
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO 04/2017
TERMO  DE  COLABORAÇÃO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE 
PARIQUERA-AÇU  E  A  ASSOCIAÇÃO  DAS  PESSOAS  COM  DEFICIÊNCIA  DE 
PARIQUERA-AÇU  –  ADEFIPA,  OBJETIVANDO  A  TRANSFERÊNCIA  DE  RECURSOS 
FINANCEIROS DESTINADOS A PROMOÇÃO E PROTAGONISMO E A INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE ESPECIFICA.
Período: 12 meses
Valor: R$ 30.680,80 (trinta mil seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos)
Classificação de Recursos: Fonte Fundo Municipal de Assistência Social – 01.07.00 – 
Programa de Trabalho 0007 – destinação do recurso 01.510.0000
Subvenção Social 
Despesa: 3.3.50.43.00
Gestor: Mara Ligia Mendes Trigo.
Data da assinatura:  27/10/2017
Termo de Colaboração Processo 04/2017 -  
Parecer Consultoria Jurídica 04/2017 -
Autorização do Prefeito Municipal nº 04/2017 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 659 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe  sobre  o  regime  de  diárias  no  âmbito  da  Câmara  Municipal  de 
Pariquera-Açu, Estado de São Paulo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta  Lei  regulamenta  o  regime  de  diárias  no  âmbito  da  Câmara 
Municipal.
Art. 2º O servidor do Poder Legislativo Municipal que, em serviço, se afastar do 
Município  em  caráter  eventual  ou  transitório  para  outro  ponto  do  território 
nacional poderá ter suas despesas indenizadas por meio de diárias.
Art. 3º O valor das diárias consta no Anexo I desta Lei.
Parágrafo  único:  Os  valores  de  diárias  poderão  ser  complementados  em  casos 
excepcionais  de  imperiosa  necessidade  da  permanência  ou  impedimento  de 
retorno  de  servidor  na  data  e  horários  programados,  devendo  o  requerente 
justificar tais situações que serão levadas à aprovação do Presidente da Câmara 
Municipal.
Art. 4º O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer 
motivo, fica obrigado a restituí-la  integralmente, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas do recebimento.
Art. 5º Diárias devem ser requeridas com prazo de antecedência de 24 (vinte e 
quatro) horas do evento, ressalvados os casos de urgência devidamente justificados 
pelo beneficiário e deferidas pelo ordenador de despesas.
Art. 6º No requerimento de diária o servidor deve indicar data e hora de saída e 
de chegada à sede da Câmara Municipal.
Art. 7º Respondem  solidariamente  pelos  atos  praticados  em  desacordo  com 
esta Lei o servidor e o ordenador de despesas.
Art. 8º O servidor não poderá retirar mais do que cinquenta por cento de seus 
vencimentos mensais a título de diárias.
Art. 9º Despesas com hospedagem também podem ser realizadas por meio do 
regime de adiantamento.
Art. 10º Modelos de requerimentos e de demais documentos necessários para 
formação do processo administrativo serão objeto de Portaria.
Art. 11º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 23 de Outubro de 2017.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRADO  E  PUBLICADO  NA  SEÇÃO  DE  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 660 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

Altera parcialmente a Lei 591/2015 e dá outras providências 

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PARIQUERA-AÇU,  ESTADO  DE  SÃO  PAULO FAZ 
SABER que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o artigo 37 A, da Lei 591/2015, com a seguinte redação:
“Art. 37 A – O Município repassará mensalmente, até o décimo dia útil, o valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais), em conta bancária própria do Fundo Municipal.
Parágrafo único – O valor repassado será corrigido anualmente pelo IPCA, tendo 
como mês base Janeiro de cada ano.  
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Lei 591/2015. 
Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verba própria 
vigente, suplementada se necessário. 
Art. 4º Esta lei  entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2018, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 25 de Outubro de 2017.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRADO  E  PUBLICADO  NA  SEÇÃO  DE  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

O Municipio de Pariquera-Açu, através do Prefeito Municipal, leva ao conhecimento 
dos interessados que o Edital Nº 059/2017 do Pregão Presencial nº 049/2017, que 
trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACADEMIA AO AR 
LIVRE PARA REATIVAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, que foi acatado 
a impugnação do edital nº 059/2017 e o mesmo deverá ser retificado.

Em  face  da  nova  publicação,  fica  redesignado  a  sessão  de  credenciamento, 
recebimento e abertura dos envelopes para o dia  14/11/2017, a partir das  09:00 
horas, no mesmo local

O edital em inteiro teor, com a nova data de abertura e suas alterações, estará à  
disposição dos interessados junto ao Departamento de Compras/Licitações, sito a 
Rua XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de segunda a sexta-feitura, no 
horário  das 08:00 h às  12:00h e das 13:30h às  17:00  horas,  ou através do site 
www.pariqueraacu.sp.gov.br 

Pariquera-Açu, 27 de outubro de 2017

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

http://www.pariqueraacu.sp.gov.br/
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

JOSÉ  CARLOS  SILVA PINTO,  Prefeito  Municipal  de  Pariquera-Açu,  Estado  de  São 
Paulo, no uso de suas atribuições:
R   E   S   O   L   V   E,
CONVOCAR, para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato 
abaixo  relacionado,  conforme  aprovação  no  Concurso  Público  nº  001/2014, 
realizado no dia 16/02/2014, sob o Regime Estatutário:
“Agente Comunitário de Saúde”
Nº Insc. Classif. Nome R.G.

21283 28º Felipe Braz Lisboa 48.224.788-5
“Escriturário”

Nº Insc. Classif. Nome R.G.
21143 07ª Ligia Pereira Aoki 48.953.681-5

“Servente”
Nº Insc. Classif. Nome R.G.

20536 08ª Rosangela  Novais 
França

43.355.163-X

O candidato acima relacionado terá o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 
16 § 1º; da Lei Complementar nº 001/1997, para se apresentar ao Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, a fim de tomar 
posse  no  Emprego  Público,  conforme  Edital  do  Concurso  Público  nº  001/2014,  
perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.

Este  Edital  entrará em vigor  na data de sua Publicação,  com  afixação em lugar  
próprio de costume e no endereço eletrônico: www.pariqueracu.sp.gov.br.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Pariquera-Açu, 26 de outubro de 2017.

IVALDO MACEDO DA SILVA 
Dir. Executivo da Divisão de Pessoal

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
GABINETE DO PREFEITO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA N.° 01/2017

O Município de Pariquera-Açu/SP, representado pelo Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições que lhe confere a Constituição Federal, artigos 30, incisos I e VIII e 182, 
alínea "q", inciso V, art. 4 ° do Estatuto da Cidade e artigo 14, inciso I, e art. 30, 
ambos   da  Lei  nº  13.465/2017,  ante  aos  documentos  acostados  ao  presente 
procedimento, e sem prejuízo dos atos praticados na vigência  da Medida Provisória 
nº 759/2016, passa à fase de SANEAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos 
termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 13.465/2017:

Ante ao advento da Lei nº 13.465, de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a 
regularização  fundiária  rural  e  urbana,  verificam-se  presentes  e  compatíveis  as 
seguintes medidas adotadas:

O laudo ambiental e urbanístico comprova que não existem moradias construídas 
em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação, sendo 
desnecessário realizar as medidas previstas no art. 11, §§ 2º3º, bem como não foi  
implantado sobre as áreas previstas nos parágrafos 4º e 5º, do mesmo artigo, ou  
em áreas de risco (art. 39, da Lei nº 13.465/2017).

O Município de Pariquera-Açu possui órgão capacitado para aprovação ambiental, 
nos  termos  do  art.  12,  §1º,  da  Lei  de  Regularização,  caso  fosse  necessário 
implementar  as  medidas  acima  descritas,  não  tendo aplicabilidade  no  caso  do 
núcleo São Carlos, conforme previsão do art. 12, §3º, da Lei nº 13.465/2017.

A  regularização  fundiária  permanece  como  Regularização  de  Interesse  Social 
(Reurb-S),  haja  vista  que  não  houve  qualquer  mudança  fática,  econômica  ou 
jurídica que alterasse a modalidade adotada anteriormente.

Observa-se que mais de 250 beneficiários, de um total de 639, já foram notificados  
e,  aparentemente,  atendem  as  condições  previstas  no  art.  23,  §1º,  bem  como 
concordam com o memorial  descritivo atual do imóvel ocupado, qualificação do 
proprietário  e  as  divisas  dos  confrontantes,  conforme  a  planta  do  loteamento 
apresentada no ato da notificação.

Nos termos do §2º, do art. 36, da Lei nº 13.465/2017, a regularização fundiária será 
realizada  por  etapas,  haja  vista  que  existem  muitos  ocupantes  ainda  não 
notificados/localizados.

Tendo em vista que o loteamento Jardim São Carlos possui,  aparentemente,  16 
lotes, nos quais nunca ocorreram edificações, além de possuírem dívida de IPTU por 
mais de 10 anos, passíveis, em tese, de arrecadação por estarem vagos, transporte-
se as indisponibilidades ou os gravames para essas unidades imobiliárias a serem 
indicadas na CRF.

Com a indicação de 1 (um) Vereador pelo Poder Legislativo, para fins de compor a 
Comissão de Regularização Fundiária Municipal, decretarei, nos termos do art. 9º, 
da Lei Municipal nº 587/2014 e art. 24, §4º, da Constituição Federal, os seguintes  
membros  para  compor  a  comissão:  (inciso  I)  o  Engenheiro  Municipal  Rafael 
Carvalho  Taibo,  (II)  o  Procurador  Municipal  e  Chefe  de  Regularização  Fundiária, 
Marcelo  Pio  Pires,  (IV)  a  representante  da  OAB  local  Doutora  Samantha  Silva 
Melcher, Vice-Presidente – Subseção Jacupiranga/SP (V) a representante da ITESP 
Cleusadélia de Oliveira.

Ficam os membros da Comissão habilitados para compor a Câmara de Resolução de 
Conflitos, caso seja necessário (art. 34 da nº Lei 13.465/17).

 Os documentos apresentados aos autos, comprovam que correu a notificação  via 
correio dos titulares do domínio no endereço que consta da matrícula do imóvel, no 
dia  24.05.2017,  bem  como  houve  publicação  de  edital  no  sitio  da  Prefeitura 
Municipal, no dia 23.05.2017, e no jornal Gazeta de São Paulo no dia 24.05.2017,  
comprovando o  preenchimento  dos  requisitos  e  prazos  dos  §1º,  §4º,  §5º,  §6º, 
todos do art. 31 da Lei nº 13.465/2017.

Por fim, foram localizadas 18 matrículas individualizadas destacadas da área maior 
do  loteamento,  as  quais  devem  ser  identificadas  por  meio  de  planta  de 
sobreposição, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei nº 13.465/2017.

Deste  modo,  dá-se  por  concluso  o  procedimento  de  regularização  fundiária  do 
Jardim São Carlos e, não existindo intervenções a serem executadas, aprova-se o 
projeto de regularização fundiária nº 001/2017, emitindo-se, após a aprovação da 
Comissão  de  Regularização  Fundiária,  edital  com  a  listagem  de  beneficiários 
considerados aptos à titulação, com identificação, respectivas unidades imobiliárias 
e direitos reais dos ocupantes. Posteriormente, emita-se e publique-se a Certidão 
de Regularização Fundiária, pelo período complementar de 15 dias, registrando-a 
no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 42, §1º, da Lei  
de Regularização.

Cumpra-se.

Pariquera-Açu, 25 de Outubro de 2017.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

MARCELO PIO PIRES
Diretor Executivo de Reg. Fundiária
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