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A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, segue com inscrições abertas para 
o Prospera Família. O prazo foi prorrogado até o dia 16/11. O programa é voltado para famílias em situação 
de vulnerabilidade social, com cursos de qualificação e apoio financeiro.

Através de um levantamento do Cadastro Único, a Secretaria de Assistência selecionou as famílias que 
estão elegíveis a participar do programa. Para realizar a inscrição acesse o site www.bolsadopovo.sp.gov.br 

(aba Prospera Família) e verifique se você está elegível para fazer o cadastro.
Para ajudar as famílias que não têm acesso a internet, os CRAS ll, lV, V e Casa Maria Maia estão rea-

lizando as inscrições, sem necessidade de agendamento. Vale lembrar, que só tem direito a participar do 
programa quem estiver na listagem.

Programa Prospera Família
tem inscrições abertas
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 07/2018
CHAMAMENTO 10

Os aprovados, do Concurso Público n.º 07/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o 
Artigo 11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na 
Secretaria de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/
SP, munidos dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, 
bem como da folha de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando 
casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.
br; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa 
Econômica Federal); Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data 
de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 
Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: 
CRA, OAB, CREA etc.), se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada 
do próprio candidato e dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia 
Federal e Estadual expedidas, no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo 
de validade descrito na própria Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de 
distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 
(trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão 
expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu 
qualquer penalidade no desempenho do serviço público; Declaração de órgão competente com 
a jornada de trabalho em exercício, em caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e 
valores que constituem o seu patrimônio; Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

VIGIA

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

53602 ARLETE MOREIRA DOS SANTOS 184522833 274º

56533 EDSON MONTEIRO DA SILVA 175129800 275º

56252 JOSE RINALDO NOGUEIRA 376351767 276º

53066 ELIZABETE BARRETO DO NASCIMENTO 30701048X 277º

55917 JOSE APARECIDO RAIMUNDO DOS SANTOS 162637366 278º

52884 GILSON DIAS 11121910 279º

50122 VALDETE MOREIRA DOS SANTOS 188439419 280º

 Carapicuíba, 11 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO
Edital do Processo Seletivo Nº. 05 /2022

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Administração Geral, em conformidade 
com a Lei Municipal nº. 3.696/2021, alterada pela Lei nº. 3.701/2021 e Lei nº 3876/2022, faz saber 
que visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda a trabalhadores integrantes 
da população desempregada residente no Município de Carapicuíba, realizará Processo Seletivo 
para contratação de 100 (Cem) Bolsistas 40 horas (Masculino e Feminino), no Programa 
Emergencial de Auxílio Desemprego, de acordo com as Instruções Especiais do presente Edital.

1 - INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
1.1 - O processo seletivo para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, destina-

se à concessão de bolsa-auxílio pelo prazo de 6 (seis) meses prorrogável por igual período 
uma única vez, desde que mantidas as condições que ensejaram a inclusão do beneficiário no 
programa e cumprida as clausulas estabelecidas em Termo de Compromisso e Responsabilidade.

1.2 - Os beneficiários do programa participarão de cursos de qualificação profissional e/ou 
alfabetização, desenvolvendo suas atividades práticas junto aos órgãos da Administração Direta 
e Indireta. 

1.3 - A concessão destas bolsas será regida pela Lei Municipal nº. 3.696/2021, alterada pela 
Lei nº. 3.701/2021 e Lei nº 3876/2022, não gerando vínculos empregatícios com a Prefeitura de 
Carapicuíba.

2 - DAS VAGAS

FUNÇÃO VAGAS AMPLA 
CONCORRÊNCIA

VAGAS 
P.C.D(¹)

VAGAS

E.S.P(²)

TOTAL 
VAGAS

JORNADA 
SEMANAL

VALOR DO AUXILIO / 
BENEFICIOS

BOLSISTA – 
(MASCULINO E 

FEMININO)
95 3 2 100 40 HORAS R$ 724,00 - SACOLA 

BÁSICA - VT

Legenda: (1) P.C.D = Pessoa Com Deficiência / (2) E.S.P = Egressos do Sistema Penitenciário

3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições serão realizadas pessoalmente na Quadra do Ginásio de Esportes 

Tancredo Neves, no endereço Av. Inocêncio Seráfico, 2005 - Vila Silva Ribeiro, Carapicuíba 
- SP no período de 21 a 25 de novembro de 2022, das 10:00 às 15:00 horas (exceto sábados, 
domingos e feriados).

3.2 – Para validação da inscrição, o candidato deverá entregar a documentação relacionada 
abaixo para fins de comprovação dos requisitos previstos no artigo 3º da Lei Municipal nº. 
3.696/2021 alterada pela Lei nº 3.876/2022, no ato da inscrição e considerar os seguintes 

documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): 
a) Da identificação – RG e CPF;
b) Da situação de desemprego – Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da pagina 

da foto, qualificação civil, último registro) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital 
impressa, recibos ou declarações, certidão emitida por sindicato ou entidade de classe;

c) Cartão do PIS ou extrato emitido pela Caixa Econômica Federal que conste o número 
do PIS ou documento equivalente que conste o número do PIS;

d) De residência: todo e qualquer documento emitido comprovando residência no município, 
no período de no mínimo, 01 (um) ano antes da efetiva inscrição no Programa e outra com 
data recente ou Declaração de Residência de Terceiros contendo a documentação do terceiro 
comprovando o endereço declarado (conforme Anexo II). Considera-se data recente até 90 dias 
que antecedem a publicação deste edital;

e) Da qualidade de único beneficiário – declaração do próprio interessado, sob as penas da 
lei, de ser o único beneficiário do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, instituído pela 
Prefeitura de Carapicuíba (conforme Anexo I);

f) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
g) Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável;
h) Comprovante de Escolaridade – original e cópia da certidão do último ano escolar 

cursado, caso possua;
i) Laudo Médico, elaborado há no máximo 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau 

ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da (s) deficiência (s), conforme 
estabelecido no Decreto Federal nº. 3.298 de 20/12/99 (para pessoas com deficiência);

j) Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que concedeu o regime semiaberto 
(para os candidatos beneficiários do regime semiaberto);

k) 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);

l) Carteira de Apresentação ou Caderneta de Albergado (para os candidatos beneficiários do 
regime semiaberto).

3.3 - Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos, ainda que autenticados, 
ou quaisquer outros documentos diferentes dos anteriormente citados.

3.4 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das instruções 
e condições estabelecidas neste Edital, das normas legais instituídas pela Lei Municipal nº. 
3.696/2021 alterada pela Lei nº. 3.701/2021 e Lei nº 3876/2022, bem como, das demais normas 
legais pertinentes, não podendo o mesmo alegar desconhecimento.

3.5 - Somente será aceita a inscrição de um beneficiário por família.

4 – DOS REQUISITOS
4.1 - Para participar da seleção do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, o candidato 

deverá preencher os seguintes requisitos:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade de 

condições previstas no Decreto Federal n°. 70.436/72, e estar quites com as obrigações eleitorais;
b) Estar quite com o Serviço Militar.
c) Gozar de boa saúde física e mental e apresentar condições físicas para o pleno exercício 

das atividades;
d) Ter até o último dia das inscrições, 18 (dezoito) anos e até 69 (sessenta e nove) anos 

de idade; 
e) Não ter rendimentos próprios;
f) Residir no Município de Carapicuíba há no mínimo 01 (um) ano. 
g) Estar com Cadastro de Pessoa Física (CPF) regularizado;
h) Situação comprovada de desemprego igual ou superior a 1 (um) ano.
4.2. – O candidato em situação de rua, albergado ou não, e que tiver assento permanente 

em qualquer um dos logradouros públicos do Município, deverá comprovar por meio de 
declaração escrita no ato da inscrição, sua condição, conforme anexo III. 

4.3 - Do total de bolsas oferecidas, havendo interessados e funções compatíveis, serão 
destinados 3% (três por cento) aos portadores de deficiência física e 2% (dois por cento) aos 
egressos do sistema penitenciário e aos beneficiários do regime semiaberto.

4.4 - O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser portador de necessidades especiais 
ou não declarar ser egresso do sistema penitenciário ou beneficiário do regime semiaberto, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

5 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5.1 - Os candidatos serão selecionados de acordo com a pontuação obtida segundo os 

critérios abaixo:

Nº. DEPENDENTES ESCOLARIDADE

Até 10 anos ou filhos deficientes = 15 pontos

De 11 anos a 14 anos = 10 pontos

De 15 anos a 18 anos = 5 pontos

Analfabeto = 15 pontos

Até 4 série = 10 pontos

De 5ª à 8ª série = 5 pontos

Acima de 8ª série = 0 pontos

5.2 - No caso do número de classificados superar o de vagas, a preferência para participação 
no Programa será definida mediante aplicação pela ordem dos seguintes critérios de desempate:

a) – Maior número de filhos;
b) – Maior tempo de desemprego;
c) – Maior idade, considerando o limite de até 69 (cinqüenta e nove) anos, até o último dia 

do prazo para sua inscrição. 

5.3 – O candidato que não tiver registro em carteira, para comprovação do tempo de 
desemprego, será considerada a data de emissão da carteira de trabalho.

5.4 - Os candidatos serão classificados por pontuação, enumerados em três listas 
classificatórias, sendo uma geral com a relação de todos os candidatos classificados, outra 
especial para os candidatos portadores de necessidades especiais e outra para os egressos do 
sistema penitenciário e aos beneficiários do regime semiaberto.

5.5 - A convocação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos.
5.6 - As decisões da Prefeitura de Carapicuíba pela habilitação ou não das condições de 

saúde são de caráter eliminatório para efeito de contratação, não cabendo qualquer recurso ou 
pedido de revisão. 
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6 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1 - A Prefeitura de Carapicuíba disponibilizará os nomes dos classificados e selecionados 

no Diário Oficial do Município de Carapicuíba através do endereço eletrônico www.carapicuiba.
sp.gov.br.

6.2 - A Prefeitura de Carapicuíba não usará de comunicação pessoal com o candidato.
6.3 – É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento de todas as etapas 

deste processo seletivo, através do Diário Oficial do Município de Carapicuíba, conforme 
endereço eletrônico mencionado no item 6.1 deste edital.

7. DOS RECURSOS
7.1. O candidato que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital 

disporá de 2 (dois) dias úteis ininterruptos para fazê-lo, com início no dia seguinte à publicação do 
evento, o qual deverá ser endereçado à Comissão Especial do Processo Seletivo.

7.2. O recurso deverá ser individual, feito por escrito, devidamente fundamentado, constando 
o nome do candidato, o emprego, o número de inscrição e telefone, dirigido à Comissão Especial 
do Processo Seletivo e protocolado, pelo próprio candidato, no Centro Administrativo da Prefeitura 
Municipal de Carapicuíba, no endereço Rua Joaquim das Neves, nº. 211 - Vila Caldas, Carapicuíba 
- SP, das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira, exceto sábado, domingos e feriados.

7.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-
estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que 
permita sua adequada avaliação. 

7.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado no subitem 7.2.

7.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
7.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, observando o prazo constante no item 7.1, 

deste Capítulo.
7.7. Recebido o recurso, a Comissão Especial do Processo Seletivo avaliará os recursos, que 

dará ciência da referida decisão ao interessado, pelo deferimento ou indeferimento.
7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso e recursos de 

recursos.
7.9. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do 

Processo Seletivo através do Diário Oficial de Carapicuíba (www.carapicuiba.sp.gov.br), em 
data oportuna. 

7.10. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

8 - DA CONCESSÃO DA BOLSA
8.1 - Por ocasião da concessão da bolsa, o candidato deverá atender a todos os 

requisitos do item 4.1.
8.2 - Para a concessão da bolsa será necessária a exibição e entrega dos seguintes 

documentos (ORIGINAL E COPIA SIMPLES, respectivamente):
a) Documento de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF (Regularizado);
c) Cartão do PIS;
d) Certidão de Casamento (com averbação de separação ou divórcio, se cabível);
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (C.T.P.S.) – (folhas de identificação com foto, 

qualificação civil e ultimo registro);
f) Comprovante de escolaridade, se possuir;
g) Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, entre outros), sendo 1 (um) 

recente e outro de 2 (dois) anos atrás;
h) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino;
i) Titulo Eleitoral e Certidão de quitação eleitoral;
j) Atestado de Antecedente Criminal atualizado (Retirado  no  Poupatempo  ou  via Internet);
k) Declaração de Benefício – CONSTA / NADA CONSTA (emitido pelo próprio candidato 

no site: https://meu.inss.gov.br); 
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).

8.3 - No ato da convocação o candidato portador de necessidades especiais deverá 
apresentar Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da(s) deficiência(s), conforme estabelecido no Decreto 
Federal nº. 3.298 de 20/12/99. 

8.4 - O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o Laudo Médico, 
conforme especificado acima, não poderá dispor da vaga a ele destinada, permanecendo na 
listagem geral de aprovados com a sua classificação original.

8.5 - O candidato egresso do sistema penitenciário ou beneficiário do regime semiaberto, que 
não apresentar os documentos especificados no item 8.2 l), m) e n),  deste Capítulo,  não  poderá  
dispor  da  vaga  a  ele  destinada,  permanecendo  na  listagem  geral  de  aprovados com a sua 
classificação original.

8.6 - A não apresentação de qualquer um desses documentos no ato da assinatura da 
concessão da bolsa implicará na imediata perda da vaga, sendo convocado o próximo candidato, 
obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação.

8.7 - A Administração concederá aos bolsistas do Programa Emergencial de Auxílio 
Desemprego, cursos de qualificação profissional e/ou alfabetização.

8.8 - Os beneficiários deste Programa estarão sujeitos à avaliação sistemática e controle 
periódico, a critério da Administração, sendo condição para o recebimento dos benefícios a 
assiduidade nas atividades.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na 

aceitação das condições da Seleção para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, tais 
como se acham estabelecidas neste Edital e em conformidade com a Lei Municipal nº. 3.696/2021, 
alterada pela Lei nº. 3.701/2021 e Lei nº 3.876/2022.

9.2 - A inexistência, omissão e/ou irregularidade das informações e documentos, mesmo que 
verificados posteriormente, acarretarão em nulidade da inscrição e desclassificação do candidato, 

com todas as suas decorrências.
9.3 - A Prefeitura de Carapicuíba reserva-se o direito de conceder as bolsas do Programa 

Emergencial de Auxílio Desemprego em número que atenda ao seu interesse, obedecido sempre 
o limite em conformidade com o artigo 4º da Lei Municipal nº. 3.696/2021, alterado pela Lei nº. 
3.701/2021 e Lei nº 3.876/2022.

9.4 - A presente Seleção Pública terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data da 
publicação da homologação final, podendo ser prorrogada por igual período.

9.5 - O candidato fica impedido de ser contratado nas condições abaixo:
a) Ter sido dispensado ou exonerado do serviço público por justa causa; 
b) Ser aposentado nos termos do artigo 40, incisos de I a III da Constituição Federal, ou estar 

em idade para aposentadoria compulsória;
c) Quando não gozar de boa saúde física e mental ou for portador de deficiência incompatível 

com o tipo de atividade às quais está concorrendo;
d) Estar em gozo de qualquer benefício da Previdência Social. 
e) O beneficiário poderá ser excluído do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego nos 

termos do disposto nos artigo 8º da Lei Municipal nº. 3.696/2021.
9.6 - Será considerado como desistente o candidato que, por qualquer motivo, não comparecer 

dentro do prazo de convocação ou não iniciar as atividades no prazo estabelecido.
9.7 – Faz parte integrante deste edital a Lei Municipal nº. 3.696/2021 Lei Municipal nº. 

3.701/2021 e Lei nº 3.876/2022, publicada no site da Prefeitura de Carapicuíba (www.carapicuiba.
sp.gov.br). 

9.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Administração.
9.9 - O processo seletivo para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego será 

acompanhado e fiscalizado pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado.

Município de Carapicuíba, 11 de novembro de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ÚNICO BENEFICIÁRIO

 Eu, ___________________________________________________, portador (a) do 
R.G. nº. __________________ declaro sob as penas da lei, ser o único beneficiário do Núcleo 
Familiar, inscrito no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, instituído pela Prefeitura de 
Carapicuíba, conforme Artigo 3º, inciso III, da Lei Municipal nº. 3.696 de 17 de fevereiro de 2021, 
alterada pela Lei Municipal nº 3.876, de 22 de setembro de 2022.

Carapicuíba, _____ de ______________ de 2022.

_______________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,_________________________________________________, inscrito (a) no CPF sob o 
nº_________________________, DECLARO para comprovação de residência, sob as penas da 
Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que o (a) Sr. (a), ________________________________________
____________, inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º_________________________, é residente no 
endereço:   ____________________________________________________________________
____________________________________ desde ___ / ___ / ________.      

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na 
sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 
(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.”

Carapicuíba, _____ de __________________ de _______.

________________________________________________
Assinatura do Declarante

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ASSENTO PERMANENTE MUNICIPAL

  Eu, ___________________________________________, portador do 
RG. __________________ e CPF nº. _____________________, em conformidade com o Artigo 
3º, parágrafo único, da Lei Municipal nº. 3.696, de 17 de fevereiro de 2021, alterada pela Lei nº 

http://www.carapicuiba.sp.gov.br
http://www.carapicuiba.sp.gov.br
http://www.carapicuiba.sp.gov.br
https://meu.inss.gov.br
http://www.carapicuiba.sp.gov.br
http://www.carapicuiba.sp.gov.br
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3.876, de 22 de setembro de 2022 e o que preceitua neste edital, declaro que me assento no 
Município de Carapicuíba, por mais de 1 (um) ano, utilizando-se dos meios públicos Municipais de 
Assistência Social.

Carapicuíba, _____ de ______________ de 2022.

_______________________________________
Assinatura do Candidato

DECRETO Nº 5.257, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022

“Dispõe sobre o repasse do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no 
Transporte Público Coletivo Urbano, instituído pela Emenda Constitucional nº 123/22, e dá 
outras providências.”

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

CONSIDERANDO o direito previsto no parágrafo 2º do artigo 230 da Constituição Federal, 
regulamentado pelo artigo 39 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 123/22 estabeleceu o Auxílio Emergencial 
à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano regular, para a mitigação dos 
impactos decorrentes do estado de emergência referente à Covid-19;

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 123/22 estabeleceu o aporte de recursos 
da União, seguindo os critérios elencados no artigo 5º, parágrafo 4º;

CONSIDERANDO que o aporte repassado a partir da Emenda Constitucional nº 123/22 foi 
concedido visando o auxílio ao custeio do direito de gratuidade de transporte coletivo público às 
pessoas idosas, e em observância à premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão do transporte público coletivo e às diretrizes da modicidade tarifária;

CONSIDERANDO que no Município de Carapicuíba, a concessão do transporte público coletivo 
foi dividida em dois lotes equivalentes, havendo duas empresas concessionárias do respectivo 
serviço;

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos de repasse dos recursos do Auxílio 

Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano, instituído 
pela Emenda Constitucional nº 123/22, às concessionárias do serviço de transporte coletivo por 
ônibus de Carapicuíba.

Art. 2º Fica estabelecido que a partilha do repasse dos recursos de que trata o presente 
Decreto, deverá seguir a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores repassados pelo 
Governo Federal, para cada uma das duas empresas concessionárias do serviço de transporte 
coletivo de passageiros do Município.

Art. 3º O repasse dos referidos recursos será realizado pelo Município diretamente às 
concessionárias do serviço de transporte coletivo, em parcela única, até o dia 31 de dezembro de 
2022.

Art. 4º Caberá à Secretaria de Transporte e Trânsito expedir novos atos regulamentares para o 
cumprimento deste Decreto, caso entenda necessário.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Município de Carapicuíba, 9 de novembro de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

    LEI Nº 3.881, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.081/2022 do Vereador Arinaldo Jorge Cardozo “ARI CARDOZO”)

“Denominação da Rua Nuporanga para Rua Francisco Fernandes Teixeira.”
 
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 alterada o nome da Rua Nuporanga localizada no Jardim Elzinha, que passa a 
denominar-se Rua Francisco Fernandes Teixeira.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o Decreto 436/1976, item 5, alínea “a”, do Prefeito João Acácio de Almeida.

Município de Carapicuíba, 7 de Novembro de 2022.
 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

    LEI Nº 3.882, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.064/2022 do Vereador Bruno Marino Mariano Fernandes “BRUNO 

MARINO”)

“Altera a Lei n° 2.794/2008, que dispõe sobre a semana do Hip Hop em Carapicuíba.”
 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 

LEI Nº 3.883, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.029/2022 do Vereador Ladenilson José Pereira “PROFESSOR 

LADENILSON”)

“Dispõe sobre o arquivamento de documento representativo do ato de liberação em 
meio digital acessível por código de barras bidimensional (QR Code) ou Plaqueta NFC 
(Near Field Communication), dispensando a afixação da informação por outro meio, aos 
empreendedores no Município 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, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica permitido que o comerciante ou empreendedor sujeito a ato público de liberação, 
no Município de Carapicuíba, arquive o correspondente documento representativo em meio 
digital acessível por código de barras bidimensional (QR code) ou Plaqueta NFC (Near Field 
Communication), dispensando-se qualquer outro meio de afixação da informação além do meio 
digital e sua indicação de como realizar o acesso.

§1º O comerciante ou empreendedor deverá afixar cartaz, encarte, painel, ou qualquer outra 
forma de comunicação em que conste a indicação referente ao meio digital utilizado, para acesso 
aos documentos arquivados, em local de fácil acesso para o público que frequente o local ou o 
estabelecimento comercial.

§2º Considera-se como “local de fácil acesso” aquele que esteja à vista das pessoas podendo 
ser próximo aos caixas de atendimento, próximo à entrada, ou qualquer outro local em que haja 
circulação regular de pessoas, e conste a forma de acesso ao documento representativo de ato 
público de liberação.

Art. 2º Os procedimentos e as tecnologias utilizados na digitalização de documentos físicos 
devem seguir as seguintes diretrizes:

I - a integridade e a confiabilidade do documento digitalizado;
II - a rastreabilidade e a auditabilidade dos procedimentos empregados;
III - o emprego dos padrões técnicos de digitalização para garantir a qualidade da imagem, da 

legibilidade e do uso do documento digitalizado.
Art. 3º Cabe ao comerciante ou empreendedor a responsabilidade perante terceiros 

pela conformidade do processo de digitalização dos documentos previstos nesta Lei e pela 
conformidade com os dados digitalizados constantes no documento físico.

Art. 4º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, 
a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o 
estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal na aplicação de legislação local, como condição para 
o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, 
a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no 
âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, 
produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

Art. 5º Caso o Poder Público Municipal ou terceiros interessados, não disponham de tecnologia 
para acesso aos documentos arquivados por meio digital, o comerciante ou empreendedor, deverá 
disponibilizar equipamento, seja computador ou outro dispositivo, que realize o acesso pelo código 
de barras bidimensional (QR Code) ou Plaqueta NFC (Near Field Communication) disponibilizados 
para consulta à documentação arquivada digitalmente.

Art. 6º O Poder Executivo, poderá regulamentar a presente Lei, caso considere necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Carapicuíba, 7 de Novembro de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

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 alterados os artigos 1º e 2º da Lei nº 2794/2008, passando a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Fica autorizado ao executivo municipal a criar em Carapicuíba a “SEMANA DO HIP-
HOP”, que deverá ocorrer todo mês de novembro, dentro da programação estabelecido através do 
projeto de lei do “NOVEMBRO NEGRO”- PLO 2907/2021.

I - a semana do hip-hop tem como objetivo levar as escolas municipais e estaduais do município 
de Carapicuíba;

II - a história do hip-hop;
III - apresentação de oficinas, palestras, batalhas de rimas, grafite, e demais atrações culturais.
Art. 2º A organização da semana do hip-hop será realizada através de uma comissão constituída 

por representantes da secretaria municipal de cultura; e representantes do movimento hip-hop no 
âmbito municipal.

Parágrafo único. Esta comissão terá o aval de organizar eventos extra escolares em prol de 
mobilizar e inserir a população Carapicuibana na cultura hip-hop.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Carapicuíba, 7 de Novembro de 2022.
 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2022/1459/14583/decreto-n-14583-2022-dispoe-sobre-os-procedimentos-de-repasse-do-auxilio-emergencial-a-gratuidade-das-pessoas-idosas-no-transporte-publico-coletivo-urbano-instituido-pela-emenda-constitucional-n-123-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2022/1459/14583/decreto-n-14583-2022-dispoe-sobre-os-procedimentos-de-repasse-do-auxilio-emergencial-a-gratuidade-das-pessoas-idosas-no-transporte-publico-coletivo-urbano-instituido-pela-emenda-constitucional-n-123-2022
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2022/1459/14583/decreto-n-14583-2022-dispoe-sobre-os-procedimentos-de-repasse-do-auxilio-emergencial-a-gratuidade-das-pessoas-idosas-no-transporte-publico-coletivo-urbano-instituido-pela-emenda-constitucional-n-123-2022
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2022/1459/14583/decreto-n-14583-2022-dispoe-sobre-os-procedimentos-de-repasse-do-auxilio-emergencial-a-gratuidade-das-pessoas-idosas-no-transporte-publico-coletivo-urbano-instituido-pela-emenda-constitucional-n-123-2022
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/decreto/2022/1459/14583/decreto-n-14583-2022-dispoe-sobre-os-procedimentos-de-repasse-do-auxilio-emergencial-a-gratuidade-das-pessoas-idosas-no-transporte-publico-coletivo-urbano-instituido-pela-emenda-constitucional-n-123-2022
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 LEI Nº 3.884, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.071/2022 do Vereador Ladenilson José Pereira “PROFESSOR 

LADENILSON”)

“Altera dispositivos da Lei n° 3.347, de 10 de dezembro de 2015, que dispõe a 
obrigatoriedade do conserto dos buracos e valas abertos das vias e passeios públicos pelas 
concessionárias, 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 alterado o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.347/2015, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Ficam as concessionárias de serviços públicos obrigadas ao total e satisfatório conserto, 
de reparação dos danos causados às vias, calçadas e muros de imóveis públicos e privados, bem 
como de sinalizações viárias horizontais e verticais durante execução de seus serviços no Município 
de Carapicuíba, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do término das obras por estas 
realizadas, nas quais foram abertos buracos e valas para a realização de serviços de instalação, 
manutenção, conserto e melhorias das redes de água e esgoto, luz, gás, telefone e outras.

§1º O prazo para conserto poderá ser estendido pela Prefeitura do Município de Carapicuíba 
para três (3) vezes o determinado no caput deste artigo, quando manifestada e comprovada a 
necessidade, por escrito.

§2º As obras de reparo dos danos causado às vias, calçadas e muros de imóveis públicos e 
privados, bem como das sinalizações viárias horizontais e verticais terão garantias de qualidade 
do serviço de, no mínimo, seis (06) meses, quando realizadas em vias sem calçamento ou 
pavimentação, e de dezoito (18) meses, quando realizadas em vias calçadas e/ou pavimentadas, e 
deverão obedecer aos padrões estabelecidos pela Prefeitura do Município de Carapicuíba.

§3º A empresa responsável pelo dano fica obrigada a utilizar material de mesma ou superior 
qualidade para a realização dos reparos.

§4º Os reparos das calçadas obedecerão aos critérios legais de acessibilidade às pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.”

Art. 2º Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal nº 3.347/2015, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º A obrigação de reparação de dano que trata esta Lei é de responsabilidade das 
empresas concessionárias de serviços públicos descritos no artigo primeiro desta Lei e outras 
que vierem a surgir, ainda que as obras danificaram os locais protegidos por esta Lei tenham sido 
realizadas por terceiros por elas contratadas.

Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias de serviço público ficam 
obrigadas a comunicar à Prefeitura do Município de Carapicuíba, por escrito, com antecedência de 
72 (setenta e duas horas), sobre o início de obras de instalação, melhorias, reparos e manutenção 
de serviços públicos, salvo nas hipóteses emergenciais tecnicamente comprováveis.”

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

Município de Carapicuíba, 7 de Novembro de 2022.
      

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

 LEI Nº 3.885, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.077/2022 do Vereador Donilzete José Soares “NIL DO ARISTON”)

“Institui o ‘Dia Municipal de Alfabetização e   Programa de Soletração’ no Município de 
Carapicuíba.”

 
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 Institui o Dia Municipal de Alfabetização, destinado a destacar a importância da leitura 
e escrita, a ser comemorado, anualmente, no dia 14 de novembro, quando se comemora o dia de 
alfabetização.

Art. 2º Com a finalidade de incentivar a alfabetização, a prática da leitura e o letramento das 
pessoas, especialmente dos alunos da rede pública de ensino, fica criado o programa soletrando, 
no âmbito do Município de Carapicuíba.

Parágrafo único. O programa de soletração poderá ser explorado especialmente no dia 
municipal de alfabetização, com a realização de campeonatos e brincadeiras de soletração nas 
escolas, parques e praças, em conjunto com as outras atividades, desenvolvidas pela Administração, 
e, em prol da participação e engajamento de toda a sociedade, especialmente da comunidade 
estudantil do município

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Carapicuíba, 7 de Novembro de 2022.

      
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES

MARCOS NEVES
Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

 LEI Nº 3.886, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.076/2022 dos Vereadores Ednaldo Souza Silva “PROFESSOR NALDO” e 

Flávio Silva de Freitas    “FLAVINHO AMPERMAG”)

 LEI Nº 3.887, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.080/2022 do Vereador Ladenilson José Pereira “PROFESSOR 

LADENILSON”)

“Dispõe sobre a utilização do Símbolo Internacional de Acessibilidade, criado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), no Município 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, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Carapicuíba 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a utilização do Símbolo Internacional de Acessibilidade no âmbito do 
município de Carapicuíba.

Parágrafo único. O Símbolo de que trata o caput deste artigo, desenvolvido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), deve ser apresentado conforme disposto no Anexo Único desta Lei.

Art. 2° É obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de Acessibilidade, de forma visível, 
em:

I - locais que possibilitem o acesso e a circulação de pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida;

II - serviços que forem postos à disposição de pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida; 

Parágrafo único. A utilização do Símbolo Internacional de Acessibilidade ocorrerá nos locais 
e serviços públicos e privados a serem inaugurados a partir da data de publicação desta Lei; e 
adotados gradualmente, substituindo os já existentes, na oportunidade de reforma ou manutenção.

Art. 3º Só será permitida a utilização do Símbolo Internacional de Acessibilidade na 
identificação de locais e serviços cujo uso seja comprovadamente adequado às pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal designará, por meio de regulamentação, o 
órgão responsável por definir os critérios para escolha dos locais e serviços a que se refere o 
caput deste artigo. 

Art. 4° Para o uso do Símbolo Internacional de Acessibilidade, deverão ser observados os 
seguintes requisitos:

I - ser afixado em local que proporcione a maior visibilidade possível a todas as pessoas;
II - ter ilustração em Braille. 
Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6° O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, no que considerar necessário.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Carapicuíba, 7 de Novembro de 2022.
      

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

ANEXO ÚNICO

“Dispõe sobre a inclusão no calendário comemorativo da Cidade o Campeonato Taça 
das favelas de Carapicuíba.”

 
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 Acrescenta no calendário comemorativo da Cidade o “Campeonato Taça das Favelas 
de Carapicuíba”, organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) de Carapicuíba, a ser 
realizado, anualmente, no primeiro semestre.

Art. 2° O Torneio Taça das Favelas de Carapicuíba, competição de futebol de campo entre 
favelas de Carapicuíba, cujo finalidade é a promoção da inclusão social, elevar a autoestima, 
semear uma cultura de paz e de solidariedade através do esporte.

Art. 3° As despesas com a execução correrão por conta de dotação orçamentária próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Município de Carapicuíba, 7 de Novembro de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

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

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos
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Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.

À Caixa Econômica Federal
CPF/CNPJ.: 00.360.305/0001-04
Matrícula: nº(s) 2.610 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4 - Asa Sul - Brasília/DF
CEP.: 70092-900

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela , neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supramencionada.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.

À BARBARA FOGAÇA LACERDA , CPF/CNPJ.: 360.064.798-93, REPRESENTADA PELO 
PAI

VALDEI LACERDA ABEL
Matrícula: nº(s) 18.452 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: AVENIDA VICTOR VIVITA, N°235,CASA 284-TAMBORÉ 

IV,SANTANA DE PARNAIBA/SP
CEP.: 06544-900

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO” , com acesso pela , neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À BENEDITO DE OLIVEIRA DIAS
CPF/CNPJ.: 193.572.658-72
Matrícula: nº(s) 26.350 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: AVENIDA GENERAL TEIXEIRA LOTT, N°319, JARDIM 

TUCUNDUVA
CEP.: 06317-340

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO” , com acesso pela , neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
CPF/CNPJ.: 44892693000140
Matrícula: nº(s) 78.953 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA JOAQUIM DAS NEVES/N° 211/VILA CALDAS 

CARAPICUIBA/SP
CEP.: 06310-030

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “Santo Antônio”, com 
acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização 
está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba 
e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se 
em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento, nos autos 
do processo administrativo n° 24911/2020 .

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supramencionada.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE



Diário Oficial Edição nº 448 - Ano 5      Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

8

Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À
Caixa Econômica Federal – CEF/ CNPJ N°00.360.305/0001-04
Matricula (s) nº (s) 3.161 CRI de Carapicuíba.                                                                                                
SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4 - Asa Sul - Brasília/DF
CEP.: 70092-900

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Av. Presidente Vargas 
nº 280, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb do loteamento denominado “PARQUE SANTO ANTONIO”, com acesso pela Avenida General 
Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada 
através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 6.090/2010.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento de 
instauração da Reurb, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos termos 
do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE 
 

Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À
Caixa Econômica Federal – CEF/ CNPJ N°00.360.305/0001-04
Matricula (s) nº (s) 3.162 CRI de Carapicuíba.                                                                                                
SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4 - Asa Sul - Brasília/DF
CEP.: 70092-900

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Av. Presidente Vargas 
nº 280, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb do loteamento denominado “PARQUE SANTO ANTONIO”, com acesso pela Avenida General 
Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada 
através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 6.090/2010.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento de 
instauração da Reurb, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos termos 
do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE 
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Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À
Caixa Econômica Federal – CEF/ CNPJ N°00.360.305/0001-04
Matricula (s) nº (s) 3.163 CRI de Carapicuíba.                                                                                                
SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4 - Asa Sul - Brasília/DF
CEP.: 70092-900

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Av. Presidente Vargas 
nº 280, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb do loteamento denominado “PARQUE SANTO ANTONIO”, com acesso pela Avenida General 
Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada 
através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 6.090/2010.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento de 
instauração da Reurb, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos termos 
do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE 

Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À
Danilo Forccini Passaro – CPF N° 328.085.328-14
Matricula (s) nº (s) 3.164 CRI de Carapicuíba.                                                                                                
Rua Eduardo n° 30 – casa 09 – Jardim Ana Maria – Carapicuiba/SP
CEP.: 06386-710

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Av. Presidente Vargas 
nº 280, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb do loteamento denominado “PARQUE SANTO ANTONIO”, com acesso pela Avenida General 
Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada 
através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 6.090/2010.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento de 
instauração da Reurb, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos termos 
do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE 
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Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À
Kyara Alice Matushima – CPF N° 426.213.888-76
Matricula (s) nº (s) 3.164 CRI de Carapicuíba.                                                                                                
Rua São Mateus  n° 260 – torre b, apto.121 – Jardim Ana Maria – Carapicuiba/SP
CEP.: 06332-020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Av. Presidente Vargas 
nº 280, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb do loteamento denominado “PARQUE SANTO ANTONIO”, com acesso pela Avenida General 
Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada 
através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 6.090/2010.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento de 
instauração da Reurb, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos termos 
do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE 

Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À
Itaú Unibanco S/A/ CNPJ n°60.701.190/0001-04
Matricula (s) nº (s) 3.165 CRI de Carapicuíba.                                                                                                
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n°100, Torre Olavo Setubal - Asa Sul – São Paulo
CEP.: 04344-020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Av. Presidente Vargas 
nº 280, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb do loteamento denominado “PARQUE SANTO ANTONIO”, com acesso pela Avenida General 
Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada 
através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 6.090/2010.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento de 
instauração da Reurb, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos termos 
do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE 
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Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
À
Caixa Econômica Federal – CEF/ CNPJ N°00.360.305/0001-04
Matricula (s) nº (s) 3.166 CRI de Carapicuíba.                                                                                                
SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4 - Asa Sul - Brasília/DF
CEP.: 70092-900

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Av. Presidente Vargas 
nº 280, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb do loteamento denominado “PARQUE SANTO ANTONIO”, com acesso pela Avenida General 
Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada 
através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 6.090/2010.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento de 
instauração da Reurb, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos termos 
do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE 
 

À PEDRO GONSALVES DE JESUS
CPF/CNPJ.: 57468370834
Matrícula: nº(s) 24.139 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: Rua Elizabeth Gebauer Pimentel, nº 61, casa 1 – Parque 

santo Antônio – Carapicuíba/SP
Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
CEP.: 13278150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supramencionada.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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À ETELVINA PEREIRA DIAS
CPF/CNPJ.: 306.321.578-36
Matrícula: nº(s) 26.350 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
Endereço de correspondência: AVENIDA GENERAL TEIXEIRA LOTT, N°319, JARDIM 

TUCUNDUVA
CEP.: 06317-340

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO” , com acesso pela , neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

À INSTITUTO DE PREVIDENCIAS DO ESTADO DE SAO PAULO
CPF/CNPJ.: 61024170000109
Matrícula: nº(s) 10.378 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: Rua Bráulio Gomes, nº 81 – São Paulo/SP
Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
CEP.:  13041-400

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supramencionada.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Carapicuíba, 07 de Novembro de 2022.
À FRANCELINO FRANCISCO RODRIGUES
CPF/CNPJ.: 677.286.188-49
Matrícula: nº(s) 15.192 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA ELIZABETH GEBAUER PIMENTEL/N°166/PARQUE 

SANTO ANTÔNIO/CARAPICUÍBA/SP
CEP.: 06386-650

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba, 07 de Novembro de 2022.
À JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ.: 052.927.518-04
Matrícula: nº(s) 26.125 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA FARIDE GABAUER PIMENTEL, nº 95 - (VILA 

CRETTI) PARQUE SANTO ANTÔNIO - CARAPICUÍBA/SP
CEP.: 06386-660

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Carapicuíba, 07 de novembro de 2022.
À GUILHERME ANDRADE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ.: 010.167.309-42
Matricula: nº(s) 29.407 de  CRI CARAPICUIBA
Endereço de correspondência: Rua Marechal Rondon, n° 987, Bairro de Barreiros, Cidade 

de São José/SC
CEP.: 88117-030

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, N,  OTIFICÁ-LA  nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela Avenida General Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico 
de Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba, 07 de novembro de 2022.
À HENRIQUE ANDRADE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ.: 010.136.599-37
Matricula: nº(s) 29.407 de  CRI CARAPICUIBA
Endereço de correspondência: Rua Marechal Rondon, n° 987, Bairro de Barreiros, Cidade 

de São José/SC
CEP.: 88117-030

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, N,  OTIFICÁ-LA  nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela Avenida General Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico 
de Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Carapicuíba, 07 de novembro de 2022.
À PAULA POLIDORIO FIGUEIREDO
CPF/CNPJ.: 084.314.039-93
Matricula: nº(s) 29.407 de  CRI CARAPICUIBA
Endereço de correspondência: Rua Marechal Rondon, n°987, Bairro de Barreiros, Cidade 

de São José/SC
CEP.: 88117-030

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, N,  OTIFICÁ-LA  nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela Avenida General Teixeira Lott, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico 
de Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba, 07 de Novembro de 2022.
À IORLEI ALIPIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ.: 342.848.558-08
Matrícula: nº(s) 3166 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: Avenida Paraguaçu Paulista, nº 2048, Jardim Ana Estela - 

Carapicuíba
CEP.: 06364-550

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE



Diário Oficial Edição nº 448 - Ano 5      Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

16

Carapicuíba, 07 de Novembro de 2022.
À JULIANA SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ.: 350.454.548-89
Matrícula: nº(s) 3166 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: Avenida Paraguaçu Paulista, nº 2048, Jardim Ana Estela - 

Carapicuíba
CEP.: 06364-550

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba, 07 de Novembro de 2022.
À ENEDINA LOPES RODRIGUES
CPF/CNPJ.:
Matrícula: nº(s) 15.192 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA ELIZABETH GEBAUER PIMENTEL/N°166/PARQUE 

SANTO ANTÔNIO/CARAPICUÍBA/SP
CEP.: 06386-650

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação
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Carapicuíba, 07 de Novembro de 2022.
À MARINA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ.: 514.843.668-91
Matrícula: nº(s) 26.125 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA FARIDE GABAUER PIMENTEL, nº 95 - (VILA 

CRETTI) PARQUE SANTO ANTÔNIO - CARAPICUÍBA/SP
CEP.: 06386-660

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela , neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

À SEVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CPF/CNPJ.: 26.574.531/0001-81
Matrícula: nº(s) 6.116 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: Alameda Grajaú, nº 60, 13º andar, sala 1310, Condomínio 

Alphaville NWT - Barueri
Carapicuíba, 07 de Novembro de 202
CEP.: 06454-050

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação
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À CLEMENTE FELIPE CARDOSO
CPF/CNPJ.: 491.787.508
Matrícula: nº(s) 23.292 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: Avenida Guanandi, nº 110 – Carapicuíba/SP
Carapicuíba, 25 de Outubro de 2022.
CEP.: 06386-450

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos 
Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de 
Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos 
termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “PARQUE SANTO 
ANTONIO”, com acesso pela, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° 24911/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supramencionada.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

PORTARIA Nº. 2848, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.
 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
 
I - CONSTITUIR, a Comissão que atuará no Processo Seletivo Nº. 005/2022, composta 

pelos membros ANDREA CRISTINA SOUSA BARBOZA - Matrícula 45078, MARCELO BARBOZA 
– Matrícula 49095, JORGE ANTONIO DIAS DE JESUS – Matrícula 41027, KELLY REGINA GOMES 
DOS SANTOS – Matrícula 49047, ROSÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS – Matrícula 11762 e 
VANILDA NUNES DA SILVA – Matrícula 53149, todos  servidores  públicos do Município, tendo o 
primeiro como presidente e os demais, membros.

 
Publique, registre e cumpra-se.

Prefeitura de Carapicuíba, 11 de novembro de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

 
Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data e publicado no site do 

município no endereço www.carapicuiba.sp.gov.br.     

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

PORTARIA Nº 2847 DE 11 DE NOVEMBRO 
DE 2022 DETERMINAR O ARQUIVAMENTO 
do Processo de Sindicância, em face do servidor 
Cláudio José Gomes, conforme processo nº 
32122 /2020.

PORTARIA Nº. 2849, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 2022 EXONERAR a pedido, 
o (a) Senhor (a) VALDEMIR DA SILVA 
ANDRADE, matrícula 53170, do cargo de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotado(a) na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E CIDADANIA, do quadro de pessoal, 
retroagindo seus efeitos em 08 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

PORTARIA Nº. 2850, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 2022 EXONERAR a pedido, o 
(a) Senhor (a) ENIVALDO DOS REIS, matrícula 
53056, do cargo de FISCAL DE TRIBUTOS, 
lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
RECEITA E RENDAS, do quadro de pessoal, 
retroagindo seus efeitos em 08 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

PORTARIA Nº. 2851, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 2022 NOMEAR o (a) Senhor 
(a) JOSE ALBERTO MARTINS DOS SANTOS, 
portador (a) da cédula de identidade RG. 
11.103.506-5 e CPF. nº. 042.464.678-12, no 
cargo em comissão de ASSESSOR, referência 
A, de livre provimento em comissão, constante 
da Lei nº 3.612, de 09 de outubro de 2019, junto 
à SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
E LAZER, retroagindo seus efeitos em 10 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

Carapicuíba, 11 de novembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2022 – Processo nº 1606/2022, entre a Câmara Municipal 
de Carapicuíba e a empresa Claro S.A. Objeto: Contratação de operadora de serviços de telefonia 
móvel, incluindo o fornecimento de estações móveis em regime de comodato, em quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I. Supressão quantitativa, nos termos 
do art. 65, § 1º, da Lei 8666/93. Valor mensal: R$ 11.660,00 (Onze mil, seiscentos e sessenta reais). 
Carapicuíba, 9 de novembro de 2022. Cesar Augusto José – Presidente.

RESOLUÇÃO nº 114/2022
“Dispõe sobre o pagamento dos valores retroativos referentes ao reajuste determinado pela 

Resolução nº 111/2022 da Mesa Diretora da Câmara Municipal Carapicuíba e dá outras providências”

Ref.: Projeto de Resolução nº 163/2022
Autor: Mesa Diretora

O Presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, do Estado de São Paulo,
FAÇO SABER que, a Câmara Municipal de Carapicuíba, aprovou e eu promulgo a seguinte 

Resolução:
Art. 1º Fica determinado que seja efetuado o pagamento aos servidores desta Casa beneficiados 

pela Resolução nº 111/2022 da Mesa Diretora o valor retroativo correspondente à diferença entre o 
ordenado percebido e o valor do salário mínimo durante o ano de 2022.  

Art. 2º Os pagamentos serão efetuados ainda no ano de 2022, em cronograma a ser definido 
pela Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões Laerte Cearense, 08 de novembro de 2022.

CÉSAR AUGUSTO JOSÉ
“GUTO JOSÉ”

Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Carapicuíba, em data supra. 

LUANA VIEIRA DA SILVA
Diretora Geral

http://www.carapicuiba.sp.gov.br
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