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Primeira contemplada pelo programa de reformas “Construin-
do o Futuro”, a Emef Nai Molina passou por obras de melhorias e 
foi totalmente revitalizada.
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Em apoio ao Conselho da Pessoa com Deficiência 
(CMPD), a Prefeitura participou, entre os dias 18 e 21 
de setembro, da 7ª Semana da Jornada da Cultura 
Inclusiva. Através de diversas atividades educativas, 
a ação abordou a importância da garantia dos direitos 
da pessoa com deficiência, a conscientização, inclu-
são, convivência e respeito às diferenças.

Semana Inclusiva

EXPEDIENTE

ACONTECE NA CIDADE

Prefeito: Marcos Neves  |  Vice-prefeita: Gilmara Gonçalves  |  Secretário de Governo: Luiz Carlos Neves  
Departamento de Comunicação: Fernanda Coimbra  | Jornalista Responsável: Barbarah Salles - MTB:080607/SP

Informativo Oficial da cidade de Carapicuíba conforme lei nº 3.479/2017

Entre os dias 17 e 21 de setembro, Carapicuíba 
sediou o Curso de Formação de Motociclistas Socor-
ristas, oferecido para as equipes de enfermagem do 

SAMU. Os instrutores do GMAU (Grupo de Motociclis-
tas de Atendimento de Urgência) desenvolveram com 
os alunos atividades teóricas e práticas sobre direção 

em situações de emergência, além de treinos de velo-
cidade, habilidade e equilíbrio na pista.

Segue até o dia 5 de outubro o período de inscrições 
para as creches municipais (crianças de 6 meses a 3 
anos e 11 meses), no Ginásio Ayrton Senna (av. An-
tonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab V), de segunda 
a sexta-feira, a partir das 8h, com distribuição de se-
nhas por ordem de chegada. Documentos necessários: 
Cópia e original da Certidão de nascimento da criança, 
documento do responsável e comprovante de endere-
ço com CEP.

Saúde

Inscrições creche
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Atos Oficiais
DECRETO Nº 4.846, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

“Dispõe sobre o Fórum Municipal de Cultura de Carapicuíba 2018, revoga o Decreto nº 4.841, de 
05 de setembro de 2018, e dá outras providências.”

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo 
no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1º Fica convocado o Fórum Municipal de Cultura de Carapicuíba 2018, que será realizado no dia 
21 de outubro de 2018, das 14:00 às 18:00 horas, na Praça da Aldeia Jesuíta de Carapicuíba, Casa 19, 
Carapicuíba.

Art. 2º Durante o Fórum serão realizadas eleições para escolha dos membros representantes da socie-
dade civil do Conselho Municipal de Cultura (CMC) e do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Carapicuíba 
(FUMACC), de acordo com critérios e normas estipulados e divulgados pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Parágrafo único. Os interessados a se candidatarem para o Conselho Municipal de Cultura ou Fundo 
Municipal de Apoio à Cultura poderão ter maiores informações sobre o pleito na sede da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, e deverão, obrigatoriamente, participar do Fórum ora convocado.

Art. 3° Ficam nomeados os seguintes membros para comporem a Comissão Organizadora do Fórum 
Municipal de Cultura de Carapicuíba 2018, nos termos da Lei nº 3.121, de 21 de Dezembro de 2011:

I – Representantes da Sociedade Civil:
a) Fabiana Mina, RG: 27.136.283-2;
b) Paulo Gonçalves Sobrinho, RG: 40.822.815-5;
c) Renato Basílio de Almeida, RG: 45.587.208-9.
II – Representantes do Governo:
a) Carlos Serafim da Silva, RG: 14.891.788-4;
b) Daniela Novais dos Santos Silva, RG: 32.492.955-9;
c) Jonas Lopes Pedro, RG: 33.399.746-3.

Art. 4º Fica publicado o Regimento Interno que regulará o processo eleitoral do Fórum, que faz parte 
integrante deste Decreto como “Anexo Único”.

Art. 5º Fica a Secretaria de Cultura e Turismo responsável pela organização e realização do Fórum 
Municipal de Cultura de Carapicuíba 2018.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio, em especial o Decreto nº 4.841, de 05 de setembro de 2018.

Município de Carapicuíba, 24 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do Mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
(CMC) E COMISSÃO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CUL-
TURA DE CARAPICUÍBA (FUMACC)

A comissão eleitoral dos membros representantes da Sociedade Civil e Poder Executivo Municipal no 
uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 3.121, de 21 de dezembro de 2011

Resolve,
Normatizar os procedimentos a serem adotados para eleição dos representantes da Sociedade Civil 

para o Conselho Municipal de Cultura – CMC e Comissão de Gestão e Acompanhamento do Fundo Munici-
pal de Apoio a Cultura de Carapicuíba - FUMACC, para o biênio 2018/2020, nos seguintes termos: 

Ficam convocados os residentes ou domiciliados no município de Carapicuíba, para votarem e os can-
didatos inscritos para serem votados, nos termos deste regimento, aqui estabelecido. 

1. DA COMISSÃO ELEITORAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
A comissão de eleição para o CMC e FUMACC, nomeada pelo Decreto Municipal n° XXX de setembro 

de 2018, cumpre:
a) Elaborar o regimento deste processo eleitoral;
b) Garantir a lisura da eleição;
c) Preparar as fichas de inscrição dos candidatos e as cédulas para votação;
d) Publicar a lista dos candidatos habilitados e inabilitados no site da Prefeitura; 
e) Decidir sobre os recursos e impugnações sobre o processo eleitoral;
f) Deliberar sobre a validade ou anulação do voto;
g) Homologar o resultado final da eleição na Ata da Assembleia Geral do Fórum eleitoral, que deverá 

ser assinada pelos componentes da comissão, no término da apuração.  

2. DA COMPETÊNCIA, VÍNCULOS E DURAÇÃO DO MANDATO DOS ELEITOS.
2.1 O Conselho Municipal de Cultura (CMC) e a Comissão de Gestão e Acompanhamento do Fun-

do Municipal de Apoio a Cultura de Carapicuíba  (FUMACC), é um órgão de representação colegiada, de 
caráter normativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador e orientador. Dentre suas atribuições, a ele compete 
representar a Sociedade Civil e Sociedade Civil organizada de Carapicuíba junto ao poder Público Municipal 
no que se refere a assuntos culturais – Art. 5° da Lei nº 3.121/2011

2.2 Os representantes da Sociedade Civil do CMC e FUMACC terão mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a recondução pelo mesmo período, e não receberão pela sua participação qualquer tipo de paga-
mento e/ou remuneração. 

3. DAS INSCRIÇÕES.
Os candidatos deverão ser maiores de 18 (dezoito) anos e, necessariamente, serem agentes artísticos 

socioculturais na cidade de Carapicuíba, com reconhecida atuação na área, ser residente da cidade de 
Carapicuíba. 

Conforme determina a Lei nº 3.121/11, o candidato NÃO poderá se inscrever para mais de uma vaga, 
devendo optar por concorrer à vaga no Conselho Municipal de Cultura CMC OU à vaga na Comissão de 
Gestão e Acompanhamento do FUMACC.

3.1 DO LOCAL E PERÍODO DAS INCRIÇÕES 
As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas, nas seguintes datas, locais e horários: de 

26/09/2018 à 05/10/2018, das 9h00 às 16h00, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, sito à Avenida 
Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas.

3.2 DOS CANDIDATOS. 
Os interessados deverão entregar pessoalmente nos locais do item 3.1 
a) Ficha de Inscrição preenchida e assinada (disponível no local da inscrição), contendo indicação de 01 

(um) único segmento artístico cultural que deseja representar no caso do CMC, autorização de uso imagem 
para fins de divulgação, declaração de não ocupar cargo público na esfera municipal, estadual e federal, 
bem como que não terá vínculo empregatício pelos trabalhos a serem desenvolvidos;

b) Cópia e original de cédula de identidade ou documento oficial com foto, CPF, título de eleitor e com-
provante de residência atual (máximo de três meses anterior) no nome do candidato.

c) Breve currículo

3.3 DAS VAGAS
Conforme LEI Nº 3.458 de Maio de 2017, estão disponíveis 16 (dezesseis) vagas para o CMC (Conse-

lho Municipal de Cultura), sendo 8 (oito) vagas titulares e 8 (oito) suplentes, os quais serão eleitos no Fórum 
Municipal de Cultura, os representantes da Sociedade Civil nas diversas áreas, sendo elas: 

•	 Artesãos: 1 (um) representante e seu suplente
•	 Artes cênicas: 1(um) representante e seu suplente
•	 Artes Visuais ou áudio visual 1 (um) representante e seu suplente
•	 Música: 1 (um) representante e seu suplente
•	 Dança: 1 (um) representante e seu suplente
•	 Manifestações populares ou capoeira: 1(um) representante e seu suplente.
•	 Literatura: 1 (um) representante e seu suplente
•	 Artes plásticas: 1 (um) representante e seu suplente.
Já para a Comissão de Gestão e Acompanhamento do Fundo de Apoio e Cultura – FUMACC, conforme 

Lei Nº 3.121 de dezembro de 2011, está disponível  01  (uma) vaga, a qual será eleita no Fórum Municipal 
de Cultura, representando a sociedade civil.

3.4 DO ELEITOR
Os eleitores deverão ser credenciados na abertura do Fórum, e votar em apenas um candidato por 

segmento artístico para o CMC, e em apenas um candidato para a Comissão de Gestão e Acompanhamento 
do FUMACC, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Cédula de identidade original ou documento oficial com foto.
b) Título eleitoral comprovando ser eleitor no município de Carapicuíba ou comprovante de residência 

no nome do eleitor (máximo três meses anterior), no caso de apresentação apenas do comprovante de 
residência será necessário comprovação de idade superior a 16 (dezesseis) anos de idade. 

4. DA HABILITAÇÃO DOS INSCRITOS
 
a) As inscrições serão analisadas pela comissão eleitoral, que habilitará os inscritos aptos a participar 

da eleição considerando os critérios estabelecidos neste regimento. 
b) A comissão eleitoral apresentará o resultado dos inscritos habilitados e inabilitados em publicação 

no site da prefeitura do Município de Carapicuíba no endereço eletrônico WWW.CARAPICUIBA.SP.GOV.
BR e na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Os candidatos INABILITADOS poderão interpor 
recurso, que deverá ser protocolado na Secretaria de Cultura e Turismo, sito à Avenida Presidente Vargas 
280 – Vila Caldas das 09h00 às 16h00 nos dias 11 (onze) e 15 (quinze) de outubro de 2018.

c) Os recursos serão analisados pela comissão eleitoral e o resultado será publicado no site da Prefei-
tura do Município de Carapicuíba no endereço eletrônico WWW.CARAPICUIBA.SP.GOV.BR, e na sede da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no dia 18 (dezoito) de outubro de 2018. 

5. CRONOGRAMA

26/09 à 
05/10/2018 Período de inscrições

10/10/2018 Divulgação dos candidatos habilitados e inabilitados no site da Prefeitura de Carapicuíba e na sede 
da Secretaria de Cultura e Turismo

11 e 
15/10/2018 Período de interposição de recurso

18/10/2018 Divulgação dos candidatos habilitados no site da Prefeitura de Carapicuíba e na sede da Secretaria 
de Cultura e Turismo

21/10/2018 Realização do Fórum de Eleição, apuração e resultado final do processo eleitoral do CMC e FUMACC

6. DA ELEIÇÃO NO FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA

a) As eleições dos candidatos da sociedade civil para composição do CMC e FUMACC serão realizadas 
no Fórum Municipal de Cultura, que acontecerá dia 21/10/2018, das 14h00 às 18h00, na Praça da Aldeia 
Jesuítica de Carapicuíba – Casa 19.

b) Só adentrarão no recinto da eleição os candidatos, os eleitores, comissão eleitoral, funcionários pú-
blicos a serviço da Prefeitura de Carapicuíba, jornalistas previamente cadastrados. 

c) A comissão eleitoral dirigirá os trabalhos do Fórum e abrirá as atividades da Assembleia com leitura e 
aprovação do regimento que disciplinará as ações do dia, conforme Art. 8º da Lei nº 3.121/11.
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d) Os candidatos ao Pleito terão 1 (um) minuto para falar do seu histórico de atuação como agente 

artístico sociocultural no Município de Carapicuíba.
e) Os candidatos serão fiscais natos no processo de votação e apuração.
f) A eleição será realizada por voto secreto e a apuração ocorrerá logo após o encerramento da votação
g) A Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba disponibilizará funcionários e estrutura para orga-

nização da eleição e divulgará todo processo eleitoral.

7. DO CRONOGRAMA DO FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA

A partir das 14h Credenciamentos dos eleitores

14h30min Abertura Oficial

14h45min Composição da mesa com devidas apresentações

15h Apresentação dos candidatos

15h30 às 17h Votação

17h30min Inicio apuração dos votos

18h Divulgação dos resultados e encerramento do Fórum Municipal de Cultura 

8. DAS VOTAÇÕES
a) Serão disponibilizadas aos eleitores, cédulas rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral.
b) Nas cédulas constarão os 08 (oito) segmentos artísticos do CMC com os nomes dos candidatos, 

podendo conter o nome artístico seguido do nome completo se assim desejar o candidato desde que se 
manifeste expressamente em tempo hábil, e o candidato ao FUMACC.

c) O eleitor deverá apresentar os documentos exigidos no item 3.4 deste edital e assinar a lista de 
votação.  

d) A votação ocorrerá das 15:30 às 17:00 horas pelo horário oficial de Brasília.
e) Caberá à comissão dar início e término da votação. 

9. DA APURAÇÃO
 A mesa apuradora deverá ser composta pala Comissão e fará a apuração dos votos da seguinte forma:
a) Contarão todas as cédulas existentes na urna, verificarão se confere com a quantidade de votantes 

existentes constantes na lista de votação assinada pelos eleitores.
b) Um dos membros da comissão abrirá a cédula e fará a leitura em voz alta e outros membros farão a 

anotação dos votos de cada candidato.   
c) Eventuais impugnações na contagem dos votos deverão ser feitas imediatamente após a leitura do 

voto, a cédula com vícios constatados  será totalmente descartada da contagem dos votos, serão anuladas 
as cédulas que, não correspondam ao modelo oficial, não estejam devidamente rubricadas por um dos 
membros da comissão, contenham rasuras e que possuem número maior que a quantidade permitida por 
voto.

d) Todas as questões pertinentes  ao processo eleitoral deverão ser apresentadas à Comissão Eleitoral 
e deverão ser resolvidas antes do final da apuração.

e) Terminada a apuração serão proclamados os eleitos como titulares para o CMC e FUMACC, os 
candidatos que tiverem o maior número de votos em cada área, sendo que ficarão para a suplência os 
candidatos eleitos em segundo lugar de cada área.

f) Caso houver empate será usado como critério de desempate o maior tempo de atuação na área 
devidamente comprovada.

g) O resultado será divulgado verbalmente logo após o término da apuração, registrado em ATA assina-
da pela comissão, posteriormente será dada a divulgação nos órgãos oficiais da prefeitura.

h) O público presente, poderá participar do processo de apuração dos votos. 
 
        10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Ao poder público municipal, cabe dar ampla publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do 

edital e regimento, prazos e locais.
b) A posse dos novos conselheiros do CMC e FUMACC acontecerá em dia, horário e local à ser marca-

do pela Secretaria de Cultura e Turismo, será concedida pelo Sr Prefeito Municipal ou Secretário de Cultura 
e Turismo e a Comissão Organizadora.

c) Casos omissos serão analisados pela Comissão nos termos da Lei. 

Publique-se, registre-se e cumpra- se.

Carapicuíba, 24 de Setembro de 2018.

Comissão Organizadora

DECRETO Nº 4.845, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018

“Altera a redação do artigo 4º do Decreto n° 4.705, de 26 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a 
competência para movimentação bancária da Prefeitura de Carapicuíba, e dá outras providências.”

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo 
no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 4º do Decreto n° 4.705, de 26 de janeiro de 2017, que passa a 
ter a seguinte redação:

“Art. 4º Os pagamentos, lançamentos, movimentações bancárias e financeiras, relativos aos seguintes 
Fundos e Secretarias, deverão ser assinados conjuntamente, por duas pessoas nomeadas em Portaria 
específica:

I - Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ nº 17.487.807/0001-01;
II - Fundo Município de Economia Solidária – CPNJ nº 18.317.876/0001-21;
III - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CNPJ nº 21.724.129/0001-12;
IV - Fundo Municipal da Saúde do Município de Carapicuíba – CNPJ nº 11.154.498/0001-63;
V - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CNPJ nº 18.317.601/0001-98;
VI - Fundo Municipal do Meio Ambiente – CNPJ nº 31.370.071/0001-00;
VII - Secretaria Municipal de Educação – CNPJ nº 31.151.812/0001-61.
Parágrafo único. Apenas na ausência de uma das pessoas nomeadas para assinatura de que trata o 

“caput” deste artigo, será autorizada em substituição, a assinatura por outra pessoa, que deve ser indicada 

por Portaria.” (NR)

Art. 2º Os demais artigos do referido Decreto permanecem inalterados.

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

Município de Carapicuíba, 20 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do Mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

Extrato do Termo de Colaboração – nº019/2018.
  

Processo SASC Nº 30758/2018 – Autorização Governamental: 
Decreto nº 4676 de 12/2016 – Gestor da parceria:  Secretaria de Assistência Social e Cidadania SASC  
Organização Social(a): Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana
Objeto: Execução de Proteção Social Especial (PSE), Serviço de Atendimento a pessoas com 

deficiência
Valor estimado do contrato R$ 957.600,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), com 

valores mensais de até R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais)
de responsabilidade Municipal.  
Natureza de Despesa: Municipal - LDO nº3380 de 07/07/2016 e Lei nº3462 
de 28/06/2017, Dotação Orçamentária: 15.02.08.244.0024.2.019.3.3.50.43.03.510000
Ficha: 653
Fonte:  Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesas-Vinculados
Vigência: 01/09/2018 a 01/03/2020 
Data da Assinatura: 01/09/2018

Extrato do Termo de Colaboração – nº020/2018.
  

Processo SASC Nº 30761/2018 – Autorização Governamental: 
Decreto nº 4676 de 12/2016 – Gestor da parceria:  Secretaria de Assistência Social e Cidadania SASC  
Organização Social(a): Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana
Objeto: Execução de Proteção Social Especial (PSE), Serviço de Atendimento a pessoas com 

deficiência
Valor estimado do contrato R$ 210.948,82 (duzentos e dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), com valores mensais de até R$ 11.719,37 (onze mil, setecentos e dezenove reais 
e trinta e sete centavos)

de responsabilidade Estadual.  
Natureza de Despesa: Estadual - LDO nº3380 de 07/07/2016 e Lei nº3462 
de 28/06/2017, Dotação Orçamentária: 15.02.08.244.0024.2.019.3.3.50.43.02.510000
Ficha: 652
Fonte:  Transferências e Convênios Estaduais – vinculados 
Vigência: 01/09/2018 a 01/03/2020 
Data da Assinatura: 01/09/2018 

Extrato do Termo de Colaboração – nº021/2018.
  

Processo SASC Nº 30766/2018 – Autorização Governamental: 
Decreto nº 4676 de 12/2016 – Gestor da parceria:  Secretaria de Assistência Social e Cidadania SASC  
Organização Social(a): Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana
Objeto: Execução de Proteção Social Especial (PSE), Serviço de Atendimento a pessoas com 

deficiência
Valor estimado do contrato R$ 83.349,00 (oitenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais), com 

valores mensais de até R$ 4.630,50 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos)
de responsabilidade Federal.  
Natureza de Despesa: Federal - LDO nº3380 de 07/07/2016 e Lei nº3462 
de 28/06/2017, Dotação Orçamentária: 15.02.08.244.0024.2.019.3.3.50.43.05.510000
Ficha: 654
Fonte:  Transferências e Convênios Federais – vinculados 
Vigência: 01/09/2018 a 01/03/2020 
Data da Assinatura: 01/09/2018

LEI Nº 3.532, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
(Projeto de Lei nº 2.406/18, do Poder Executivo)

“Dispõe sobre o cancelamento de inscrições e débitos de firmas, empresas e profissionais autô-
nomos inativos, e dá outras providências.’’

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a cancelar inscrições e débitos provenientes de Taxa de 
Licença para Localização e Funcionamento de estabelecimentos, bem como de Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN), inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, dos contribuintes inscritos 
como autônomos, empresários individuais, sociedades empresariais, microempresas, empresas de peque-
no porte, microempreendedores individuais e indústrias que, durante todo o período de atividade, possuíram 
até 5 (cinco) empregados simultaneamente, desde que INATIVOS, nos termos do disposto na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, independente das atividades exercidas.

§1º A origem dos referidos tributos para o benefício desta Lei, tem seus fatos geradores descritos no 
Código Tributário Municipal, Lei nº 2.968, de 29 de dezembro de 2009.

§2º Para se enquadrar na condição de empresa inativa, o interessado deverá não ter realizado qualquer 
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atividade operacional ou não operacional, operação patrimonial ou operação financeira, incluindo mercado 
de capitais, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação dos Decretos tratados no artigo 
3º desta Lei.

Art. 2º Os interessados não terão direito ao cancelamento da inscrição e dos débitos tributários, en-
quanto não quitados todos os débitos existentes que sejam anteriores à data do início da inatividade.

Art. 3º Os prazos de início e término para o pedido de cancelamento da inscrição e dos débitos, bem 
como sua eventual prorrogação e reabertura para outros exercícios, serão definidos por Decreto do Poder 
Executivo. 

Art. 4º A solicitação será feita mediante requerimento padrão, instituído pela Secretaria de Receita e 
Rendas, assinado pelo requerente, acompanhado dos seguintes documentos:

I – alvará de funcionamento original, exceto para autônomos, ou declaração de extravio do mesmo com 
firma reconhecida em cartório;

II – cópias da cédula de identidade RG, CPF, comprovante de endereço residencial atualizado do con-
tribuinte ou dos representantes legais da pessoa jurídica;

III - guia devidamente recolhida da taxa de serviços/protocolo do referido requerimento de baixa por 
inatividade, e para fins de vistoria “in loco”;

IV - declaração de duas testemunhas, com firma reconhecida de ambas, atestando sob as penas da 
Lei que o interessado não exerceu atividade no período gerador do tributo, não sendo aceitas declarações 
firmadas por parentes até terceiro grau, dos interessados e dos sócios;

V – ao menos um dos seguintes documentos, exceto para autônomos: comprovante de baixa/cance-
lamento ou inatividade junto a Receita Federal, Receita Estadual ou Distrato Social, documento de Em-
presário Individual ou Certificado de Microempresário (MEI), registrado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo devidamente baixado, ou em Oficial de Registro de Pessoa Jurídica competente para registro 
devidamente baixado; 

VI – no caso de autônomo que exerceu atividade sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
apresentar carteira profissional ou outro documento que comprove que o requerente, no período do débito, 
exerceu outra atividade remunerada;

VII – no caso de falecimento de autônomo, cópia da certidão de óbito;
VIII - comprovante de cessação ou suspensão de exercício profissional, para os inscritos em conselhos 

profissionais; 
IX - cópia da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, no período gerador do tributo, comprovante 

de entrega da DIRPJ - Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e DCTF - Declaração de Crédi-
tos e Tributos Fiscais, sem movimento econômico e operacional, para todas as pessoas jurídicas legalmente 
obrigadas a apresentarem tais documentos;

X – livro(s) “modelo 51” de registro de notas fiscais de serviços prestados, livro(s) “modelo 57” de 
ocorrência, e todos os talões de notas fiscais conforme última Autorização para Impressão de Documentos 
Fiscais – AIDF, para todas as pessoas jurídicas legalmente obrigadas a apresentarem tais documentos. E 
na hipótese de extravio de quaisquer documentos supramencionados, deverá apresentar publicação de 
extravio em jornal de circulação regional;

XI - outros documentos que se fizerem necessários, a critério da Administração Pública.
§1º Nos casos de representação de pessoas jurídicas por terceiros não sócios ou não administradores, 

deverá ser assinada por procurador portando procuração específica com firma reconhecida, acompanhada 
de cópia do documento de identidade do procurador.

§2º Nos casos de óbito do autônomo ou microempreendedor individual, o requerimento deverá ser 
assinado pelo(a) viúvo(a), representante legal ou herdeiro civilmente capaz. 

Art. 5º O requerimento será analisado pela Secretaria Municipal de Receita e Rendas, que decidirá 
sobre o deferimento ou não do cancelamento do débito e da inscrição.

Art. 6º Após o deferimento do pedido de inatividade, o requerente, independentemente de sua forma de 
tributação, não será tributado por nenhum imposto ou taxa de licença de funcionamento, e terá sua inscrição 
baixada por cancelamento.

Art. 7º Aos interessados que se enquadrarem nos termos dessa Lei, será aplicada a multa prevista no 
artigo 130, inciso III, alínea “e”, da Lei nº 2.968, de 28 de dezembro de 2009 – Código Tributário Municipal.

Art. 8º O requerente ou qualquer declarante incorrerá nas penas do artigo 299 do Código Penal - crime 
de falsidade ideológica - se de algum modo falsificar, fazer declaração falsa ou induzir esta Administração a 
erro, em relação a qualquer documento ou informação solicitada nesta Lei.

Art. 9º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Carapicuíba, 18 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do Mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

LEI Nº 3.534, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
(Projeto de Lei nº 2.399/18, do Vereador Valdemar Bovo - “Valdemar da Farmácia”)

“Dispõe sobre a permissão de publicidade nas placas indicativas de nomes de ruas e logradou-
ros públicos.”

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo 

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a colocação de placas indicativas com o nome das ruas, avenidas, vielas e tra-
vessas no Município, por empresas, comércios e prestadores de serviços.

Parágrafo único. A colocação das placas indicativas dará o direito às empresas patrocinadoras à pu-
blicidade.

Art. 2º Compete ao Poder Executivo Municipal o deferimento dos interessados, bem como a regulamen-
tação da colocação das placas e o teor da publicidade.

Parágrafo único. As placas que serão colocadas nas ruas e/ou logradouros públicos indicados pelo 
Poder Executivo Municipal, deverão conter o CEP e o nome do logradouro, obedecendo às especificações 
técnicas dispostas na legislação municipal.

Art. 3º O prazo máximo para utilização do espaço publicitário pela mesma empresa e na mesma placa 
é de 03 (três) anos, e deverá ser fixado no termo da parceria ou convênio.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da data da sua publicação.

Município de Carapicuíba, 18 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do Mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

LEI Nº 3.535, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
(Projeto de Lei nº 2.401/18, da Vereadora Emília Vieira Ramalho - “Emília Ramalho”)

“Dispõe sobre denominação de vias públicas, localizadas no bairro ‘Jardim Elzinha.”

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo 
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado de RUA CHORORÓ, RUA ÁGUIA E RUA GAIVOTA, as vias existentes no 
Bairro Jardim Elzinha – Carapicuíba – SP.

Parágrafo único. As vias públicas de que se trata o “caput” deste artigo, têm início e término as folhas 
23231, parâmetro 64, quadra s/n, bairro denominado como Jardim Elzinha.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, constantes do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Carapicuíba, 18 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do Mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

LEI Nº 3.536, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
(Projeto de Lei nº 2.410/18, do Vereador Ladenilson José Pereira - “Professor Ladenilson”)

“Institui a Semana da Conscientização e Prevenção à Alienação Parental no Município de Cara-
picuíba, e dá outras providências.”

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo 
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída no Município de Carapicuíba a “Semana de Conscientização e Prevenção à Alie-
nação Parental”, a ser realizada, anualmente, a partir do dia 25 de abril – Dia Internacional da Conscienti-
zação sobre a Alienação Parental.

Parágrafo único. A semana a que se refere o “caput” deste artigo passará a integrar o Calendário Oficial 
do Município de Carapicuíba.

Art. 2º A Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental terá por objetivo ampliar a 
conscientização, a discussão, a divulgação, e consequentemente, a prevenção da alienação parental.

Art. 3º A Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental comporá a “Campanha Perma-
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nente de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental”, que será introduzida no Município através de 
implementação de atividades específicas relacionadas ao tema. 

Art. 4º Ficará a critério do Poder Público Municipal estabelecer e organizar o calendário das atividades 
que serão desenvolvidas durante a referida Semana, no âmbito de atuação das mais diversas Secretarias 
às quais o tema possui afinidade.

Art. 5º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Carapicuíba, 18 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do Mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

LEI Nº 3.537, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
(Projeto de Lei nº 2.413/18, do Vereador Flávio Silva de Freitas - “Flavinho Ampermag”)

“Institui no Município de Carapicuíba a ‘Semana e o Dia do Profissional de Educação Física’, e 
dá outras providências.”

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo 
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída no Município de Carapicuíba a “Semana Municipal do Profissional de Educação 
Física, a ser realizada durante o mês de setembro de cada ano”.

Parágrafo único. Fica instituído o “Dia do Profissional de Educação Física”, a ser comemorado anual-
mente no dia 01 de setembro.

Art. 2º Constituem objetivos principais da Semana Municipal do Profissional de Educação Física:
I - conscientizar a população da importância da prática de atividades físicas de maneira regular, siste-

matizada e orientada;
II - contribuir para valorização do profissional de educação física, bem como divulgar o seu importante 

papel na sociedade como profissional da área de saúde;
III - informar sobre a importância da Educação Física nas escolas da rede municipal de ensino, com 

ênfase para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, psicomotor e sociocultural dos alunos;
IV - difundir conhecimentos teóricos e práticos sobre as técnicas utilizadas no aprimoramento da educa-

ção física, do esporte, da recreação e do lazer, promovendo a realização de campanhas educativas, cursos, 
exposições, pesquisas, palestras, publicações, reuniões e seminários.

Art. 3º As comemorações da Semana Municipal do Profissional de Educação Física serão promovidas 
através de eventos esportivos, em parcerias com instituições e agremiações, incentivando a prática de ati-
vidades físicas sistematizadas e orientadas por profissionais devidamente habilitados, inclusive as pessoas 
com deficiência.

§1º As comemorações que se refere o caput poderão ocorrer ao longo do mês de setembro;
§2º A Câmara Municipal poderá organizar cerimônia solene para a entrega da comenda estabe-

lecida pela Resolução CREF4/SP nº 102/2018 no período de comemorações especificados no §1º;
§3º Poderá cada Vereador indicar ao Conselho Regional de Educação Física do Estado de São 

Paulo um Profissional de Educação Física devidamente registrado e atuante nesta municipalidade, 
desde que não respondendo a processos éticos e administrativos, para receber a comenda na data 
estabelecida para a realização da cerimônia de premiação em prazo não inferior a 15 (quinze) dias 
da realização do evento.

Art. 4º A comemoração ora instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos da Cidade de 
Carapicuíba.

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

Município de Carapicuíba, 18 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do Mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

LEI Nº 3.538, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
(Projeto de Lei nº 2.404/18, do Poder Executivo)

“Dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e dá outras providên-
cias”.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo 
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, nos termos do art. 
76 da Lei 2.968, de 29 de dezembro de 2009 - Código Tributário Municipal:

I - os aposentados;
II - os segurados em gozo de auxílio-doença;
III - pessoas com deficiência física ou mental, com laudo médico comprobatório da deficiência elabora-

do há no máximo 12 meses anteriores ao requerimento;
IV – pessoas com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais;
V - os viúvos, usufrutuários ou pensionistas, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais, se do 

sexo masculino, e 60 (sessenta) anos de idade ou mais, se do sexo feminino.
Parágrafo único. O contribuinte contemplado pelo benefício, na condição de beneficiário de auxílio-

doença, somente gozará da isenção no tempo em que perdurar a condição, valendo o benefício pelo ano 
inteiro, independente da data de alta concedida pela Previdência Social.

Art. 2º A isenção tratada nesta Lei se dará nas seguintes proporções:
I - 100% (cem por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado for de até um salário mínimo 

mensal; e
II - 50% (cinquenta por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado for maior que um salário 

mínimo mensal e limitado até três salários mínimos mensais.
§1º Os rendimentos mencionados neste artigo serão considerados como a soma dos rendimentos bru-

tos dos interessados e seus cônjuges ou companheiros.
§2° Aos imóveis com mais de uma inscrição cadastral, somente será concedido o benefício para uma 

única inscrição.
§3º Quando no imóvel existir uma única inscrição cadastral e no local houver mais de uma edificação, 

os rendimentos serão considerados como a soma da renda bruta mensal de todos os moradores do imóvel.
Art. 3º A isenção não exonera o beneficiário do cumprimento das obrigações acessórias relativas ao 

imóvel a que está sujeito.
Art. 4º A presente isenção somente será concedida ao contribuinte que possuir um único imóvel em 

todo o território nacional, com metragem máxima de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) de 
área construída, e que o utilize como sua residência, bem como que não possua ou exerça no imóvel objeto 
da isenção: estabelecimento comercial ou industrial, prestação de serviços ou qualquer atividade lucrativa.

Art. 5° O interessado, na condição de ocupante de áreas públicas, somente poderá requer o benefício 
se possuir termo de posse vigente expedido pelo Município.

Art. 6º Para fins de obtenção da isenção, os pedidos terão que ser protocolados de 1° de fevereiro até 
o dia 30 de junho de cada exercício fiscal, junto à Secretaria Municipal de Receita e Rendas, para aplicação 
a partir do dia 1° de janeiro do ano seguinte ao requerimento.

§1º O benefício da isenção será lançado por um período de 3 (três) anos, devendo os interessados em 
manter o benefício, fazerem novo pedido, no período de 1° de fevereiro até o dia 30 de junho do ano em que 
vencerá a concessão da isenção.

§2º Ficam os beneficiados obrigados a informarem a Secretaria Municipal de Receita e Rendas nos 
casos de venda do imóvel ou no falecimento do proprietário, sob pena de revogação do benefício concedido, 
e a cobrança do período em que não faziam jus à isenção.

Art. 7º O interessado que já obteve o benefício da isenção de 50% (cinquenta por cento) em anos ante-
riores, somente poderá requerer novamente o benefício, para um novo período, se não possuir débitos nos 
lançamentos dos exercícios anteriores que foram contemplados com a isenção. 

Art. 8º Os interessados deverão requerer a concessão do benefício, instruindo o pedido com os seguin-
tes documentos e informações:  

I - comprovantes atualizados de rendimentos, com prazo não superior a 60 (sessenta) dias do interes-
sado e do cônjuge ou companheiro, ou de todos os residentes no imóvel no caso previsto no §3º do artigo 
2º desta Lei.

II - cópias da cédula de identidade RG e do CPF do interessado;
III - comprovante de residência recente, com prazo não superior a 60 (sessenta) dias, que poderá ser 

conta de consumo de água ou energia elétrica;
IV - o espelho de lançamento de IPTU do ano corrente;
V - declaração, sob as penas da Lei, de residir no imóvel e não possuir outra propriedade em todo o 

território nacional;
VI - outros documentos que se fizerem necessários, a critério da Administração Pública.
Parágrafo único. O requerente ou qualquer declarante incorrerá nas penas do artigo 299 do Código 

Penal (crime de falsidade ideológica), se de algum modo falsificar, fizer declaração falsa ou induzir esta 
Administração a erro, em relação a qualquer documento ou informação fornecida.

Art. 9º A concessão do benefício será analisada pela Secretaria Municipal de Receita e Rendas, por 
meio de processo administrativo próprio, que emitirá parecer conclusivo quanto ao deferimento ou indeferi-
mento do pedido, sempre com razões expostas e fundamentadas.

Art. 10. A presente isenção não gera direito adquirido, e será anulada de ofício sempre que se apurar 
que o beneficiado não satisfaz as condições para a concessão do benefício, cobrando-se a importância 
equivalente à isenção concedida, casos em que deverá retirar o carnê de IPTU, para pagamento junto à 
Secretaria de Receita e Rendas, com prejuízo dos descontos pela quitação à vista e com os acréscimos 
legais para o pagamento das parcelas nas datas de origem do lançamento.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as  disposições em contrário.

Município de Carapicuíba, 20 de setembro de 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do mu-
nicípio no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente
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PROCESSO SELETIVO 04/2018

Programa Emergencial de Auxílio Desemprego 

CONVOCAÇÃO 05

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração Geral, convoca os 
candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo nº. 04/2018 a comparecerem no período 
de 01 a 15 de outubro de 2018 no Departamento de Recursos Humanos, sito a Avenida Presidente Var-
gas, n.º 280 – Centro – Carapicuíba/SP, no horário das 09h00min ás 16h00min., munidos de todos os docu-
mentos abaixo relacionados. O não comparecimento nas datas informadas implicará na perda da vaga.

Para a concessão da bolsa será necessária a entrega dos seguintes documentos (ORIGINAL E 
COPIA SIMPLES):

a) Documento de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF (Regularizado);
c) Cartão do PIS;
d) Cartão do SUS;
e) Carteira de Vacinação atualizada;
f) Certidão de Casamento (com averbação de separação ou divórcio, se cabível);
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social (folhas de identificação com foto, qualificação civil e último 

registro);
h) Comprovante de escolaridade, se possuir;
i) Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, entre outros), sendo 1 (um) recente e outro 

de 2 (dois) anos atrás;
j) Titulo Eleitoral e Certidão de quitação eleitoral;
k) Atestado de Antecedentes Criminais atualizado (Retirado  no  Poupatempo  ou  via Internet);
l) Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que concedeu o regime semiaberto (para os 

candidatos beneficiários do regime semiaberto);
m) Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que conste o cumprimento total da pena, 

informando a extinção da punibilidade (para os candidatos egressos do sistema penitenciário);
n) Carteira de Apresentação ou Caderneta de Albergado (para os candidatos beneficiários do regime 

semiaberto);
o) Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao códi-

go correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,  bem  como  a provável causa da(s) de-
ficiência(s), conforme estabelecido no Decreto Federal nº. 3.298 de 20/12/99 (conforme item 8.3 do edital);

p) INFBEN – Informação de Benefício (deverá ser solicitado pelo candidato junto ao posto do 
INSS mais próximo ou pelo site: https://meu.inss.gov.br e entregue na data informada anteriormente).

BOLSISTA FEMININO 40 HORAS

INSC. NOME RG PONTOS CLASSIFICAÇÃO

109 KAMILA RODRIGUES NASCIMENTO 45.352.677-9 0 106º

231 EDILENE VIEIRA RODRIGUES 27.869.661-2 0 107º

099 MARCELA MOREIRA SANTOS 58.637.800-5 0 108º

049 CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO 20.858.144-3 0 109º

149 MARCIA REGINA DA SILVA NOVAES DOS SANTOS 20.010.128-6 0 110º

209 GRAZIELA DE CÁSSIA NEVES DUCA 52.539.763-2 0 111º

250 CLEIA LUCIA DOS SANTOS 36.085.199-X 0 112º

281 BENEDITA APARECIDA LIMA FERREIRA 13.706.298-9 0 113º

024 ANA MARIA DOS SANTOS NOHARA 14.232.372-X 0 114º

144 VANESSA DE JESUS MARQUES 52.945.765-9 0 115º

011 RENATA TORRES DUARTE 35.130.945-7 0 116º

Carapicuíba, 26 de setembro de 2018.

MÁRIO M. DA MATTA JÚNIOR
Secretário de Administração Geral

PROCESSO SELETIVO 05/2018

CONVOCAÇÃO 04

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração Geral, convoca os 
profissionais abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo nº. 05/2018 a comparecerem no período 
de 01 a 03 de outubro de 2018 na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Avenida Presidente Vargas, n.º 
280 – Centro – Carapicuíba/SP, no horário das 09h00min ás 16h00min., munidos de todos os documentos 
abaixo relacionados. O não comparecimento nas datas marcadas implicará em perda da vaga.

Para a contratação será necessária a entrega dos seguintes documentos (ORIGINAL E COPIA 
SIMPLES):

- Carteira de Identidade;
- CPF;
- Título de eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral;
- Certificado de Quitação do Serviço Militar (para o sexo masculino);
- PIS/PASEP;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (pagina da foto, qualificação civil e paginas dos registros);
- Carteira de Vacinação do candidato atualizada;
- Certidão de Nascimento ou casamento;
- Comprovante de escolaridade compatível com o cargo;
- Certidão de nascimento dos filhos menores;
- Carteira de órgão de classe ou conselho competente;
- Certidão de antecedentes criminais;
- Comprovante de Residência (água, energia, telefone ou declaração), datado dos últimos 03 (três) 

meses;
- Declaração de não acumulação de cargo público e/ou acumulação legal, conforme anexo IV do 

edital.

MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA 12H/24H

INSC. NOME RG TOTAL PONTOS CLASSIFICAÇÃO

047 ARIANE CRISTINA ZOLL 349903402 06 31º

043 GUILHERME SOUSA LEAL FRANCO 15025167 06 32º

057 FLAVIA RIBEIRO CALADO 327917520 05 33º

031 GARY FERNANDO ORETEA NEGRETE V908020D 05 34º

006 ELISANDRO DA SILVA OLIVEIRA 280087 04 35º

019 MURILO DE JESUS MARTINS 1015895301 04 36º

035 LANA SOARES TORRES 59023156X 04 37º

020 TALMAY TAVARES SANTOS VASCONCELOS 33395063 04 38º

015 ALLEN EDUARDO GAVIOLI BOECHAT 11174225 02 39º

037 VICTOR ARAKI 33607387-2 02 40º

022 FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA 466077221 02 41º

003 CLAUDIO ALENCAR DE FREITAS 193407565 01 42º

053 MARCELA MARCOLLA TAVARES 16344716 00 43º

Carapicuíba, 26 de setembro de 2018.
 

MÁRIO M. DA MATTA JÚNIOR
Secretário de Administração Geral

PORTARIA Nº 944, 
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, 
Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o inciso I do artigo 1º da Por-
taria nº 1.054, de 24 de março de 2017, alterado 
pela Portaria nº 1.873, de 28 de novembro de 2017, 
que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
I - Membros Representantes do Poder Público:
a) Secretaria de Assistência Social e Cidadania 
Titular: Rosângela Aparecida Fernandes Moles
Suplente: Gizlaine Macedo Gomes
Titular: Rita de Cássia Rosa Camacho
Suplente: Magali Marcondes dos Santos
Titular: Raquel Ferreira da Silva
Suplente: Priscila Regina Bernardes
Titular: Carmelita de Lourdes Souza Reis
Suplente: Eva Pereira Caldas
b) Secretaria de Educação
Titular: Aline Alaide da Silva
Suplente: Débora Rodrigues da Silva
c) Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva
Titular: Claudete Aparecida Jovino
Suplente: Kleber Gonçalves Maia 
Titular: Juliana Galvão
Suplente: Barbara Borsoi
d) Secretaria da Fazenda
Titular: Liliane Barbosa dos Santos
Suplente: Marta Aparecida Ferreira
e) Secretaria da Cultura
Titular: Jonas Lopes Pedro
Suplente: Daniela Novais dos Santos Silva”

Art. 2º ALTERAR o inciso II do artigo 1º da Portaria 
nº 1.054, de 24 de março de 2017, que passa a ter 
a seguinte redação:
“II – Representantes de Entidades e Organizações 
Sociais:
a) LAR DO MENOR DE CARAPICUÍBA 
Titular: Ana Rita P. Nascimento Roque
b) ASSOCIAÇÃO A. TENDAS DE CRISTO
Titular: Edna Moreira Santos Gottert 
c) ASSOCIAÇÃO SÃO JOAQUIM APOIO À MA-
TURIDADE 
Titular: Lia Nasser Marques 
d) CASA MARIA MAIA 
Suplente:Sidnea Valdivino da Silva Mendes 
e) SOS BRASIL MELHOR
Suplente: Diana Aparecida Pereira Rodrigues
f) ASSOCIAÇÃO SANTA BRIGIDA 
Suplente: Lady Antonieta Lobato.”

Art. 3º ALTERAR o inciso III do artigo 1º da Portaria 
nº 1.054, de 24 de março de 2017, alterado pela 
Portaria nº 1.873, de 28 de novembro de 2017, que 
passa a ter a seguinte redação:
“III – Usuários:
a) CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO MA-

RIA LEITE VIEIRA
Titular: João Tadeu Fernandes Martins
b) CRAS I – DOUTOR JOSÉ LUIZ GOMES DE 
ARAÚJO
Titular: Ione de Oliveira
c) CRAS V – JOSÉ ELYSIÁRIO RIBEIRO
Titular: Claudinéia Lemos dos Santos”

Art. 4º Os demais dispositivos das referidas 
Portarias permanecem inalterados.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de As-
suntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do 
Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

PORTARIA Nº 967, 
DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, 
Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO os princípios que caracteri-
zam a política educacional da Secretaria Municipal 
de Educação, em especial a Democratização do 
Acesso e Permanência;

CONSIDERANDO o que determina a Lei Fe-
deral n° 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 9.394/96, 
que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, em especial os artigos 4°, 21, 29 e 
30;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB n° 12, 
de 08 de julho de 2010, que estabelece Diretrizes 
Operacionais para a matrícula no Ensino Funda-
mental e Educação Infantil;

CONSIDERANDO a necessidade de estabele-
cer orientações quanto ao processo de matrículas 
na Rede Municipal de Ensino;

RESOLVE:

Art. 1º As escolas de Educação Infantil da Rede 
Municipal deverão seguir as seguintes diretrizes e 
normas para o atendimento da demanda 2019: 

I - FASE I (CRECHE):
a) BERÇÁRIO I: crianças de 06 meses a 11 
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meses e 29 dias a completar até 30 de junho de 
2019, nascidas entre Julho de 2018 a Junho 2019;

b) BERÇÁRIO II: crianças de 1 ano a 1 ano, 
11 meses e 29 dias a completar até 30 de junho de 
2019, nascidas entre Julho de 2017 a Junho 2018;

c) MATERNAL I: crianças de 2 anos a 2 anos, 
11 meses e 29 dias a completar até 30 de junho de 
2019, nascidas entre Julho de 2016 a Junho 2017;

d) MATERNAL II: crianças de 3 anos a 3 anos, 
11 meses e 29 dias a completar até 30 de junho de 
2019, nascidas entre Julho de 2015 a Junho 2016.

II - FASE II (PRÉ ESCOLA):
a) PRÉ I: crianças de 4 anos a 4 anos, 11 me-

ses e 29 dias a completar até 30 de junho de 2019, 
nascidas entre Julho de 2014 a Junho 2015;

b) PRÉ II: crianças de 5 anos a 5 anos, 11 me-
ses e 29 dias a completar até 30 de junho de 2019, 
nascidas entre Julho de 2014 a Junho 2015.

Art. 2º O processo de inscrição para Educação 
Infantil, dar-se-á da seguinte forma:

I - Educação Infantil Fase I (CRECHE) em dois 
períodos: 1º chamada em Setembro de 2018 e 2º 
chamada em Fevereiro de 2019:

a) as inscrições serão realizadas em 2 (dois) 
momentos,  2 (duas) semanas iniciais no Ginásio 
Ayrton Senna situado na Avenida Antônio Faustino 
dos Santos, 98, Cohab, e 2 (duas) semanas finais 
no Centro de Formação de Professores no endere-
ço Rua Sandra Maria, 66 Jardim das Belezas, com 
atendimento das 8h as 15h, com distribuição de se-
nhas. As inscrições serão realizadas manualmente 
e inseridas no sistema de gerenciamento de vagas 
imediatamente no dia posterior, respeitando a data 
da inscrição e número de senha;

b) documentação exigida para inscrição: cópia 
simples e original da certidão de nascimento da 
criança e comprovante de endereço com CEP.

II - Educação Infantil Fase II (PRÉ) em 1 cha-
mada, Setembro de 2018, nas unidades escolares 
de pré - escola:

a) as inscrições serão realizadas diretamente 
na Unidade Escolar pretendida;

b) documentação exigida para inscrição: cópia 
simples e original da certidão de nascimento da 
criança, comprovante de endereço com CEP e lau-
do médico para crianças com deficiência.

Art. 3º A matrícula às crianças inscritas no 
sistema de gerenciamento de vagas dar-se-á por 
meio de classificação, seguindo ordem cronológica 
de inscrição, número de senha e considerando a 
combinação dos seguintes critérios:

I - FASE I (CRECHE):
a) criança com deficiência física, intelectual, 

sensorial, múltipla deficiências e/ou síndromes com 
laudo;

b) criança cuja mãe ou responsável apresente 
comprovante de trabalho;

c) criança com situação de vulnerabilidade so-
cial comprovada por laudo de acompanhamento de 
órgão responsável;

d) criança sob medida Judicial junto à Vara da 
Infância e da Juventude.

II - FASE II (PRÉ-ESCOLA):
a) criança com deficiência física, intelectual, 

sensorial, múltiplas deficiências e/ou síndromes 
com laudo;

b) criança com situação de vulnerabilidade so-
cial comprovada por laudo de acompanhamento de 
órgão responsável;

c) criança sob medida Judicial junto à Vara da 
Infância e da  Juventude.

Parágrafo único. Quando houver recusa para 
a matrícula pelos pais ou responsáveis à vaga dis-
ponibilizada, cabe a Secretaria Municipal de Educa-
ção registrar a ocorrência e incluir a criança no final 
da listagem como desistente.

Art. 4º Atendido o disposto nos artigos ante-
riores, os pais ou representantes legais da criança 
deverão entregar cópia simples dos seguintes do-
cumentos:

I - documentos para efetivação da matrícula:
a) certidão de nascimento da criança;
b) carteira de vacina atualizada;
c) carteira de identidade da mãe ou responsá-

vel legal;
d) comprovante de endereço com CEP;
e) número de identificação social (NIS) da 

criança, documento disponibilizado pela Secretaria 
de Assistência Social – Bolsa Família (apenas se 
participar do programa);

f) quando houver tutelação apresentar docu-
mento comprobatório.

II - dos prazos para a efetivação da matrícula:
a) FASE I (CRECHE): Os pais ou responsáveis 

terão 2 (dois) dias úteis para efetivar a matrícula 
após o contato da Central de Vagas. O não com-
parecimento no prazo para a efetivação da vaga 
caracterizará a desistência da vaga;

b) FASE II (PRÉ-ESCOLA): Após a divulgação 
da lista oficial de contemplados, nas unidades es-
colares pretendidas, os pais ou responsáveis terão 
5 (cinco) dias úteis para efetivar a matrícula. O não 
comparecimento no prazo para a efetivação da 
vaga caracterizará a desistência da vaga.

Parágrafo único. No caso da falta de qualquer 
um dos documentos mencionados neste artigo, 
a matrícula será efetuada e a família orientada e 
encaminhada para a expedição dos referidos docu-
mentos.

Art. 5º A matrícula será cancelada:
I - por solicitação expressa da mãe ou respon-

sável legal da criança;
II - após 15 (quinze) dias de faltas consecuti-

vas, sem justificativa, esgotadas e devidamente 
registradas todas as possibilidades de contato com 
a família.

Art. 6° Do processo de transferência:
I - FASE I (CRECHE):
a) o processo de transferência entre unidades 

do Município dar-se-á após 6 meses da data da 
contemplação, mediante disponibilidade de vaga e 
respeitando à ordem cronológica da data de resga-
te da inscrição (Reclassificação);

b) não existe garantia de vaga para transferên-
cia de outros Municípios ou Estados.

II - FASE II (PRÉ-ESCOLA):
a) transferência de outro Município ou Estado, 

comprovadas, terão prioridade de atendimento, 
seguidas pelas transferências entre unidades do 
Município de Carapicuíba, mediante disponibilidade 
de vagas;

b) após a 1ª (primeira) solicitação de transfe-
rência atendida, uma nova solicitação poderá ser 
efetivada somente após um período de 6 meses.

Parágrafo único. Casos excepcionais serão 
analisados pela Secretaria Municipal de Educação, 
e poderão ou não ser atendidos.  

Art. 7° O atendimento, transferência e informa-
ções sobre a vida escolar do aluno, somente serão 
prestadas aos pais ou responsável legal da criança, 
salvo solicitações por meio de ofícios de Órgãos 
Públicos.

Art. 8° Compete ao gestor da unidade educa-
cional:

I - quanto ao interessado pela vaga, orientá-lo 
sobre:

a) os procedimentos e critérios para cadastro 
dispostos nesta Portaria;

b) a documentação exigida para a inscrição e 
efetivação da matrícula.

II -  quanto aos procedimentos administrativos:
a) divulgar na comunidade o período de inscri-

ção;
b) divulgar a 1º (primeira) lista de contempla-

dos da Fase II (Pré-escola) em local de visibilida-
de na unidade escolar, no período de 05/11/2018 
à 14/12/2018. As matrículas serão efetivadas ime-
diatamente após o início da divulgação das listas 
de contemplados, e a divulgação da 2º (segunda) 
lista de contemplados ocorrerá de 07/01/2019 à 
18/01/2019, seguindo os mesmos procedimentos 
da 1º (primeira) lista (alunos inscritos / fora da rede);

c) no ato da matrícula, recolher cópia dos docu-
mentos da criança, conforme disposto no artigo 4º;

d) realizar a matrícula no sistema SED até o 
dia 01/02/2019;

e) acompanhar a frequência das crianças para 
as providências cabíveis.

Parágrafo único. O descumprimento integral 
ou parcial das competências e responsabilidades 
indicadas neste artigo implicará na aplicação de 
medidas previstas em Lei.

Art. 9° Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de As-
suntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do 
Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

PORTARIA Nº 971, 
DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, 
Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a composição da Junta Ad-
ministrativa de Recursos e Infrações – JARI, no-
meada pela Portaria nº 1.308, de 25 de maio de 
2017, alterada pela Portaria nº 05, de 2 de janeiro 
de 2018, que passa a ser composta pelos seguintes 
membros:

I – Elaine Principe da Silva – representante 
com amplos conhecimentos na área de trânsito;

II – Deise da Silva Barbosa – representante do 
Órgão de Trânsito que impôs a penalidade;

III – Osmar José dos Santos – representante 
de entidade local ligada à área de trânsito;

IV – Kelli Cristina Lopes – secretária.

Art. 2º A Presidência da Junta Administrativa 
de Recursos e Infrações – JARI será ocupada pela 
representante Elaine Principe da Silva.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data 

MARCO AURELIO DOS SANTOS NEVES 
Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

Carapicuíba, 26 de setembro de 2018.

R E S O L V E:

PORTARIA Nº. 972, DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2018 CONCEDER, ao (a) Senhor (a) DAFNE 
THAME, matrícula 45102, ocupante do cargo de 
DENTISTA (O), lotado(a) na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE, licença sem remuneração de 02 
anos, retroagindo seus efeitos em 17 DE SETEM-
BRO DE 2018, com prejuízos de seus vencimentos 
e demais vantagens do cargo com fundamento no 
artigo 50, da Lei Municipal nº 1619/1993.

                  
PORTARIA Nº. 973, DE 26 DE SETEMBRO 

DE 2018 CONCEDER, ao (a) Senhor (a) JORGE 
TAVARES DA SILVA FILHO, matrícula 42765, ocu-
pante do cargo de AJUDANTE GERAL (O), lota-
do(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
licença sem remuneração de 02 anos, retroagindo 
seus efeitos em 17 DE SETEMBRO DE 2018, com 
prejuízos de seus vencimentos e demais vantagens 
do cargo com fundamento no artigo 50, da Lei Mu-
nicipal nº 1619/1993

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de As-
suntos Jurídicos, nesta data, e publicado no site do 
município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos

Respondendo Interinamente

RETIFICAÇÃO
Na publicação do dia 21/09/2018, pág. 16. Onde se lê: “Homologa-

ção Publicada no Site da Câmara Municipal de Carapicuíba...”. Leia-
se: “DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE - Pregão Presencial nº 
01/2018 - Processo nº 940/2018. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento e instalação de 01 (uma) plataforma de 
elevação vertical hidráulica de acessibilidade aos portadores de defici-
ência ou necessidade especial, conforme normas ABNT, a ser instalada 
na nova sede da Câmara Municipal de Carapicuíba, conforme especi-
ficações constantes do Anexo I – Termo de Referência. Adjudicada em 
13/09/2018. HOMOLOGO o resultado do julgamento e da classificação 
adotada pela Pregoeira com a adjudicação do objeto da licitação à em-
presa Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda - EPP, pelo 
menor preço, no valor de R$ 67.000,00 (Sessenta e sete mil reais). Ca-
rapicuíba, 13 de setembro de 2018. Ronaldo de Souza - Presidente da 
Câmara Municipal de Carapicuíba”.

Câmara Municipal 
de Carapicuíba
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A Prefeitura de Cara-
picuíba, através da Se-
cretaria de Educação, 
entregou a primeira es-
cola contemplada pelo 
programa “Construin-
do o Futuro”, que tem 
como objetivo a refor-
ma completa das uni-
dades da rede munici-
pal de ensino. A Emef 
Nai Molina passou pelas 
obras e foi totalmente 
revitalizada.

Localizada no Jardim 
Planalto, a unidade re-
cebeu diversas melho-
rias como manutenção 
da rede elétrica e hi-
dráulica, paredes inter-
nas e externas ganha-
ram novas cores, troca 
total do telhado, e ins-
talação de novos por-
tões para manter a se-
gurança das crianças.

Rampas de acessibili-
dade foram implantadas 
para auxiliar na loco-
moção de pais e alunos. 
E pensando num melhor 
atendimento aos mora-
dores da região, a se-
cretaria da escola pas-

Escola de Carapicuíba 
recebe reforma

sou por readequações.
Somando as ações de 

benfeitorias, todos os 
mobiliários foram subs-

tituídos, além da sala 
de informática, com 
novos computadores. A 
escola também já pos-

sui câmeras de segu-
rança e alarmes, moni-
toradas pela Central de 
Videomonitoramento.

Lançado no início do semestre, o programa ‘Construindo o Futuro’ traz um 
mutirão de melhorarias nas instalações internas e externas das escolas muni-
cipais.

Também inclusas nesta primeira fase, as unidades Miguel Costa Junior, Emei 
Cidade Ariston e Tico Tico já passam pelas obras, com previsão de término 
ainda esse semestre.

CONSTRUINDO O FUTURO
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