 3.835,41 3.950,47 4.068,98

Tabela V – Diretor de Escola
Salário Inicial R$ 3.053,35 Đ interstício de 3 anos - Progressão 
Jornada Integral 40 horas semanais
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Faixa

A 3.053,35 3.144,95 3.239,30 3.336,48 3.436,57 3.539,67 3.645,86 3.755,24 3.867,89 3.983,93

B 3.206,02 3.302,20 3.401,26 3.503,30 3.608,40 3.716,65 3.828,15 3.943,00 4.061,29 4.183,13

C 3.366,32 3.467,31 3.571,33 3.678,47 3.788,82 3.902,49 4.019,56 4.140,15 4.264,35 4.392,28

D 3.534,63 3.640,67 3.749,89 3.862,39 3.978,26 4.097,61 4.220,54 4.347,15 4.477,57 4.611,90

Faixa A - Formação Inicial  
Faixa B - Formação Inicial  + Pós-Graduação “Lato Sensu” - 360 horas  
Faixa C - Formação Inicial  + Mestrado  
Faixa D - Formação Inicial + Doutorado 
Tabela VI – Supervisor de Ensino
Salário Inicial R$ 3.098,16 Đ 3% interstício de 3 anos – Progressão
Jornada Integral 40 horas semanais
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I II III IV V VI VII VIII IX X

Faixa

A 3.098,16 3.191,10 3.286,84 3.385,44 3.487,01 3.591,62 3.699,37 3.810,35 3.924,66 4.042,40

B 3.253,07 3.350,66 3.451,18 3.554,72 3.661,36 3.771,20 3.884,33 4.000,86 4.120,89 4.244,52

C 3.415,72 3.518,19 3.623,74 3.732,45 3.844,42 3.959,76 4.078,55 4.200,91 4.326,93 4.456,74

D 3.586,51 3.694,10 3.804,93 3.919,07 4.036,65 4.157,75 4.282,48 4.410,95 4.543,28 4.679,58

  
Faixa A - Formação Inicial  
Faixa B - Formação Inicial  + Pós-Graduação “Lato Sensu” - 360 horas  
Faixa C - Formação Inicial  + Mestrado  
Faixa D - Formação Inicial + Doutorado

LEI Nº 3.753, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Altera o inciso I do art. 1º da Lei Municipal nº 3.730, de 14 de dezembro de 2017.
(Projeto de Lei nº 119/2018 – autoria do Nobre Vereador Antonio Aparecido Barbosa da Silva)

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 alterado o inciso I do art. 1º da Lei Municipal nº 3.730, de 14 de dezembro de 2017, o qual passa a ter a 
seguinte redação:
“Art. 1º …  
I – inicia na Rua Alfredo Carpi, na coordenada UTM 336977 e 7419070 S percorrendo uma área de 2.281,53 m2, pela 
largura constante aproximada de 6 metros, por onde confronta do lado direito com os Lotes 1 ao 9 da Quadra “A” e 
Lotes 1 ao 7 da Quadra “B”; do lado esquerdo com os Lotes 18 ao 1 da Quadra “C”, passando pela área reservada até 
encontrar novamente a Rua Alfredo Carpi na coordenada UTM 336977 e 7419070 S.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, 21 de março de 2018.

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

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

LEI Nº 3.755, DE 22 DE MARÇO DE 2018

Institui no Calendário Ofi cial do Município o evento “União Evangelística em Terra Preta, a ser comemorado no primeiro 
sábado do mês de julho.
(Projeto de Lei nº 109/2018 – autoria do Nobre Vereador Carlos Augusto Forti)

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 instituído no Calendário Ofi cial do Município de Mairiporã, o evento “União Evangelística em Terra Preta”.
Parágrafo único.  O evento será comemorado anualmente, no primeiro sábado do mês de julho.

Art. 2º A data instituída por essa lei passará a integrar o Calendário Ofi cial do Município de Mairiporã.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tibiriçá, 22 de março de 2018.

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

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

LEI Nº 3.756, DE 22 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a denominação da sede do CAPS AD de Mairiporã - “Terezinha Medeiros Pinho”.
(Projeto de Lei nº 110/2018 – 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 “TEREZINHA MEDEIROS PINHO” a sede do CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial 
Antidrogas, localizada na Rua Ipiranga, nº 399, Centro, neste município.

Art. 2º O curriculum vitae e o atestado de óbito da homenageada fi cam fazendo partes integrantes desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, 22 de março de 2018.

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

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

Art. 1º Fica delegada competência a senhora ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS, Secretária Municipal da 
Fazenda e o senhor ESSIO MINOZZI JUNIOR Secretário Municipal da Educação como responsáveis para, emitir, sustar, 
contra ordenar, cancelar e baixar cheques, requisitar talonários, retirar cheque devolvido, efetuar pagamento de boletos 
inclusive por meio eletrônico, efetuar resgates e aplicações fi nanceiras, transferências entre contas inclusive por meio 
eletrônico, envio de TEDs e DOCs, abertura, movimento e encerramento de contas, em um mínimo de duas assinaturas. 
E isoladamente solicitar saldos, extratos e comprovantes, cadastrar, alterar e desbloquear senhas.
Parágrafo único. Os poderes acima abrangera a conta vinculada ao recurso único e especifi co do FUNDEB, inscrito no 
CNPJ 29.975.790/0001-02.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tibiriçá, em 20 de março de 2018.

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

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Secretária Municipal da Fazenda Diretora Administrativa

LEI Nº 3.748, DE 19 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial.

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. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal (Lei n° 3.731, de 15 
de dezembro de 2017) para o exercício fi nanceiro de 2018, destinado a pagamento de despesas com equipamento e 
material permanente no montante de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a seguinte classifi cação:

02. PODER EXECUTIVO
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

4.4.90.52.00 - 02.15.452.8003.2205 – (F 01)...............................................R$ 30.000,00

Art. 2º O recurso necessário para abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o art. 1º será proveniente da 
anulação parcial da seguinte despesa orçamentária:

02. PODER EXECUTIVO
16. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

3.3.90.30.00 - 02.15.452.8003.2205 – (F 01)...............................................R$ 30.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio Tibiriçá, 13 de março de 2018.

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

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
 Secretária Municipal da Fazenda Diretora Administrativa

LEI Nº 3.749, DE 19 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a alteração das Leis Municipais nº 1.743, de 28 de novembro de 
1996 e nº 2.122, de 12 de novembro de 2001 e revoga mencionados dispositivos 
legais.
(Projeto de Lei nº 55/2017 – autoria do Nobre Vereador Juvenildo de Oliveira 
Dantas)

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 As Leis Municipais nº 1.743, de 28/11/96 e nº 2.122, de 12/11/01 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica ofi cializada a “Feira de Artesanato de Mairiporã”, evento a ser realizado nesta cidade todos os domingos 
de cada mês, conforme os critérios estabelecidos entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e os organizadores 
interessados.”
Art. 2º O evento mencionado no caput do art. 1º poderá se desenvolver durante toda a semana correspondente, 
podendo ser realizado no espaço de eventos do Parque Linear, bem como de forma itinerante em praças de diversos 
bairros do município, sempre com prévia autorização do Poder Executivo.

Art. 3º Fica designada a segunda sexta-feira do mês de maio de cada ano para comemoração do “Dia do Artista 
Mairiporanense”.

Art. 4º O evento ora instituído passará a constar do calendário ofi cial do Município de Mairiporã.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas as Leis Municipais nº 1.743, de 28/11/96 
e nº 2.122, de 12/11/01.
Palácio Tibiriçá, 13 de março de 2018.

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

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

LEI Nº 3.750, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a revisão geral anual aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Mairiporã – IPREMA.

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 O vencimento básico de aposentadorias e pensões dos benefi ciários do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Mairiporã – IPREMA que tenham paridade com os servidores ativos, sofrerá um acréscimo de 
dois vírgula oitenta e quatro por cento, sobre os proventos. 
Parágrafo único.  O percentual constante do caput do art. 1º refere-se a reajuste, tendo como base o IPCA (IBGE), 
acumulado do período de março de 2017 a fevereiro de 2018.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de 1º de março de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, 21 de março de 2018.

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

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

LEI Nº 3.751, DE 21 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos 
municipais constantes do Quadro de Magistério desta Prefeitura Municipal.

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 O vencimento básico dos servidores públicos municipais constantes do Quadro de Magistério da Prefeitura 
Municipal, sofrerá um acréscimo de dois vírgula oitenta e quatro por cento, a título de revisão geral anual, em 
conformidade com os Anexos I e II desta lei.

Parágrafo único.  O percentual constante do caput do art. 1º refere-se a reajuste, tendo como base o IPCA (IBGE), 
acumulado do período de março de 2017 a fevereiro de 2018.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 
consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de 1º de março de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, 21 de março de 2018.

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

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretora Administrativa

ANEXO I
JORNADAS E REMUNERAÇÕES – MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

MARÇO/2018

Denominação do Cargo Jornada Inicial Jornada Básica Jornada Integral

25 horas semanais 30 horas semanais 40 horas semanais

Professor de Educação Básica I Đ PEB I 1.496,71 1.945,77

Professor de Educação Básica II Đ PEB II 2.095,44

Coordenador Pedagógico 2.693,91

Diretor de Escola 3.053,35

Supervisor de Ensino 3.098,16

ANEXO II
CLASSE DE DOCENTES 

MARÇO/2018
Tabela I – Professor de Educação Infantil
Salário Inicial R$ 1.496,71  Đ 3% interstício de 3 anos – Progressão
Jornada Inicial de 25 horas semanais

5%
 - 
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Nível

I II III IV V VI VII VIII IX X

Faixa

A 1.496,71 1.541,61 1.587,86 1.635,50 1.684,56 1.735,10 1.787,15 1.840,76 1.895,99 1.952,87

B 1.571,55 1.618,69 1.667,25 1.717,27 1.768,79 1.821,85 1.876,51 1.932,80 1.990,79 2.050,51

C 1.650,12 1.699,63 1.750,62 1.803,13 1.857,23 1.912,94 1.970,33 2.029,44 2.090,33 2.153,04

D 1.732,63 1.784,61 1.838,15 1.893,29 1.950,09 2.008,59 2.068,85 2.130,92 2.194,84 2.260,69

Tabela II – Professor de Ensino Fundamental
Salário Inicial R$ 1.945,77 Đ 3% interstício de 3 anos – Progressão
Jornada Básica 30 horas semanais
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