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Nesta semana, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços, iniciou a 
revitalização da iluminação 

pública da Avenida Hebraim Hallak. 
Serão mais de 50 novas luminárias 
instaladas para ampliar e melhorar 
o serviço de iluminação pública no 
local, o que melhorará a segurança 
de motoristas e pedestres.

Desde o início do ano, a Prefei-
tura realiza intervenções na ave-
nida. Inicialmente foram instalados 
os novos postes, mais modernos e 
e� cientes, e modernizada a parte 
elétrica. Serão retirados os antigos 
postes, que são muito altos e de di-
fícil manutenção.

Prefeitura inicia revitalização da
iluminação na Av. Hebraim Hallak
50 novas luminárias instaladas para ampliar e melhorar o serviço de iluminação pública no local

Começou o Carnaval
da Família de Mairiporã

Prefeitura segue no combate 
ao mosquito da dengue

Nos últimos meses, a Prefeitura de Mairiporã, por meio da  Secretaria 
Municipal de Saúde, desenvolve ações de combate ao mosquito do Ae-
des aegypti. PÁGINA 3

Prefeitura realiza
reuniões com

beneficiários do
Programa Minha
Casa Minha Vida

PÁGINA 4

Prefeitura implanta 
prontuário eletrônico
na UPA de Terra Preta

A implantação bene� cia tanto
gestores e pro� ssionais

de saúde como os cidadãos

PÁGINA 4
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GERAL

Com o objetivo de promover 
avanços no procedimento de 
regularização fundiária do lo-
teamento Jardim Henrique 

Martins, na última quarta-feira (20), 
aconteceu uma reunião técnica en-
tre representantes da Secretaria 
Municipal de Habitação, Cartório de 
Registro de Imóveis e empresa con-
tratada (Cobrape), com o objetivo 
de apresentar o projeto de regula-
rização que será encaminhado para 
reti� cação do registro efetuado em 
2015 e a listagem com os moradores 
que serão bene� ciários do processo 
devidamente concluído.

Conforme a secretária de Habi-
tação, Camila Oliveira, os levanta-
mentos técnicos apresentados pe-
la Cobrape apontaram uma série de 
desconformidades em relação ao 
que de fato está implantado desde 
a década de 80, e por isso a neces-
sidade da reti� cação. Além disto, o 

Regularização do Jardim Henrique 
Martins avança mais uma etapa

Uma equipe técnica será contratada para realizar um novo estudo no loteamento

Cartório, ao receber os documentos 
dos moradores para transferência 
em 2015, questionou o Poder Judi-
ciário quanto à ausência do princípio 

da continuidade, o que poderia ser 
sanado com estudos socioeconômi-
cos da situação de cada família. Esta 
atividade técnica é essencial para a 

conclusão da regularização fundiá-
ria e é indispensável para que o mo-
rador tenha o título de propriedade 
e o direito à moradia.

A secretária de Habitação a� r-
mou que o Jardim Henrique Martins 
é uma área complexa e a contrata-
ção de uma equipe técnica já está 
em andamento. “Estamos contra-
tando uma equipe técnica para rea-
lizar um novo estudo. Esse procedi-
mento é essencial para � nalizar a 
regularização fundiária do Jardim 
Henrique Martins. Nossa expecta-
tiva é que os moradores tenham a 
escritura de� nitiva dos seus lotes, 
adquiridos há mais de 40 anos, ain-
da neste ano”, disse.

Durante a reunião � cou de� nido 
que além dos encaminhamentos jun-
to ao Cartório de Registro de Imóveis, 
a Secretaria fará tratativas junto ao 
Poder Judiciário para que a conclusão 
do processo, iniciado em 2008.

Na noite da última quarta-
-feira, 27 de fevereiro, os 
pro� ssionais da rede mu-
nicipal de ensino partici-

param do Horário de Trabalho Pe-
dagógico Coletivo – HTPC – na 
Secretaria Municipal de Educação. 
O objetivo foi oferecer curso de ca-
pacitação aos professores.

No auditório do Centro Educacio-
nal Monsenhor José Lélio Mendes 
Ferreira, professores e equipes ges-
toras das escolas de educação in-
fantil II até o 4° ano participaram do 
curso “Formação Matemática com o 
Professor Ivan Cruz Rodrigues”.

Já a assistência pedagógica se 
dividiu em duas equipes. No primei-

ro pavimento, realizaram o� cinas 
pedagógicas com os professores 
de creche e infantil I, e no segundo 
realizaram formação em língua por-

Professores da Rede Municipal recebem capacitação
tuguesa com os professores dos 5° 
anos. Os professores de educação 
física receberam orientações da 
equipe de supervisão de ensino.
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O Carnaval da Família já co-
meçou! Na noite de ontem, 
01, o Bloco do Presidente 
inaugurou as festas car-

navalescas em Mairiporã. Com no-
vo formato, o Carnaval de Mairiporã 
ocorre no Espaço de Eventos Paulo 
Amaury Serralvo, onde foi instala-
do o parque de diversões, que � ca-
rá na cidade durante todo o evento.

Neste sábado, 02, a programa-
ção segue com o Bloco Vem Kun 
Nois, que terá início às 19h00.

Amanhã, dia 03 (domingo), se-
rá o primeiro com três atividades 
programadas. As festividades co-
meçam no inicio da tarde com o 
Bloco de carnaval da Cultura (Ban-
da Tia Emília) com tradicionais 
marchinhas, a partir das 14h00, 
em seguida, acontecerá o Bloco 
do Barulho, a partir das 16h00, e 
no período noturno, acontecerá o 
Bloco Fernão Dias, às 20h00.

No dia 4 (segunda-feira), acon-

Começou o Carnaval da
Família de Mairiporã

Confi ra a programação completa

tece o tradicional Bloco Maria Sa-
patão, com início às 19h00.

O quinto e último dia de folia 
contará com três atrações, Blo-
co de carnaval da Cultura (Banda 

Tia Emília) com tradicionais mar-
chinhas e concurso de fantasia in-
fantil, a partir das 14h00, o Bloco 
do Esporte às 16h00, e o Bloco Ca-
prichosos às 20h00.

Nos últimos meses, a Prefei-
tura de Mairiporã, por meio da  
Secretaria Municipal de Saúde, 
desenvolve ações de combate ao 
mosquito do Aedes aegypti. Es-
tas ações consistem, principal-
mente, em visitas popularmente 
conhecidas como “casa a casa”, 
para orientar os munícipes quan-
to as medidas de precaução para 
eliminar possíveis criadouros.

Além disso, a Prefeitura traba-
lha em conjunto com todos os or-
gãos para a eliminação dos cria-
douros nos prédios públicos por 
meio da brigada contra o Aedes. 

Vale lembrar que, além da den-
gue, o Aedes pode transmitir zika, 
chikungunya e febre amarela. 

Essa luta é de todos. Rece-
ba os agentes de saúde e evite 
a procriação do mosquito. Tire 
um dia da semana e con� ra to-
do e qualquer material que possa 
acumular água. Estas pequenas 
ações podem salvar vidas. Faça a 
sua parte!

Prefeitura
segue no

combate ao 
mosquito
da dengue

A Prefeitura Municipal de Mai-
riporã, por meio da Secreta-
ria de Saúde, promoverá no 
mês de março uma  campa-

nha de Conscientização e Combate 
ao Câncer de Colo de Útero, a campa-
nha Março Lilás. O principal objetivo 
da campanha é fornecer informação 
e estimular a população feminina pa-
ra os cuidados de prevenção contra o 
câncer de colo uterino, além de aler-
tar para os principais sinais e sinto-
mas que devem direcionar a mulher 
a buscar ajuda médica.

Em alguns locais do Brasil, como 

o Maranhão e a região Norte, o cân-
cer de colo uterino ocupa o primeiro 
lugar nas causas de câncer e de mor-
te por câncer entre as mulheres, es-
tando à frente inclusive do câncer 
de mama. Apesar da seriedade da 
doença, esse é  um dos cânceres 
com maior potencial de prevenção.

Portanto, durante todo o mês 
serão realizadas ações de preven-
ção, oferecendo principalmente a 
coleta do Papanicolau, que é o no-
me dado ao exame preventivo, ca-
paz de detectar in� amações e al-
terações iniciais no colo do útero, 

descobertas importantes que se 
tratadas de imediato podem evitar 
o avanço da doença.

As ações acontecerão em diver-
sos bairros da cidade, como o Jar-
dim Spada, Jardim Celeste, Sabesp, 
Jardim Suiço, Barreiro, Nippon, Co-
lina I. Além da coleta de exames, 
serão realizadas palestras educa-
tivas, testes rápidos, solicitação e 
agendamento de mamogra� a.

A primeira ação ocorrerá no dia 
11 de março, em Terra Preta, na es-
cola E.E Prof Carlos Augusto de Pá-
dua Fleury, no bairro Colinas II.

Prefeitura Municipal inicia
campanha Março Lilás
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Ao longo desta semana, a 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Habitação, Re-
gularização Fundiária e 

Planejamento Urbano, realizou reu-
niões com os bene� ciários do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida. Os 
encontros, ocorridos no auditório do 
Centro Educacional Monsenhor José 
Lélio Mendes Ferreira, tiveram co-
mo objetivo explicar sobre a gestão 
condominial do empreendimento.

As apresentações foram feitas 
pela secretária de habitação, Cami-
la Oliveira, e por representantes da 
empresa KR, contratada pela Caixa 
Econômica Federal para auxiliar os 
bene� ciários com a administração 
dos condomínios. O objetivo é que 
a empresa apresente um trabalho 
explicativo para que os moradores 
conheçam as normas que devem 
ser desenvolvidas nos condomí-
nios como escolha do síndico, ges-

Prefeitura realiza reuniões com benefi ciários 
do Programa Minha Casa Minha Vida

tões contábeis, administração, re-
gimento interno, garagem, animais 
de estimação, entre outros. 

Camila lembrou sobre a im-

portância destas explicações pa-
ra os futuros moradores. “Esta é 
uma etapa importante para que 
os moradores tenham todas as 

informações sobre a gestão con-
dominial. Eles não estão acostu-
mados a conviver em condomínio, 
então estas instruções auxiliarão 
para que a convivência seja sa-
dia”, disse a secretária.

As próximas reuniões serão rea-
lizadas no dia 11 (condomínio I), dia 
12 (condomínio II), dia 14 (condo-
mínio III) e dia 15 (condomínio IV) 
no Centro Educacional, às 18h30.

As convocatórias serão publica-
das na próxima edição da Imprensa 
O� cial (Edição nº 789). Essas reuni-
ões são importantes para orientar 
os bene� ciários sobre as vistorias 
aos apartamentos, previstas para 
acontecer no mês de abril, confor-
me o cronograma publicado na edi-
ção nº 780 da Imprensa O� cial.

Nos quatro dias de reuniões, 
mais de 1000 famílias bene� ciárias 
passaram pelo Centro Educacional 
de Mairiporã.

GERAL

GERAL

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria da Saúde, implan-
tou o Prontuário Eletrônico 
do Cidadão – PEC – na UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento) 
Masuo Osato, em Terra Preta. 

O Prontuário traz benefícios co-
mo acesso rápido às informações 

Prefeitura implanta prontuário
eletrônico na UPA de Terra Preta

de saúde e intervenções realiza-
das; melhoria na efetividade do cui-

dado e possível redução de custos 
com otimização dos recursos, além 

de aprimorar e automatizar o pro-
cesso de envio de informações pa-
ra o Ministério da Saúde, impactan-
do na quali� cação dos sistemas de 
informações. A implantação bene-
� cia tanto gestores e pro� ssionais 
de saúde como os cidadãos.

O PEC conta com um módulo 
de cidadão, totalmente integrado 
ao Cartão Nacional de Saúde, que 
permite fazer manutenção desses 
cadastros tanto para os cidadãos 
atendidos eventualmente na UBS 
como para cidadãos acompanhados 
pelos pro� ssionais das equipes.

Novos computadores foram ins-
talados para facilitar o atendimen-
to e os pro� ssionais seguem em 
adaptação.

A implantação
benefi cia tanto

gestores e
profi ssionais

de saúde como
os cidadãos
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OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

COMUNICADO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, VEREADOR RICARDO MESSIAS BARBOSA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO § 5º DO ARTIGO 
60 DO REGIMENTO INTERNO, LEVA A CONHECIMENTO PÚBLICO, A COMPOSIÇÃO NOMINAL DAS COMISSÕES PERMANENTES DESTA CASA DE LEIS, 
PARA O BIÊNIO 2019/2020:

Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação 
Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS - PPS
Vice-Presidente MANOEL RICARDO RUIZ - PSD
Secretário MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS - PSDB
SUPLENTE:  ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA – PSDB

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 
Presidente CARLOS AUGUSTO FORTI - PTB
Vice-Presidente MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA - PSD
Secretário ALEXANDRE DOS SANTOS – PPS
SUPLENTE: VALDECI FERNANDES - PV

Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos 
Presidente MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA - PSD
Vice-Presidente CARLOS AUGUSTO FORTI - PTB
Secretário ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA – PSDB
SUPLENTE: MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS - PSDB 

Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes 
Presidente ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA – PSDB
Vice-Presidente CICERO PEREIRA DOS SANTOS - PSC
Secretário VALDECI FERNANDES - PV
SUPLENTE: WILSON ROGERIO RONDINA - PSC 

Comissão Permanente de Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Meio Ambiente 
Presidente DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS – REDE 
Vice-Presidente MANOEL RICARDO RUIZ - PSD
Secretário JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - PV
SUPLENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS - PPS

Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social 
Presidente MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS - PSDB
Vice-Presidente JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS – PV 
Secretário ESSIO MINOZZI JUNIOR - PDT
SUPLENTE: DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS – REDE

Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Presidente VALDECI FERNANDES - PV
Vice-Presidente WILSON ROGERIO RONDINA – PSC
Secretário DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS – REDE
SUPLENTE: MANOEL RICARDO RUIZ - PSD

Mairiporã, 28 de fevereiro de 2019
RICARDO MESSIAS BARBOSA

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 014/2019, Processo 2076/2019. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos pick-ups, cabine dupla, 4x4, zero 
km para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A sessão será aberta às 09h00 do dia 19 de Março de 2019, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/
SP. O edital 018/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 01/03/2019 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.
mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, 
Autoridade Competente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 015/2019, Processo 476/2019. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais de higiene 
pessoal e produtos de limpeza em geral, para atender as necessidades de todas as Secretarias Municipais. A sessão será aberta às 09h00 do dia 20 de 
Março de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, 
CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 019/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 01/03/2019 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e 
Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 016/2019, Processo 2103/2019. Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos 
para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09h00 do dia 21 de março de 2019, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital 020/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 01/03/2019 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni 
Furquim, Autoridade Competente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 017/2019, Processo 2438/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto 
Completo de modelagem do Sistema de Transporte Coletivo do Município de Mairiporã/SP, com levantamento de itinerários e elaboração de Termo de 
Referência e posterior acompanhamento do processo licitatório de concessão dos serviços, bem como o acompanhamento da implantação do novo 
sistema, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana. A sessão será aberta às 14h00 do 
dia 19 de Março de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 021/2019 na integra poderá ser obtido 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.

 COMUNICADO

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 01/2019

A Prefeitura Municipal de Mairiporã em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE - torna público o local e horário de prova do Processo 
Seletivo de Estagiários 01/2019.
As provas serão na E.E. PROFESSORA HERMELINA DE ALBUQUERQUE PASSARELLA
Endereço: Av. Tabelião Passarela, 721 – Centro - Mairiporã - SP, 07600-000.

O dia e horário da prova será:

Dia Horário Curso

10/03/2019 10h00m
Horário de Brasília SUPERIOR, ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

• Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência.
• O candidato deve comparecer munido de caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta. Será obrigatória a apresentação de documento ofi cial 
de identifi cação para a realização das provas, conforme Edital.

Mairiporã ,03 de março de 2019

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 06/2018

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO
CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

A Prefeitura Municipal de Mairiporã DIVULGA a relação de candidatos com as inscrições homologadas para realização do Curso de Formação de Agente 
de Combate as Endemias - Concurso Público Edital nº 06/2018.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente comunicado. 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM AS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

 INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO
 280000125 VICTOR HUGO FARIA DA SILVA 467306163 67,50 1
 280000106 RENATA ROCHA DE MORAES 443668565 65,00 2
 280000101 RAPHAEL BLANES 252417720 60,00 3
 280000078 MÁRCIA FILOMENA FERRAZ 13489323-2 60,00 4
 280000037 ELIZA DE PAULA 279722266 57,50 5
 280000066 LETICIA APARECIDA LISBOA BUENO 553097209 55,00 6
 280000033 EDUARDO DIOLINO LOPES NETO 489912825 55,00 7
 280000028 DINAYRAN APARECIDA DOS SANTOS 411201931 55,00 8
 280000091 NEIDE CAMPO GARCIA 145910155 52,50 9
 280000017 CLAUDINEI ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA 32.824.981-6 52,50 10

1. O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL SERÁ REALIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES ESPECIAIS ESTABELECIDAS A SEGUIR:

1. O Curso de Formação Inicial será realizado sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município de Mairiporã, no período de 11 a 15 de março de 
2019, das 8h00 às 17h00.
1.1.1. No dia 15 de março de 2019, será realizada a avaliação fi nal aos candidatos matriculados e presentes no curso.
2. O Conteúdo Curricular do Curso de Formação Inicial, com as respectivas datas e horários de realização, é o estabelecido a seguir:

DATAS E HORÁRIOS
SEGUNDA FEIRA

11/03/19
TERÇA FEIRA

12/03/19
QUARTA FEIRA

13/03/19
QUINTA FEIRA

14/03/19
SEXTA FEIRA

15/03/19

CONTEÚDO 
CURRICULAR

08horas
- Políticas Públicas de 
Saúde e Organização 
do SUS 
- Legislação específi ca 
ao cargo de A. C. E. 
- Competências e 
atribuições do cargo de 
A. C. E. 
12horas – ALMOÇO
13horas
 - Formas de 
comunicação e sua 
aplicabilidade no 
trabalho do A. C. E.
- Técnicas de Entrevista 
- Ética no Trabalho;
17horas  – 
Encerramento

08horas
-  Promoção e 
prevenção em saúde: 
- Vigilância em Saúde
12horas – ALMOÇO
13horas
- Promoção e 
prevenção em saúde:
* Doenças de Interesse 
para Saúde Pública 
– noções básicas, 
prevenção, sintomas, 
classifi cação dos 
agentes transmissores 
e causadores de 
endemias

17horas  – 
Encerramento 

08horas
- Promoção e prevenção 
em saúde: 
* Doenças de Interesse para 
Saúde Pública – noções 
básicas, prevenção, 
sintomas, classifi cação dos 
agentes transmissores e 
causadores de endemias 
12horas – ALMOÇO
113horas
- Promoção e prevenção 
em saúde: 
* Doenças de Interesse para 
Saúde Pública – noções 
básicas, prevenção, 
sintomas, classifi cação dos 
agentes transmissores e 
causadores de endemias 
17horas  – Encerramento 

08horas
- Território, 
mapeamento e 
dinâmicas da 
organização social
12horas – ALMOÇO
‘13horas
- Território, 
mapeamento e 
dinâmicas da 
organização social

17horas  – 
Encerramento 

08horas
- Visita domiciliar

12horas – ALMOÇO

13horas
- Avaliação

17horas  – 
Encerramento

3. O Curso de Formação Inicial será realizado no seguinte local para todos os candidatos matriculados:

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SALA DE TREINAMENTO)
Rua 1º Maio, s/nº – Jardim Odorico - Mairiporã- SP.

4. Ao candidato somente será permitida a participação no Curso de Formação Inicial na respectiva data, horário e local, de acordo com as informações 
constantes deste edital de convocação.
4.1. A Prefeitura do Município de Mairiporã não se responsabilizará pela eventual impossibilidade do candidato em comparecer nos dias e horários 
determinados para a realização do curso.
5. O Curso de Formação Inicial terá caráter eliminatório e, portanto, não classifi cará os candidatos, apenas indicará aqueles candidatos capazes de 
alcançarem as competências propostas, excluindo do Concurso Público aqueles candidatos que não as alcançarem.
6. O objetivo do Curso de Formação Inicial é capacitar os candidatos para desempenharem adequadamente a função de Agente de Combate às Endemias, 
através de métodos de ensino-aprendizagem inovadores, refl exivos e críticos, baseados na aquisição de competências, com caráter eliminatório e avaliação 
fi nal do curso pontuada na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo considerado habilitado o candidato que obtiver na avaliação fi nal das provas total de pontos 
igual ou superior a 5 (cinco).
7. O Curso de Formação Inicial constará de aulas expositivas, trabalhos teóricos e trabalhos práticos, sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Município.
8. A frequência do Curso de Formação Inicial será de, no mínimo, 95% das horas das atividades.
8.1. A frequência às atividades será aferida, diariamente pela Coordenação do Curso.
8.2. O atraso e/ou saída antecipada será considerado como falta, estabelecido, como limite de tolerância, excepcionalmente, trinta minutos após o início das 
atividades e trinta minutos antes do fi m das atividades.
9. O candidato será considerado APTO no Curso de Formação Inicial, se atender simultaneamente aos seguintes critérios:
a) tiver frequência mínima de 95% de atividades; 
b) atingir com aproveitamento todas as competências propostas; e
c) obtiver na avaliação fi nal das provas, durante o curso, total de pontos igual ou superior a 5 (cinco).
10. O candidato que não atender simultaneamente aos critérios de avaliação será considerado inapto no Curso de Formação Inicial e implicará na sua 
consequente eliminação do Concurso Público, independentemente da classifi cação obtida.
11. Será eliminado do Curso de Formação Inicial e consequentemente, do Concurso Público, o candidato que:
a) não frequentar, no mínimo, 95% das horas das atividades;
b) que não obtiver, no mínimo, nota 5 (cinco) na avaliação fi nal do curso;
c) não satisfi zer aos demais requisitos legais, regulamentares e/ou regimentais do curso;
d) que não apresentar os documentos exigidos para matrícula;
e) que não tenha concluído o Ensino Médio; e 
12. Será eliminado do Concurso Público o candidato que não comparecer para efetuar a matricula no Curso de Formação Inicial, que não comparecer para 
realizá-lo desde o seu início ou dele se afastar antes do seu fi nal, e que for considerado Inapto na avaliação fi nal do curso.
13. Após a realização do Curso de Formação será publicado o resultado com a classifi cação fi nal dos candidatos.
14. Não caberá recurso do resultado divulgado do Curso de Formação Inicial.
15. Será fornecido Certifi cado de Conclusão, contendo a frequência, a carga horária e o período de realização, a todos os candidatos considerados Aptos 
na avaliação fi nal.
16. A nomeação do Agente de Combate às Endemias, somente poderá ocorrer após aprovação no Curso de Formação Inicial.
17. Todas as despesas relativas à participação no Curso de Formação Inicial correrão a expensas do candidato.

Mairiporã, 02 de março de 2019
Prefeitura do Município de Mairiporã
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TABELA DE REPASSE DOS RECURSOS FEDERAIS
PARTIDO POLÍTICOS/SINDICATOS - SEDE MAIRIPORÃ

Mairiporã, 22 de fevereiro de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 19 a 22 de fevereiro de 2019, em atendimento a determinação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
deduções de receitas p/ o fundeb - fpm -R$ 669.841,55
cota-parte fpm - mensal R$ 3.349.207,84
deduções de receitas p/ o fundeb - itr -R$ 714,08
cota-parte do itr - principal R$ 3.570,42
cota-parte royalties - comp. fi n. p/ prod. petr 7990/89 R$ 125.382,46
cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97 R$ 26.597,34
cota-parte do fundo especial do petróleo - fep R$ 49.872,85
TOTAL R$ 2.884.075,28

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

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA

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

Mairiporã, 27 de fevereiro de 2019

Repasses federais recebidos pelo Município de Mairiporã de 23 a 27 de fevereiro de 2019, em atendimento a determinação legal.

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO
cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97 R$ 26.659,63
pnae - pre escola R$ 22.405,60
pnae - ensino fundamental R$ 39.914,60
pnae - educação de jovens e adultos - eja R$ 326,40
pnae - educação especial aee R$ 540,60
pnae - creche R$ 26.322,00
TOTAL R$ 116.168,83

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

ELISÂNGELA DOMINGUES BUENO
CHEFE DE GABINETE DA FAZENDA

Novo concurso do MP terá 5 vagas imediatas para três cargos,
mas poderão ser preenchidas mais 70, criadas por lei complementar

Concurso MP SP para analista 
pode preencher até 75 vagas

Boa notícia para quem possui 
formação de nível superior e 
pretende ingressar no qua-
dro de servidores do MP/SP 

(Ministério Público do Estado de 
São Paulo). Acontece que, de acor-
do com informações obtidas junto 
ao setor de recursos humanos do 
órgão, embora o novo concurso pú-
blico para os cargos de analista de 
promotoria I e II conte com apenas 
cinco vagas imediatas autorizadas, 
existe a possibilidade de contrata-
ção de até 75 servidores durante 
o prazo de validade, tendo em vis-
ta a criação de mais 70 postos para 
as carreiras, por meio da lei comple-

mentar 16.889, sancionada em 22 
de dezembro, pelo então governa-
dor Márcio França.

Das cinco vagas já con� rmadas 
para o concurso, três são para o car-
go de analista de promotoria – agen-
te de promotoria e duas para analista 
de promotoria I – várias especialida-
des – áreas de saúde e assistência 
social. Porém, a lei sancionada em 
dezembro cria mais 70 vagas para 
estas carreiras, sendo 40 para ana-
lista de promotoria II -  agente de pro-
motoria e 30 para analista de promo-
toria I – área de saúde e assistência 
social. Ainda de acordo dos respon-
sáveis pelo setor de recursos huma-

nos, a tendência é de que estes no-
vos postos não sejam indicados nos 
editais de abertura de inscrições, 
mas poderão ser preenchidos gra-
dualmente, de acordo com as neces-
sidades, por meio de convocação de 
remanescentes.

Para concorrer ao cargo de agen-
te de promotoria basta possuir for-
mação superior em qualquer área, 
com remuneração inicial de R$ 
10.652,28, sendo R$ 9.942,28 de 
vencimento e R$ 710 de auxílio-ali-
mentação.
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 Executar a obra de acordo com o cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal;
 Realizar toda a infraestrutura estabelecida na contratação (Estação de Tratamento de Esgoto, pavimentação
 asfáltica de todas as vias de acesso, recuperação ambiental do entorno conforme determinação da CETESB,
 escola e creche);
 Legalizar o empreendimento até a instituição dos 4 condomínios e abertura das 1.100 matrículas referentes a
 cada um dos apartamentos mais as áreas comuns;
 Elaborar o manual do proprietário que será entregue a cada família benefi ciária;

PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA EMPREENDIMENTO CANAÃ

EXCLUSIVAMENTE PARA FAIXA 1
(Renda familiar até R$ 1.800,00)

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (PREFEITURA DE MAIRIPORÃ)

 Cadastrar, entrevistar, coletar documentos e formar os dossiês dos benefi ciários que serão aprovados pela Caixa
 Econômica Federal (CEF) de acordo com as normas defi nidas pelo Governo Federal;
 Orientar os benefi cários durante o processo por meio de comunicados ofi ciais publicados na Imprensa Ofi cial,
 Rede Social e atendimentos específi cos;
 Proceder todas as atualizações necessárias à assinatura do contrato e sempre que exigido pela CEF; 

 Executar o trabalho social junto aos benefi ciários conforme determinações do Governo Federal e sob supervisão
 da Caixa Econômica Federal;
 Executar o trabalho de gestão condominial junto aos benefi ciários conforme determinações do Governo Federal
 e sob supervisão da Caixa Econômica Federal;
 Apurar denúncias por fraude e encaminhar a CEF para analise;
 Estruturar a escola de ensino fundamental e a creche (equipamentos oferecidos ao município);

 Emitir o Habite-se da obra, após sua conclusão;

 Autorizar a contração do empreendimento pela Caixa Econômica Federal;
 Estabelecer todas as normativas, diretrizes e determinações;
 Fiscalizar a execução do empreendimento e sua ocupação pelos benefi ciários; 
 Determinar a entrega dos apartamentos aos benefi ciários, após conclusão da obra que inclui os apartamentos,
 infraestrutura e equipamentos público e aprovação juntos aos órgãos competentes;

 Contratar o empreendimento junto a construtora;
 Executar todas as determinações do Governo Federal; 
 Aprovar ou reprovar a participação do benefi ciário no Programa; 
 Analisar casos de suspeita de fraude; 
 Realizar a gestão da responsabilidade da Prefeitura Municipal; 
 Acompanhar a obra e seu cronograma; 
 Aprovar a fi nalização da obra; 
 Acompanhar a legalização do empreendimento; 
 Contratar o trabalho de gestão condominial que será executado junto aos benefi ciários em parceria com a
 prefeitura; 
 Comunicar todos os atos do andamento do empreendimento ao Governo Federal;
 Determinar a vistoria e verifi cação dos apartamentos pelos benefi ciários em parceria com a Prefeitura e
 construtora; 
 Elaborar os contratos (1.100) a partir das informações contidas nos dossiês e nas atualizações fornecidas pelos
 próprios benefi ciários e transmitidas pela Prefeitura; 
 Autorizar a assinatura dos contratos;

FINALIZADO

 Complementar os recursos já ofertados pelo Governo Federal, visando especifi camente a aquisição do terreno;

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

A INICIAR
EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO

RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL

FINALIZADO
EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

AGUARDAR

RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FINALIZADO
EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO

AGUARDAR
AGUARDAR

EM ANDAMENTO

AGUARDAR

AGUARDAR
AGUARDAR

RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO

FINALIZADO

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

AGUARDAR
AGUARDAR

FINALIZADO
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