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De janeiro até agora, o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da Secretaria da 
Saúde, entregou 116 próteses dentárias, fazendo a alegria dos pacientes. Segundo o coor-
denador do CEO, Marcelo Souto Dante, essa quantidade de prótese só foi viabilizada gra-
ças ao empenho da equipe de dentistas que atuam no local. E a meta, ainda de acordo 
com Dante, é chegar a 90 próteses mensais a partir de abril. Os benefícios de uma boa 
prótese dentária são a melhoria da comunicação, alimentação e digestão dos alimentos.

GABRIELZINHO VOLTARÁ
A TER POSTO DE SAÚDE 

Após anos desativado, o Pos-
to de Saúde do Gabrielzinho 
finalmente voltará a funcionar 
no bairro rural, o que benefi-
ciará e muito a população que 
hoje em dia, busca por aten-
dimento médico em unidades 
de outros pontos da cidade.  
 
As obras, que serão iniciadas 
em breve, envolvem a demoli-
ção completa do atual prédio que 
não apresentou condições de re-
forma por estar comprometido.  
 
A nova construção terá em tor-
no de 70 metros² e contará com 
duas salas de consultório, sala 
de vacina e sala de enfermagem. 
Além disso, o projeto novo pre-
vê futura ampliação do espaço.  
 
O investimento da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Obras, 
será de mais de R$ 160 mil. 
Fora isto, a obra também con-
tará com emendas impositivas 
das vereadoras Mara Choquet-
ta e Joelma Franco da Cunha.
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PARA LEITURA, ENTENDIMENTO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA 
OBRA, DEVERÃO SER ANALISADAS TODAS AS PRANCHAS E 
SEGUIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES (MATERIAIS, MÉTODOS  
EXECUTIVOS, ETC) CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO,

IMPORTANTE

ALÉM DE CONFERIR MEDIDAS IN LOCO.

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

NÚMERO DA ART: 

DATA:

LOCAL:

FOLHA:

UNICA

10/08/2022

BAIRRO RURAL DE   MOGI MIRIM SP. 

INDICADAS
ESCALA:PREFEITO MUNICIPAL:

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Construção de prédio para Programa de Saúde da Família
PROCESSO:

PROJETO: PSF GABRIELZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
GESTÃO 2021 - 2024

-----

-----

PLANTA, CORTES, LOCALIZAÇÃO E LEGENDA

PAULO ROBERTO TRISTÃO
Engenheiro Civil -  CREA-SP 0601577191
Secretário de Obras e Habitação Popular

MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil -  CREA-SP 5070734072

A CONSTRUIR 69,57 m²

QUADRO DE ÁREAS

DESENHO - EMILIO VILELA - técnico em Edificações

PSF "GABRIELZINHO"

SP-340

CAPELA SENHOR
BOM JESUS
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J 1 1,20 1,00 1,10 4 1,20 0,60 VIDRO E FERRO DE CORRER

J 2 1,50 1,00 1,10 1 1,50 0,75 VIDRO DE CORRER 

J 3 0,60 0,60 1,60 3 0,36 0,36 VIDRO BASCULANTE 

P1 1,50 2,10 1 3,15 2,00 PORTA DE CORRER 

P2 0,90 2,10 2 1,89 - PORTA DE MADEIRA

LEGENDA DE CAIXILHOS

P3 0,80 2,10 4 - PORTA DE MADEIRA

P4 1,00 2,10 1 - PORTA DE MADEIRA
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-
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P5 0,80 2,10 1 - PORTA DE VIDRO E FERRO-
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DECRETO Nº 8.899

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DE CONSELHO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito do Município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO as atribuições do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE), conferidas pela Lei Municipal nº 2.746/1996, e alterações subse-
quentes; Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução Federal FNDE nº 26/2013;

CONSDERANDO que, em reunião ordinária realizada no dia 31 de janeiro de 2023, aprovou por unanimidade de votos a alteração do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Mogi Mirim (CMAE);

D E C R E T A :-

Art. 1º Fica alterado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE), aprovado pelo Decreto n° 7.664, de 28 de fevereiro de 
2018, nos termos da Resolução nº 001/2023 que é parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Mogi Mirim, 17 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

DECRETO Nº 8.900

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPE-
RÁVIT FINANCEIRO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES-
GOTOS DE MOGI MIRIM (SAAE), NO VALOR DE R$ 350.000,00.

Prefeitura de Mogi Mirim, 20 de março de 2023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CONVOCAÇÃO PERÍODO INTEGRAL 2023

Ana Lúcia Bueno Peruchi, Secretária de Educação do Município de Mogi Mi-
rim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pais ou responsáveis 
pelas crianças abaixo relacionadas, a comparecerem a respectiva Entidade 
para agendamento de matrícula e entrega de documentos, no período IN-
TEGRAL, para o ano letivo de 2023, nos dias 23, 24 e 27 de março.

1
EMEB PROFª 

EDNA FÁVERO 
CHOQUETA

DANIELLY VITÓRIA ME-
DEIROS DOS SANTOS

INFAN-
TIL IV - 
MANHÃ

LAR 
ANINHA - 
TARDE

2
EMEB PROFª 

EDNA FÁVERO 
CHOQUETA

HELOÍSA GOMES LIMA 
DOS SANTOS

INFAN-
TIL IV - 
MANHÃ

LAR 
ANINHA - 
TARDE

3
EMEB PROFª 

EDNA FÁVERO 
CHOQUETA

MARIA LUÍZA GOMES 
DE MELO

INFAN-
TIL IV - 
MANHÃ

LAR 
ANINHA - 
TARDE

4
EMEB PROFª 

EDNA FÁVERO 
CHOQUETA

CAUÃ GARCIA DA SILVA
INFAN-
TIL V - 

MANHÃ

CCI - 
TARDE

5
EMEB PROFª 

EDNA FÁVERO 
CHOQUETA

ELOAH HEYDEN 
BELLOTTI PAIVA

2º ANO 
- TAR-

DE 

CCI - MA-
NHÃ

Ana Lúcia Bueno Peruchi, Secretária de Educação do Município de Mogi Mi-
rim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pais ou responsáveis 
pelas crianças abaixo relacionadas, a comparecerem a respectiva Entidade 
para agendamento de matrícula e entrega de documentos, no período IN-
TEGRAL, para o ano letivo de 2023, nos dias 23, 24 e 27 de março.

1
EMEB PROF. 

DR. GERALDO 
PHILOMENO

ISABELLA FELIPE 
QUITERIO

INFANTIL IV - 
MANHÃ

CCI 
– TAR-

DE

2
EMEB PROF. 

DR. GERALDO 
PHILOMENO

THAYLA VITORIA 
MORAES DE SOUSA

INFANTIL IV - 
MANHÃ

CCI 
– TAR-

DE

3
EMEB PROF. 

DR. GERALDO 
PHILOMENO

MIKAEL THIAGO 
BONFIM DA SILVA 

INFANTIL IV - 
TARDE

CCI 
– MA-
NHÃ

Ana Lúcia Bueno Peruchi, Secretária de Educação do Município de Mogi Mi-
rim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pais ou responsáveis 
pelas crianças abaixo relacionadas, a comparecerem a respectiva Escola 
para efetivação de matrícula, no período INTEGRAL para o ano letivo de 
2023, nos dias 20, 21 e 22 de março.

1 EMEB PROF. DR. GE-
RALDO PHILOMENO

ALEXIA MORA-
ES BELTRAN 

DA SILVA

1º ANO - 
MANHÃ

PROJETO 
SER TARDE

2 EMEB PROF. DR. GE-
RALDO PHILOMENO

ALILIA  MORA-
ES BELTRAN 

DA SILVA

4º ANO - 
MANHÃ

PROJETO 
SER TARDE

Ana Lúcia Bueno Peruchi, Secretária de Educação do Município de Mogi Mi-
rim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pais ou responsáveis 
pelas crianças abaixo relacionadas, a comparecerem a respectiva Escola 
para efetivação de matrícula, no período INTEGRAL para o ano letivo de 
2023, nos dias 20, 21 e 22 de março.

1
EMEB PROFª MARIA 
HELENA TOREZAN 

GOMES

MIGUEL RODRIGUES DE 
PAULA

INFANTIL IV 
- INTEGRAL

Ana Lúcia Bueno Peruchi, Secretária de Educação do Município de Mogi Mi-
rim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pais ou responsáveis 
pelas crianças abaixo relacionadas, a comparecerem a respectiva Entidade 
para agendamento de matrícula e entrega de documentos, no período IN-
TEGRAL, para o ano letivo de 2023, nos dias 23, 24 e 27 de março.

1
EMEB PROF. MARIA 
NILSEN OLIVEIRA 

LEITE

GABRIEL DE 
GRAVA  LIMA

1º ANO - 
MANHÃ

CCI - 
TARDE

Ana Lúcia Bueno Peruchi, Secretária de Educação do Município de 
Mogi Mirim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pais ou 
responsáveis pelas crianças abaixo relacionadas, a comparecerem a 
respectiva Escola para efetivação de matrícula, no período INTEGRAL 
para o ano letivo de 2023, nos dias 20, 21 e 22 de março.

1
EMEB PROFª REGI-
NA MARIA TUCCI DE 

CAMPOS

FRANCISCO DE OLIVEI-
RA GUARNIERI

INFANTIL IV - 
INTEGRAL

2
EMEB PROFª REGI-
NA MARIA TUCCI DE 

CAMPOS

HEITOR OLIVEIRA VAS-
CONCELOS

INFANTIL V - 
INTEGRAL

1
EMEB PROFª RE-

GINA MARIA TUCCI 
DE CAMPOS

MIGUEL ANSELMO TEIXEIRA PROJE-
TO SER

Ana Lúcia Bueno Peruchi, Secretária de Educação do Município de Mogi Mi-
rim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os pais ou responsáveis 
pelas crianças abaixo relacionadas, a comparecerem a respectiva Entidade 
para agendamento de matrícula e entrega de documentos, no período IN-
TEGRAL, para o ano letivo de 2023, nos dias 23, 24 e 27 de março.

1

EMEB VEREA-
DORA TEREZI-
NHA DA SILVA 

OLIVEIRA

NATHYELLY PIETRA 
DAMASCENO MILAN

1º ANO 
- TAR-

DE

EQUIPO-
TÊNCIA - 
MANHÃ

2

EMEB VEREA-
DORA TEREZI-
NHA DA SILVA 

OLIVEIRA

LORENZO GONÇAL-
VES VENERE

1º ANO 
- TAR-

DE

EQUIPO-
TÊNCIA - 
MANHÃ

3

EMEB VEREA-
DORA TEREZI-
NHA DA SILVA 

OLIVEIRA

KAUÃ RIBEIRO BAR-
BOZA

1º ANO 
- TAR-

DE

EQUIPO-
TÊNCIA - 
MANHÃ

4

EMEB VEREA-
DORA TEREZI-
NHA DA SILVA 

OLIVEIRA

VIVIAN VITÓRIA CUS-
TÓDIO DE LIMA

4º ANO 
- MA-
NHÃ

EQUIPO-
TÊNCIA - 
TARDE

5

EMEB VEREA-
DORA TEREZI-
NHA DA SILVA 

OLIVEIRA

KAIO FERNANDO 
DOS REIS SOARES

4º ANO 
- MA-
NHÃ

EQUIPO-
TÊNCIA - 
TARDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

DECRETO Nº 8.901

DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A EMPRESA QUE ES-
PECIFICA.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Mogi Mirim, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, à vista de todo o 
instruído nos autos do Processo Licitatório nº 13.267/2017 – Concorrência 
Pública n° 002/2017.

D E C R E T A :-

                                              
Art. 1º Fica aplicada a penalidade de multa de 2% (dois por cento) so-
bre o valor total do contrato, nos termos da cláusula IV do item 2, à em-
presa “CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA EPP”, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.025.800/0001-46, em virtude de descumprimento contratual, conforme 
consta dos autos do Processo Licitatório nº 13.267/2017. 

Art. 2º Deverá ser assegurado à empresa licitante recurso no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste Decreto.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão 
por conta de verbas próprias consignadas em orçamento.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Mogi Mirim, 20 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 
013/2023
OBJETO: Contratação de seguro para veículos leves da frota do SAAE de 
Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 05 de abril de 2023, às 09 horas.

O edital estará disponível aos interessados, através dos sites: www.licitaco-
es-e.com.br e www.saaemogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos po-
derão ser obtidos junto a Gestão de Materiais, das 8h às 17h, no endereço 
acima citado ou pelos telefones: (19) 3805-9918 ou via e-mail: morgana.
campos@saaemogimirim.sp.gov.br. Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

PAULO TARSO DE SOUZA
Presidente do SAAE
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EDITAL DE SELEÇÃO PARA CUSTEIO DE PROJETOS SUBSCRITOS POR INSTITUIÇÕES, PÚBLICAS OU
PRIVADAS, COM FINALIDADE SOCIAL E SEM FINS LUCRATIVOS , LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS
DA JURISDIÇÃO DA 27ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DA VISTA, PARA RECEBIMENTO DE
VALORES PROVENIENTES DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS, TRANSAÇÃO PENAL, ACORDOS DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO CRIMINAL.

O Juiz Federal, Pedro Henrique Magalhães Lima, Juiz Coordenador em exercício, torna público o presente edital
para seleção de Projetos, que serão financiados com recursos provenientes de prestação pecuniária fixada como
condição de suspensão condicional do processo ou transação penal, bem como da pena restritiva de direitos,
depositados em conta vinculada a este Juízo de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento
convocatório, que se subordina às Resoluções: CJF nº 295, de 04 de junho de 2014, e CNJ nº 154, de 13 de
julho de 2012.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Poderão ser inscritos projetos oriundos de instituições públicas ou privadas com finalidade social e sem fins
lucrativos, atuantes nos municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito
Santo do Pinhal, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi-Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio
do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tapiratiba, Vargem
Grande do Sul.

1.2 Será vedada a destinação dos recursos:

1.2.1 a beneficiários escolhidos de modo arbitrário e aleatório;

1.2.2 ao custeio do Poder Judiciário;

1.2.3 a uma única entidade;

1.2.4 para promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas e, no caso destas, para
pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus membros;

1.2.5 para fins político-partidários;

1.2.6 a entidades que não estejam regularmente constituídas;

1.2.7 para despesas de custeio, tais como aluguéis, salários, telefonia e tributos.

2. DAS CONDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROJETO

2.1 As instituições interessadas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação deste edital,
deverão protocolizar pedido de destinação de recursos para projeto social (Resolução CJF nº 295/2014), a este
Juízo (sjbvis-nuar@trf3.jus.br), por arquivo digital, devidamente instruído com os seguintes documentos:

2.1.1 formulário de inscrição, conforme modelo constante do anexo I deste edital, devidamente preenchido;

2.1.2 estatuto ou contrato social da instituição;

2.1.3 ata de eleição da atual diretoria;

Diário Eletrônico (apenas matérias
ADMINISTRATIVAS) nº 48
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Santo do Pinhal, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi-Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio
do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tapiratiba, Vargem
Grande do Sul.

1.2 Será vedada a destinação dos recursos:

1.2.1 a beneficiários escolhidos de modo arbitrário e aleatório;

1.2.2 ao custeio do Poder Judiciário;

1.2.3 a uma única entidade;

1.2.4 para promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas e, no caso destas, para
pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus membros;

1.2.5 para fins político-partidários;

1.2.6 a entidades que não estejam regularmente constituídas;

1.2.7 para despesas de custeio, tais como aluguéis, salários, telefonia e tributos.

2. DAS CONDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DO PROJETO

2.1 As instituições interessadas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação deste edital,
deverão protocolizar pedido de destinação de recursos para projeto social (Resolução CJF nº 295/2014), a este
Juízo (sjbvis-nuar@trf3.jus.br), por arquivo digital, devidamente instruído com os seguintes documentos:

2.1.1 formulário de inscrição, conforme modelo constante do anexo I deste edital, devidamente preenchido;

2.1.2 estatuto ou contrato social da instituição;

2.1.3 ata de eleição da atual diretoria;
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2.1.4 número de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

2.1.5 cédula de identidade e CPF do representante legal;

2.1.6 certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, quando for o caso;

2.1.7 certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como pela Fazenda Estadual e
Municipal;

2.1.8 certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

2.1.9 cerificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

2.1.10 declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a entidade não se
encontra em mora nem em débito com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e
Indireta;

2.1.11 projeto a ser contemplado, observados os seguintes requisitos:

2.1.11.1 breve histórico da instituição;

2.1.11.2 nome do projeto e justificativa;

2.1.11.3 público a ser atendido;

2.1.11.4 objetivo geral;

2.1.11.5 objetivos específicos;

2.1.11.6 metodologia (ações a serem executadas);

2.1.11.7 período de duração e cronograma de execução do projeto;

2.1.11.8 planilha de custos e valor total do projeto, contendo descrição dos bens e materiais a serem adquiridos e
utilizados, instruído com três orçamentos;

2.1.11.9 outras fontes de financiamento, se houver;

2.1.11.10 resultados esperados;

2.1.11.11 metodologia de avaliação dos resultados.

2.1.12 Os documentos originais relativos às cópias digitalizadas poderão ser requisitados a qualquer momento
pelo Juízo, ou a pedido do Ministério Público Federal, em caso de dúvidas quanto à sua validade ou
autenticidade.

Parágrafo Único. Para as entidades privadas, ainda será necessária a apresentação de declaração da autoridade
máxima da instituição informando que nenhuma das pessoas relacionadas no tópico 2.1.3 é agente político de
poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

2.3 Os arquivos digitais apresentados pelas entidades poderão ser inseridos pelo Núcleo de Apoio Regional,
doravante denominado NUAR, em Expedientes SEI aparatados e relacionados eletronicamente ao Expediente nº
0003518-26.2023.4.03.8001.

2.4. O prazo máximo de execução do projeto será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início de sua
execução, podendo ser renovado por igual prazo, observando-se o prazo máximo de 60(sessenta) meses.

2.5. Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro deverão ser submetidos a esta Subseção Judiciária,

que poderá prorrogar o prazo, desde que não haja aumento de custos.

2.6. O valor total de repasse para execução de cada projeto não poderá ser superior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais).

2.7. É de inteira responsabilidade da instituição a veracidade das informações prestadas no formulário de
inscrição e dos documentos apresentados.

2.8. A Subseção Judiciária de São João da Boa Vista exime-se de responsabilidade sobre quaisquer atos ou fatos
decorrentes de informações incorretas, inexatas ou incompletas fornecidas pela instituição.

3. DA ANÁLISE DOCUMENTAL E SELEÇÃO DO PROJETO

3.1 O NUAR fará a conferência do arquivo digital apresentada e providenciará a juntada ao Expediente SEI de
todo o conteúdo nela contido, mantendo-a armazenada até o encerramento do expediente, quando a mesma, em
havendo pedido expresso, poderá ser devolvida à entidade ou destruída, certificando-se.

Parágrafo Primeiro. Decorrido o prazo para a apresentação dos projetos, deverá ser certificada a regularidade da
documentação apresentada por todas as entidades;

Parágrafo Segundo. Com o feito em ordem, o expediente será imediatamente concluso à Juíza Coordenadora, a
qual, após prévio parecer de Perito(a) Assistente Social sobre a viabilidade do projeto e pertinência na política
pública em que se insere.

3.2 Poderá ser realizada diligência para suprir a ausência ou irregularidade na documentação, fixando-se prazo
para seu cumprimento, sob pena de arquivamento.

3.3 A documentação apresentada fora do prazo estabelecido consoante o item 3.2 não será apreciada.

3.4 Caberá ao Juiz, ouvido o Ministério Público Federal, a escolha, em decisão fundamentada, dos projetos
contemplados, priorizando projetos de instituições que:

3.4.1 Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços à comunidade
ou entidade pública nesta Subseção Judiciária;

3.4.2 Atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de apenados ou às vítimas de
crimes e na prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade;

3.4.3 Prestem serviços de maior relevância social;

3.4.4 Apresentem projetos com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-
se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas;

3.4.5 Viabilizem projetos envolvendo prestadores de serviços à comunidade.

3.5 O resultado da soma dos valores para execução dos projetos selecionados não poderá ultrapassar o valor
disponível em contas bancárias vinculadas a este Juízo, relativas às prestações pecuniárias recolhidas.

3.6  A divulgação dos projetos contemplados ocorrerá na página destinada a publicação de editais no Diário
Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região e com a ampla divulgação entre todos os participantes e público em
geral.

4. DA EXECUÇÃO DO PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1 As instituições que tiverem o projeto selecionado assinarão termo de convênio com a 1ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de São João da Boa Vista, pelo prazo descrito no projeto e o repasse do numerário ficará
condicionado à assinatura de Termo de Ajuste e Responsabilidade de Aplicação dos Recursos, a ser firmado
pelo representante da instituição pública ou privada beneficiária.

4.2 A transferência de recursos ocorrerá mediante expedição de ofício ao banco mantenedor do depósito
judicial, à medida que o projeto for sendo desenvolvido, bem como dependerá da prestação de contas pela

entidade beneficiária acerca da aplicação dos recursos, nos moldes em que previsto no mencionado Termo de
Ajuste e Responsabilidade de Aplicação dos Recursos, sem prejuízo de ulteriores determinações exaradas por
este Juízo no intuito de verificar a correção no manejo dos valores disponibilizados.

4.3 A instituição deverá prestar contas de cada parcela recebida e comprovar a regularidade da entidade, sempre
antes do recebimento da parcela seguinte, conforme Termo de Ajuste e Responsabilidade de Aplicação dos
Recursos e Resoluções 154/2012 (CNJ) e 295/2014 (CJF) .

4.4 Decorrido o prazo final para execução do projeto, deverá a instituição beneficiária proceder à prestação de
contas do valor total recebido no prazo fixado no Termo de Ajuste e Responsabilidade de Aplicação dos
Recursos, enviando ao Juízo relatório que deverá conter:

4.4.1 planilha detalhada dos valores gastos, com saldo credor porventura existente;

4.4.2 cópia das notas, cupons fiscais e faturas de todos os produtos e serviços custeados com os recursos
disponibilizados, com atestado da pessoa responsável pela execução do projeto, preferencialmente no verso do
documento, de que os produtos foram entregues e/ou os serviços foram prestados nas condições
preestabelecidas na contratação;

4.4.3 relatório quantitativo e qualitativo com os resultados obtidos.

4.5 O resumo demonstrativo da prestação de contas e sua aprovação serão obrigatoriamente publicados no
Diário Eletrônico da 3ª Região.

4.6 Havendo saldo credor não utilizado no projeto, o valor será depositado pela instituição na conta corrente
vinculada a este Juízo, fato que deverá ser formalmente comunicado e comprovado nos autos correspondentes.

4.7 A execução dos projetos selecionados será acompanhada, em conjunto ou separadamente, pelo Juízo e pelo
Ministério Público Federal;

4.8 A prestação de contas será submetida à homologação judicial após manifestação do Ministério Público
Federal e, se o caso, instruída com pareceres especializados.

4.9 A não prestação de contas por parte da instituição beneficiária implicará cancelamento do Instrumento de
Ajuste firmado, impossibilidade de inscrição da instituição em editais da mesma natureza publicados pela
Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo da adoção das medidas
judiciais cabíveis.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas pelo Juízo da Subseção Judiciária de São João da
Boa Vista, após ouvido o Ministério Público Federal.

5.2 Todas as comunicações, pedidos de informações e outras demandas dos participantes deverão ser
obrigatoriamente encaminhadas pelo endereço eletrônico sjbvis-nuar@trf3.jus.br e juntadas no respectivo
expediente e lá apreciadas pela Juíza Coordenadora.

5.3 Para que chegue ao conhecimento de todos, determina-se a expedição do presente Edital, o qual será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região e divulgado por veículo de comunicação social
da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo, além de encaminhado eletronicamente às instituições cadastradas
para recebimento dos prestadores de penas alternativas perante esta 1ª Vara Federal de São João da Boa Vista.

5.4 Para maior publicidade e alcance dos interessados, dê-se ciência dos termos deste Edital à Assessoria de
Comunicação, para divulgação nas páginas de internet da Justiça e envio à imprensa em geral, especialmente
aos jornais com circulação nas cidades integrantes desta Subseção Judiciária.
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ANEXO I 

Formulário de inscrição para apresentação de projeto

 

Nome da instituição  

 

Endereço  

Bairro  Município  CEP  

Telefone  E-mail  

Atividades desenvolvidas  

 

CNPJ  Data da última eleição de diretoria  

Política púbica à qual está vinculada  Assistência Social  Educação

 Saúde  Esporte e Cultura Outra:  

Representante legal  

CPF  RG  

Nome do projeto apresentado  

 

Objetivo geral do projeto  

 

 

Valor total do projeto  Prazo de execução  

Banco para depósito  Agência  Conta  

                             

 

 

(cidade sede), _____ de _________________ de 2023.

Assinatura e carimbo do representante legal.

 

 

ANEXO II

DECLARAÇÃO

 

_______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº _____________________________
com sede na __________________________, neste ato
representada por (nome, cargo e qualificação)
_________________________________________________________________, portador(a) do RG nº
___________________________________, inscrito/a no CPF nº ____________________________,
DECLARA, sob as penas do artigo 299 Código Penal Brasileiro, que a instituição não se encontra em mora nem
em débito com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta.

Por ser a mais legítima verdade, firmo a presente declaração.

(Cidade sede), _______________________.

Nome / Assinatura / Cargo: __________________________________

 

 

ANEXO III
DECLARAÇÃO

 

_______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº _____________________________
com sede na ____________________________________________, neste ato representada por (nome, cargo e
qualificação ________________________________________________________, portador(a) do RG nº
______________________________, inscrito no CPF nº ____________________________, DECLARA, para
fins de Instrumento de Ajuste com a UNIDADE GESTORA, que nenhum dos componentes da sua Diretoria é

agente político de poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração
pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

(Cidade sede), _________________________.

Nome / Assinatura / Cargo: __________________________________

 

 

ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

 

Eu, (nome, cargo e qualificação) ______________________________________________, portador(a) do RG
nº ______________________________, inscrito no CPF nº
____________________________, na qualidade de representante legal da instituição
___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________,
com sede na ___________________________________________________, assumo a responsabilidade pela
adequada destinação e aplicação dos recursos adquiridos em
decorrência do Instrumento de Ajuste nº _______________________________ firmado, no projeto denominado
_________________________________, apresentado a esse Juízo
Federal de acordo com as regras constantes no Edital nº _______________________.

Por conseguinte me comprometo a apresentar prestação de contas da forma mais completa possível dos valores
recebidos e utilizados, sempre que determinado por esse
Juízo, com balanços, notas fiscais, notas técnicas, relatórios, fotografias e outros documentos que demonstrem a
aplicação adequada dos valores, sob pena de apuração de
responsabilidade, ficando assegurada a publicidade e transparência na destinação de recursos.

 

(Cidade sede), _________________________.

Nome / Assinatura / Cargo: __________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique Magalhães Lima , Juiz Federal Substituto, em
09/03/2023, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 9572133 e o
código CRC 78D3BF7C.

 

0003518-26.2023.4.03.8001 9572133v23

A LUTAA LUTA
CONTRA OCONTRA O
MOSQUITOMOSQUITO
CONTINUACONTINUA

Faça sua parte.Faça sua parte.
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EDITAL

A Casa dos Conselhos Municipais de Mogi Mirim, no uso de suas atribui-
ções, em atenção à Lei Municipal nº 6.297, de 30 de março de 2.021, que 
dispõe sobre a Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – CACS-FUN-
DEB, com base na Portaria nº 040/23, convoca os Conselheiros, titula-
res e suplentes, para uma Reunião Extraordinária no dia 23 de março 
de 2023, às 10h, na  Casa dos Conselhos Municipais - Rua Marciliano, 
610 – Centro – Mogi Mirim, para tratar da seguinte pauta: 

1 – Leitura da ata da última Reunião; 
2 – Prestação de contas convênio Transporte/ PNATE – Exercício 2022;
3 – Conferência dos gastos com os pagamentos do FUNDEB nos meses de 
Janeiro e Fevereiro de 2023;
4 – Análise dos relatórios e demais documentos relacionados às receitas 
do município.

Mogi Mirim, 21 de Março de 2023. 
  

Doralice dos Santos Scafi
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

LEI Nº 6.596

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, PELO PODER EXECUTIVO, 
A FIRMAR TERMO DE COMODATO, A TÍTULO GRATUITO, PARA USO 
DE PARTE DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SERVIÇOS DE OBRAS 
SOCIAIS DE MOGI MIRIM (SOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou e o Prefeito Municipal DR. 
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Mogi Mirim, pelo Poder Executivo, autorizado a 
firmar Termo de Comodato, a título gratuito, para uso de parte de imóvel de 
propriedade do SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE MOGI MIRIM (SOS), 
localizado na Avenida Santo Antonio, nº 24, contendo 352,51 metros qua-
drados, inscrito no Cadastro Técnico Municipal nº 53-22-65-0311-001, obje-
to da Matricula nº 1.365, devidamente registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Mogi Mirim/SP.

Parágrafo único. O Termo de Comodato de que trata o caput tem por objeto 
a implantação de cursos realizados pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi Mirim, para fins 
de fornecer treinamentos para o desenvolvimento profissional, cultural e 
humano. 

Art. 2º O imóvel, objeto do Comodato de que trata o art. 1º, constitui-se de 
uma área composta de salão de festas com dois banheiros; cozinha; recep-
ção; sala de informática com banheiro; escritório e sala de apoio.

Parágrafo único. A entidade comodante também irá dispor, em favor do Mu-
nicípio, sem quaisquer ônus, de móveis, utensílios, equipamentos, eletro-
domésticos, dentre outros que forem necessários ao bom uso do objetivo a 
que se propõe a presente Lei.

Art. 3º O Comodato  será firmado por um período de 10 (dez) anos, na forma 
do Termo de Comodato, podendo ser renovado por igual período, a critério 
das partes, mediante termo de prorrogação e rescindido em decorrência de 
quaisquer irregularidades e ou descumprimento das cláusulas do ajuste.

Art. 4º O Município de Mogi Mirim, na forma de Comodatário, ficará respon-
sável pelas despesas mensais decorrentes do uso de água, energia elétrica 
e manutenção do prédio, durante a vigência do contrato objeto desta Lei.

Art. 5º A regulamentação da presente Lei se dará por meio do Termo de 
Comodato a ser firmado entre o Município e a entidade comodante.

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

Prefeitura de Mogi Mirim, 21 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

Projeto de Lei nº 08/2023
Autoria: Prefeito Municipal

TERMO DE CONTRATO DE COMODATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E O SERVIÇOS SOCIAIS DE MOGI MIRIM 
(SOS).

Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito, as partes:

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 45.332.095/0001-89, com sede administrativa à 
Rua Doutor José Alves, nº 129, Centro, neste ato representado pelo Prefei-
to Municipal DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, doravante denominado 
COMODATÁRIO; 

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS (SOS), com sede na Avenida San-
to Antonio, nº 24, Centro de Mogi Mirim, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
52.777653/0001-85, neste ato representado por seu presidente, doravante 
denominado COMODANTE.

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE COMODATO, a título gra-
tuito, o qual, além das normas legais aplicáveis à espécie, reger-se-á pelas 
Cláusulas e Condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A COMODANTE cede em Comodato ao COMODATÁRIO um imóvel, si-
tuado na Avenida Santo Antonio, nº 24, Centro de Mogi Mirim, para que 
o COMODATÁRIO possa dele usar e fruir objetivando a implantação de 
cursos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo 
Fundo Social de Solidariedade de Mogi Mirim, voltados a treinamentos para 
o desenvolvimento profissional, cultural e humano.

Além do espaço físico do imóvel, o COMODATÁRIO poderá utilizar-se das 
benfeitorias, obras e construções existentes, de área composta de salão 
de festas com dois banheiros; cozinha; recepção; sala de informática com 
banheiro; escritório e sala de apoio, além de móveis, utensílios, equipamen-
tos, eletrodomésticos, dentre outros que forem necessários ao bom uso do 
objetivo a que se propõe.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Imóvel

O imóvel objeto de comodato contém 352,51 metros quadrados, está ins-
crito no Cadastro Técnico Municipal nº 53-22-65-0311-001, objeto da Matri-
cula nº 1.365, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Mogi Mirim/SP e encontra-se em perfeitas condições de 
conservação, uso, preservação, livre de contaminação ou qualquer outro 
passivo ambiental.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo

O prazo do presente Contrato de Comodato será de 10 [dez] anos, podendo 
ser renovado por igual período, a critério das partes, mediante termo de 
prorrogação e rescindido em decorrência de quaisquer irregularidades e ou 
descumprimento das cláusulas do ajuste.

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações do COMODATÁRIO

O COMODATÁRIO desde já se obriga, sob pena de rescisão deste Con-
trato, a responder por perdas e danos a que der causa, desde que sejam 
decorrentes das atividades, obrigações e serviços que lhe cabem dentro do 
escopo deste contrato, além de:

04.1  Conservar, como se seu próprio fosse, o imóvel e benfeitorias 
nele edificadas, objeto deste Comodato, inclusive fazendo por sua própria 
conta os consertos, reparos e manutenções à conservação do mesmo, en-
quanto viger o contrato;

04.2  Usar e fruir o imóvel exclusivamente em atendimento ao objeto 
deste instrumento, não podendo, sem anuência da COMODANTE, ceder 
ou emprestar, total ou parcialmente, o mesmo a terceiros;

04.3  Pagar, nas épocas próprias, as despesas mensais relacionadas à 
água e energia elétrica.

CLÁUSULA QUINTA – Da Devolução

Caso o presente instrumento seja rescindido, o COMODATÁRIO se obriga 
a devolver a área à COMODANTE no estado em que a recebeu, totalmente 
livre de coisas, resíduos ou matérias que possam representar ameaça à 
saúde e ou degradação ambiental, sob pena de exclusiva responsabilidade 
pela reparação de danos ambientais e de danos pessoais decorrentes de 
evento danoso.

CLÁUSULA SEXTA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, como 
competente para dirimir as dúvidas e pendências que surgirem em razão do 
seu cumprimento.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes contratantes 
o presente instrumento de Contrato de Comodato, digitado em 2 [duas] vias 
de igual teor e forma, na presença de 2 [duas] testemunhas, de tudo cientes 
que também assinam.

Mogi Mirim, 21 de março de 2 023.
DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

Município de Mogi Mirim
COMODATÁRIO

EDSON MARIANO DE ALMEIDA
Serviços de Obras Sociais (SOS)

COMODANTE
Testemunhas:
____________________________   ______________________________

LEI Nº 6.599

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SU-
PLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NO VALOR DE R$ 
2.139.000,00.

A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou e o Prefeito Municipal DR. 
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a efetuar a aber-
tura de crédito adicional especial suplementar, por excesso de arrecada-
ção, na importância de R$ 2.139.000,00 (dois milhões e cento e trinta e 
nove mil reais), nas seguintes classificações funcionais programáticas:

01.49 SECRETARIA DE SAÚDE

01.49.12 Gestão de Saúde

01.49.12.10.301.1004.2256 Ampl. da Cobertura Pop.
Estimada pelas Equipes

3.3.90.39 Outros Serv. Terceiros – 
Pessoa Jurídica 150.000,00

02 Fonte de Recurso – Es-
tadual

01.49.12.10.302.1004.2101 Manut. das Atividades do 
Centro de Especialidades

4.4.90.52 Equipamentos e Material 
Permanente 1.989.000,00

07 Fonte de Recurso – Opera-
ção de Crédito 

                                                                              
TOTAL 2.139.000,00

Art. 2º Ficam alterados os valores constantes nos anexos II e III do PPA – 
2022 a 2025 e anexos V e VI da LDO de 2023, pelos valores ora suplemen-
tados nas respectivas classificações programáticas constante do artigo 1º 
desta Lei. 

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

Prefeitura de Mogi Mirim, 21 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

Projeto de Lei nº 12/2023
Autoria: Prefeito Municipal

LEI Nº 6.598

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SU-
PLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022, NO VALOR DE 
R$ 28.732.000,00.

A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou e o Prefeito Municipal DR. 
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a efetuar a aber-
tura de crédito adicional especial suplementar, por superávit financeiro de 
2022, na importância de R$ 28.732.000,00 (vinte e oito milhões e setecen-
tos e trinta e dois mil reais), nas seguintes classificações funcionais progra-
máticas:

01.49
SECRETARIA DE 

SAÚDE
01.49.12 Gestão da Saúde

01.49.12.10.301.1004.2256

Ampliação da Cobertura 

Pop. Estimada pelas 

Equipes

3.3.90.34

Outras Desp. de Pessoal 

Dec. Mão-de-obra Tercei-

rizada

    2.400.000,00

3.3.90.39
Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa Jurídica
    1.330.000,00

95

Fonte de Recurso – 

Federal (Exercícios 

Anteriores)

 

3.3.90.40

Serviços de Tecnologia 

da Infor. e Comunicação 

- PJ

600.000,00

92

Fonte de Recurso – 

Estadual (Exercícios 

Anteriores)

01.49.12.10.302.1004.2037
Manutenção de Convê-

nios

3.3.50.39
Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa Jurídica

91

Fonte de Recurso – 

Tesouro (Exercícios 

Anteriores)

8.100.000,00

3.3.50.39
Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa Jurídica
584.269,20

92

Fonte de Recurso – 

Estadual (Exercícios 

Anteriores)

3.3.50.39
Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa Jurídica
3.300.000,00

95

Fonte de Recurso – 

Federal (Exercícios 

Anteriores)

01.49.12.10.302.1004.2101
Manut.das Atividades do 

Centro de Especialidades

3.3.90.39
Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa Jurídica
600.000,00

4.4.90.52
Equipamentos e Mat. 

Permanente
730.000,00

92

Fonte de Recurso – 

Estadual (Exercícios 

Anteriores)

01.49.12.10.302.1004.2213

Ampl. dos Atend. de 

Urg.e Emergência Ambu-

latorial

3.3.50.39
Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa Jurídica
10.400.000,00

91

Fonte de Recurso – 

Tesouro (Exercícios 

Anteriores)

01.49.12.10.303.1004.2029

Fornecimento de Medic., 

Insumos Hosp. e Suple-

mentos
3.3.90.30 Material de Consumo  217.730,80

92

Fonte de Recurso – 

Estadual (Exercícios 

Anteriores)

01.49.12.10.304.1004.2042
Manutenção das Ativida-

des da VISA

3.3.90.39
Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa Jurídica
470.000,00

95

Fonte de Recurso – 

Federal (Exercícios 

Anteriores)
                                                                                          

TOTAL
28.732.000,00

Art. 2º Ficam alterados os valores constantes nos anexos II e III do PPA – 
2022 a 2025 e anexos V e VI da LDO de 2023, pelos valores ora suplemen-
tados nas respectivas classificações programáticas constantes do artigo 1º 
desta Lei. 

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

Prefeitura de Mogi Mirim, 21 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

Projeto de Lei nº 11/2023
Autoria: Prefeito Municipal

LEI Nº 6.597

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto 
à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financia-
mento à Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro, 
destinado a aplicação em Despesa de Capital e a oferecer garantias, e dá 
outras providências.

A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou e o Prefeito Municipal DR. 
PAULO DE OLIVEIRA E SILVA sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos desta Lei, 
a contratar e garantir financiamentos na linha de crédito do FINISA – Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Modalidade Apoio Financei-
ro destinado à aplicação em Despesa de Capital junto a Caixa Econômica 
Federal, até o valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), 
nos termos da Resolução CMN nº 4589/2017 e posteriores alterações e 
observadas as disposições legais em vigor para contratação de operação 
de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa 
Econômica Federal para a operação.

Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste 
artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante 
do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento/Despesa de 
Capital vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em 
consonância com o § 1º do art. 35, da Lei Complementar Federal nº 101, de 
04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia 
da operação de crédito de que trata esta Lei, as cotas de repartição consti-
tucional, do Imposto de Circulação de Mercadorias – ICMS e/ou Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM até o limite suficiente para o pagamento 
das prestações e demais encargos decorrentes desta Lei ou autorizado a 
vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de 
que trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro solven-
do”, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, 
“d” e “e” complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 
156, nos termos § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como 
outras garantias admitidas em direito.

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos 
previstos no caput deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada 
a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à 
amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação 
da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações 
financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e 
consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da 
dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios 
financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos 
da dívida, até o seu pagamento final.
 
§ 4º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos 
da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a debi-
tar na conta-corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, 
onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes 
necessários à amortização e pagamento final da dívida. 

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financia-
mento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicio-
nais inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei Orçamentária Anual e no 
Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de Capital, 
os recursos necessários aos investimentos a serem realizados, provenien-
tes do FINISA/Despesa de Capital, no montante mínimo necessário à reali-
zação do projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros 
e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta 
Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 4.320, de 
17.03.1964, com abertura de programa especial de trabalho.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto créditos espe-
ciais ou suplementares no orçamento vigente à época da contratação e/ou 
liberação dos recursos, conforme artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64, 
até o limite fixado no art. 1º, de modo a atender as receitas e despesas 
provenientes da operação a ser contratada, em especial criar no PPA-2022-
2025 - Lei n° 6.367, de 27 de outubro de 2021, e na LDO – 2023 - Lei n° 
6.489, de 14 de julho de 2022, na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer 
a ação 01.44.11.27.812.1004.1121 – Implantação da Arena poliesportiva 
Multiuso, cujo produto/indicador é 1 (uma) arena poliesportiva construída 
até 2024; e na Lei nº 6.547 de 01 de dezembro de 2022 suplementar as 
seguintes dotações: 01.44.11.27.812.1004.1121.4.4.90.51.00.07 - no valor 
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) e, promover alterações necessárias na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual vigentes.

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

Prefeitura de Mogi Mirim, 21 de março de 2 023.

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

REGINA CÉLIA S. BIGHETI
Coordenadora de Secretaria

Projeto de Lei nº 09/2023
Autoria: Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

COMUNICADO DE DEFERIMENTO

A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOGI MIRIM, comunica o defe-
rimento, das solicitações citadas abaixo:-

Protocolo: 0016/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data 11/01/2023 CEVS: 353080501-865-000142-1-4 Data de Validade: 
01/02/2024 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊN-
CIA DE MOGI MIRIM CNPJ/CPF: 54.673.413/0001-66 Endereço: Avenida 
PROFESSOR ADIB CHAIB, 3011 VILA SÃO JOÃO Município: MOGI MI-
RIM CEP: 13801-300 UF: SP Resp. LEGAL: MARCOS DONIZETI ZANI 
CPF: 06877238842 Resp. Técnico: TALITA NOGUEIRA SOBRINHO CPF: 
33964663816 CBO:  Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:26139 UF:SP 
Resp. Técnico: ALESSANDRA LOPES DE SOUZA CPF: 28325218860 CBO:  
Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:124801-f UF:SP Resp. Técnico: MAI-
RA OLMEDO GOMES CPF: 34277629806 CBO:  Conselho Prof.: CREFITO 
No. Inscr.:27922 UF:SP Resp. Técnico: PAULINY DE AQUINO LOURENÇO 
CPF: 35994527840 CBO:  Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:30765 UF:SP 
.

Protocolo: 1252/22 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 01/12/2022 CEVS: 353080501-931-000052-1-5 Data de Validade: 
24/01/2024 Razão Social: CLUBE MOGIANO CNPJ/CPF: 52.781.267/0001-
67 Endereço: Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB, 801 CENTRO Município: 
MOGI MIRIM CEP: 13800-010 UF: SP Resp. LEGAL: ANTONIO FERNAN-
DO Z. JUNIOR CPF: 06194572876 Resp. Técnico: JOSE MARCIO ROTOLI 
MANSUR FILHO CPF: 36892720846 CBO:  Conselho Prof.: CREF No. Ins-
cr.:119633-G UF:SP .

Protocolo: 1257/22 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 01/12/2022 CEVS: 353080501-561-002241-1-1 Data de Validade: 
24/01/2024 Razão Social: THAISE OTAVIO JUSSIANI LIMA CNPJ/CPF: 
31.348.060/0002-04 Endereço: Avenida VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 596 
Jardim Santa Helena Município: MOGI MIRIM CEP: 13806-050 UF: SP Resp. 
LEGAL: THAISE OTAVIO JUSSIANI LIMA CPF: 36799888856 .

Protocolo: 0011/23 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento  Data 
10/01/2023 CEVS: 353080501-472-000570-1-0 Data de Validade: 31/01/2024 
Razão Social: 44.455.840 TERESA FORTUNATA MOREIRA CNPJ/CPF: 
44.455.840/0001-14 Endereço: Avenida BENEDITO ALVARENGA, 320 Jar-
dim Maria Beatriz Município: MOGI MIRIM CEP: 13803-032 UF: SP Resp. 
LEGAL: TERESA FORTUNATO MOREIRA CPF: 10791398854 .

Protocolo: 0055/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data26/01/2023 CEVS: 353080501-561-002322-1-1 Data de Validade: 
31/01/2024 Razão Social: JONALDO MARCIANO 00513707867 CNPJ/CPF: 
06.258.749/0001-10 Endereço: Rua PRIMEIRO DE JANEIRO, 354 VILA 
SANTA LUZIA Município: MOGI MIRIM CEP: 13807-450 UF: SP Resp. LE-
GAL: JONALDO MARCIANO CPF: 00513707867 .

Protocolo: 0046/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 25/01/2023 CEVS: 353080501-812-000002-1-3 Data de Validade: 
02/02/2024 Razão Social: SOLUTEC SERVICO DE DEDETIZACAO LTDA 
CNPJ/CPF: 04.894.771/0001-20 Endereço: Rua  JAMIL ANDRÉ, 247 PAR-
QUE DO ESTADO II Município: MOGI MIRIM CEP: 13807-687 UF: SP Resp. 
LEGAL: LAERCIO ROZA NETO                        CPF: 05919393807 Resp. 
Técnico: JÚLIO CÉSAR DE FARIA  CPF: 07965163837 CBO: 01110 Conse-
lho Prof.: CRQ No. Inscr.:04138878 UF:SP .

Protocolo: 1241/22 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data 25/11/2022 CEVS: 353080501-812-000012-1-0 Data de Validade: 
02/02/2024 Razão Social: WORKINSET - CONTROLADORA DE PRAGAS 
LTDA-ME CNPJ/CPF: 09.343.569/0001-24 Endereço: Rua MARIA ALBE-
JANTE SIMÕES TEIXEIRA, 87 PLANALTO BELA VISTA Município: MOGI 
MIRIM CEP: 13803-240 UF: SP Resp. LEGAL: ORIOVALDO APARECIDO 
MAGALHÃES CPF: 08725095838 Resp. Técnico: CARLOS MAURICIO 
MACEDO DE ALMEIDA CPF: 06195692808 CBO: 214505 Conselho Prof.: 
CREA No. Inscr.:161358/D UF:SP .

Protocolo: 0092/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento  
Data  31/01/2023 CEVS: 353080501-472-000285-1-7 Data de Validade: 
02/02/2024 Razão Social: PADARIA VITÓRIA DE MOGI MIRIM LTDA. - ME 
CNPJ/CPF: 10.465.244/0001-01 Endereço: Avenida EXPEDITO QUARTIE-
RI, 1097 BOX 01 MIRANTE Município: MOGI MIRIM CEP: 13801-156 UF: SP 
Resp. LEGAL: VINÍCIUS DE ANDRADE PIRES NAVES CPF: 22402738871 .

Protocolo: 0056/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 26/01/2023 CEVS: 353080501-471-000271-1-1 Data de Validade: 
31/01/2024 Razão Social: FATIMA DO CARMO CNPJ/CPF: 08.725.019/0001-
07 Endereço: Rua SANTA LUZIA, 80 Vila Santa Luzia Município: MOGI 
MIRIM CEP: 13807-461 UF: SP Resp. LEGAL: FATIMA DO CARMO CPF: 
30840118856 .

Protocolo: 0103/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 02/02/2023 CEVS: 353080501-561-002383-1-7 Data de Vali-
dade: 03/02/2024 Razão Social: BARBARA ALESSANDRA DE SOUZA 
25996848899 CNPJ/CPF: 46.605.106/0001-10 Endereço: Rua LUIZ GON-
ZAGA GUERREIRO, 91 Jardim Maria Beatriz Município: MOGI MIRIM CEP: 
13803-011 UF: SP Resp. LEGAL: BARBARA ALESSANDRA DE SOUZA  
CPF: 25996848899 .

Protocolo: 0110/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 03/02/2023 CEVS: 353080501-863-000625-1-0 Data de Validade: 
03/02/2024 Razão Social: SERGIO AUGUSTO CUPOLILLO CNPJ/CPF: 
91703964853 Endereço: Rua BARONESA DE CINTRA, 116 JARDIM ÁU-
REA Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-203 UF: SP Resp. LEGAL: SER-
GIO AUGUSTO CUPOLILLO CPF: 91703964853 Resp. Técnico: SERGIO 
AUGUSTO CUPOLILLO CPF: 91703964853 CBO: 223147 Conselho Prof.: 
CRM No. Inscr.:43923 UF:SP. 

Protocolo: 0111/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data 03/02/2023 CEVS: 353080501-863-000929-1-6 Data de Valida-
de: 03/02/2024 Razão Social: SILVIA REGINA DE MORAES PARALUPPI 
CUPOLILLO CNPJ/CPF: 12785927842 Endereço: Rua BARONESA DE CIN-
TRA, 116 JARDIM ÁUREA Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-203 UF: 
SP Resp. LEGAL: SILVIA REGINA DE M. PARALUPPI CUPOLILLO  CPF: 
12785927842 Resp. Técnico: SILVIA REGINA DE M. PARALUPPI CUPO-
LILLO  CPF: 12785927842 CBO:  Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:59306 
UF:SP .

Protocolo: 0061/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 26/01/2023 CEVS: 353080501-561-001962-1-5 Data de Valida-
de: 02/02/2024 Razão Social: VERA APARECIDA MARTINS PEREIRA 
07378703893 CNPJ/CPF: 31.564.030/0001-54 Endereço: Rua PADRE RO-
QUE, 2794 BOX - 01 Centro Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-033 UF: SP 
Resp. LEGAL: VERA APARECIDA MARTINS PEREIRA CPF: 07378703893 .

Protocolo: 0122/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data 07/02/2023 CEVS: 353080501-863-000730-1-6 Data de Validade: 
07/02/2024 Razão Social: SMB URBINI EIRELI CNPJ/CPF: 08.258.116/0001-
37 Endereço: Avenida SANTO ANTÔNIO, 498 CENTRO Município: MOGI 
MIRIM CEP: 13800-030 UF: SP Resp. LEGAL: SÉRGIO MAURICIO BUENO 
URBIBI JUNIOR CPF: 24895319806 Resp. Técnico: SÉRGIO MAURICIO 
BUENO URBIBI JUNIOR CPF: 24895319806 CBO: 06130 Conselho Prof.: 
CRM No. Inscr.:96678 D UF:SP .

Protocolo: 0121/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 07/02/2023 CEVS: 353080501-472-000562-1-9 Data de Validade: 
07/02/2024 Razão Social: JOAO MANOEL DA SILVA 36114510453 CNPJ/
CPF: 44.305.558/0001-50 Endereço: Rua CONDE ÁLVARES PENTEADO, 
176 Mirante Município: MOGI MIRIM CEP: 13802-101 UF: SP Resp. LEGAL: 
JOAO MANOEL DA SILVA  CPF: 36114510453 .

Protocolo: 0124/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 07/02/2023 CEVS: 353080501-561-002067-1-7 Data de Va-
lidade: 07/02/2024 Razão Social: REJANE FRANCATTO CNPJ/CPF: 
32.582.391/0001-96 Endereço: Rua ANTÔNIO MORENO PEREZ, 189 Jar-
dim Maria Beatriz Município: MOGI MIRIM CEP: 13803-010 UF: SP Resp. 
LEGAL: REJANE FRANCATTO CPF: 18817949892 .

Protocolo: 0144/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 09/02/2023 CEVS: 353080501-472-000556-1-1 Data de Validade: 
09/02/2024 Razão Social: DIRCEU FRANCISCO CAPELARI 02503713831 
CNPJ/CPF: 45.689.316/0001-70 Endereço: Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 
138 Centro Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-185 UF: SP Resp. LEGAL: 
DIRCEU FRANCISCO CAPELARI CPF: 02503713831 .

Protocolo: 0142/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 08/02/2023 CEVS: 353080501-561-002374-1-8 Data de Validade: 
09/02/2024 Razão Social: OLIVIA MODENA SCAPIN 34821275813 CNPJ/
CPF: 46.291.287/0001-57 Endereço: Rua OLÍVIO BORDIGNON, 146 Lote-
amento INOCOOP Município: MOGI MIRIM CEP: 13806-515 UF: SP Resp. 
LEGAL: OLIVIA MODENA SCAPIN CPF: 34821275813 .

Protocolo: 1201/22 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento  Data 
16/11/2022 CEVS: 353080501-960-000795-1-0 Data de Validade: 09/02/2024 
Razão Social: DANIELE CRISTINA FORTINI GONCALVES 35603614862 

CNPJ/CPF: 48.392.065/0001-56 Endereço: Rua PADRE ROQUE, 1135 TER-
REO Jardim Áurea Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-207 UF: SP Resp. 
LEGAL: DANIELE CRISTINA FORTINI GONCALVES CPF: 35603614862 .

Protocolo: 0148/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 09/02/2023 CEVS: 353080501-109-000072-1-8 Data de Validade: 
09/02/2024 Razão Social: IGOR FELIPE DOMINGOS TINTINO 41320607802 
CNPJ/CPF: 24.293.913/0001-01 Endereço: Rua CORNÉLIO PIRES, 162 Jar-
dim Flamboyant Município: MOGI MIRIM CEP: 13807-530 UF: SP Resp. LE-
GAL: IGOR FELIPE DOMINGOS TINTINO CPF: 41320607802. 

Protocolo: 0085/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento 
com Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Endereço   Data 
30/01/2023 CEVS: 353080501-865-000324-1-7 Data de Validade: 10/02/2024 
Razão Social: DAIANI DE LIMA ALVES GARCIA CNPJ/CPF: 10089957709 
Endereço: PADRE ROQUE, 520 b sala - 04 Centro Município: MOGI MIRIM 
CEP: 13800-033 UF: SP Resp. LEGAL: DAIANI DE LIMA ALVES GARCIA 
CPF: 10089957709 Resp. Técnico: DAIANI DE LIMA ALVES GARCIA CPF: 
10089957709 CBO:  Conselho Prof.: CRP No. Inscr.:130774 UF:SP .

Protocolo: 0059/23 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento  Data 
27/01/2023 CEVS: 353080501-472-000571-1-8 Data de Validade: 10/02/2024 
Razão Social: 49.293.337 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA ZANIBONI 
CNPJ/CPF: 49.293.337/0001-23 Endereço: Rua DOUTOR JOSÉ ALVES, 
218 CASA Centro Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-050 UF: SP Resp. 
LEGAL: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA ZANIBONI CPF: 23212525886 .

Protocolo: 0137/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento  Data  
08/02/2023 CEVS: 353080501-477-000167-1-3 Data de Validade: 09/02/2024 
Razão Social: IBSEN CESAR BIAZOTTO CNPJ/CPF: 40.298.930/0001-98 
Endereço: Rua SEBASTIÃO MILANO SOBRINHO, 1502 Jardim Planalto 
Município: MOGI MIRIM CEP: 13801-650 UF: SP Resp. LEGAL: IBSEN CE-
SAR BIAZOTTO CPF: 34793044867 Resp. Técnico: MARILU APARECIDA 
DE OLIVEIRA CPF: 31752003896 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. 
Inscr.:69252 UF:SP .

Protocolo: 0150/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 09/02/2023 CEVS: 353080501-863-001001-1-0 Data de Validade: 
09/02/2024 Razão Social: VIVIAN BRONZATI CNPJ/CPF: 22487210800 En-
dereço: BRASÍLIA, 441 Loteamento Nova Mogi Município: MOGI MIRIM CEP: 
13800-280 UF: SP Resp. LEGAL: VIVIAN BRONZATI CPF: 22487210800 
Resp. Técnico: VIVIAN BRONZATI CPF: 22487210800 CBO:  Conselho Prof.: 
CRM No. Inscr.:129909 UF:SP .

Protocolo: 0099/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data  01/02/2023 CEVS: 353080501-477-000151-1-3 Data de Validade: 
10/02/2024 Razão Social: DROGAL FARMACEUTICA LTDA. CNPJ/CPF: 
54.375.647/0174-45 Endereço: Rua PADRE ROQUE, 1580 JARDIM ÁUREA 
Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-207 UF: SP Resp. LEGAL: MARCE-
LO DELFINI CANÇADO CPF: 11527329860 Resp. Técnico: ARIANA ELISA 
DE OLIVEIRA CPF: 32304166865 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. 
Inscr.:77985 UF:SP Resp. Técnico: KETRYN CRISTIANI MASSUD FRAN-
CO VALLIM CPF: 10218604840 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Ins-
cr.:18880 UF:SP Resp. Técnico: MARIANA CARDOSO FERREIRA QUEIROZ 
CPF: 42637847824 CBO:  Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:103932 UF:SP .

Protocolo: 0074/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 27/01/2023 CEVS: 353080501-863-000875-1-3 Data de Validade: 
09/02/2024 Razão Social: ORTOPEDIA II SERVIÇOS MEDICOS SOCIE-
DADE SIMPLES CNPJ/CPF: 21.003.098/0001-00 Endereço: Praça DUQUE 
DE CAXIAS, 169 s SALAS 04,05,10,15 CENTRO Município: MOGI MIRIM 
CEP: 13800-177 UF: SP Resp. LEGAL: ALEXANDRE ARRUDA DE LIMA 
CPF: 25206417890 Resp. Técnico: ALEXANDRE ARRUDA DE LIMA CPF: 
25206417890 CBO:  Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:98975 UF:SP Resp. 
Técnico: ANDRE FRAZÃO ROSA CPF: 31735036862 CBO: 223146 Conse-
lho Prof.: CRM No. Inscr.:134752 UF:SP Resp. Técnico: GUILHERME MA-
RETTI FRANCO DE CAMPOS CPF: 30527720828 CBO:  Conselho Prof.: 
CRM No. Inscr.:135610 UF:SP Resp. Técnico: LEANDRO DE MATTOS CPF: 
22534515845 CBO:  Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:145979 UF:SP. 

Protocolo: 0072/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data  27/01/2023 CEVS: 353080501-863-000449-1-1 Data de Validade: 
09/02/2024 Razão Social: CLINICA GAVAZZA E NERI SERVIÇOS MÉDICOS 
SOCIEDADE SIMPLES CNPJ/CPF: 09.114.804/0001-96 Endereço: Praça 
DUQUE DE CAXIAS, 169 SALA 09 CENTRO Município: MOGI MIRIM CEP: 
13800-177 UF: SP Resp. LEGAL: IDALSON DEIVES DE OLIVEIRA NERI 
CPF: 24910591850 Resp. Técnico: IDALSON DEIVES DE OLIVEIRA NERI 
CPF: 24910591850 CBO: 223146 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:105042 
UF:SP Resp. 
Técnico: HELENA GAVAZZA NERI CPF: 30476719828 CBO:  Conselho Prof.: 
CRM No. Inscr.:101887 UF:SP .

Protocolo: 0008/23 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento. Data: 
06/01/2023 CEVS: 353080501-865-000356-1-0 Data de Validade: 10/02/2024 
Razão Social: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 04484450690 Ende-
reço: Rua PADRE ROQUE, 1135 sala 10 Centro Município: MOGI MIRIM 
CEP: 13800-033 UF: SP Resp. LEGAL: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CPF: 
04484450690 Resp. Técnico: MARIA JOSE DE OLIVEIRA CPF: 04484450690 
CBO:  Conselho Prof.: CRP No. Inscr.:171097 UF:SP 

Protocolo: 1244/22 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento. Data 
29/11/2022 CEVS: 353080501-865-000353-1-9 Data de Validade: 10/02/2024 
Razão Social: VIVIANE DE PAULA LIMA LEAL CNPJ/CPF: 29289733896 
Endereço: Rua PADRE ROQUE, 1135 Centro Município: MOGI MIRIM 
CEP: 13800-033 UF: SP Resp. LEGAL: VIVIANE DE PAULA LIMA LEAL 
CPF: 29289733896 Resp. Técnico: VIVIANE DE PAULA LIMA LEAL CPF: 
29289733896 CBO:  Conselho Prof.: CRP No. Inscr.:84648 UF:SP 

Protocolo: 1118/22 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento. Data 
20/10/2022 CEVS: 353080501-865-000350-1-7 Data de Validade: 10/02/2024 
Razão Social: SABRINA COSTA VICTORELLI CHARANEK CNPJ/CPF: 
37565929875 Endereço: Rua PADRE ROQUE, 1135 sala - 04 Centro Muni-
cípio: MOGI MIRIM CEP: 13800-033 UF: SP Resp. LEGAL: SABRINA COS-
TA VICTORELLI CHARANEK CPF: 37565929875 Resp. Técnico: SABRINA 
COSTA VICTORELLI CHARANEK CPF: 37565929875 CBO:  Conselho Prof.: 
CRP No. Inscr.:113985 UF:SP 

Protocolo: 0145/23  Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data  09/02/2023 CEVS: 353080501-463-000111-1-8 Data de Validade: 
13/02/2024 Razão Social: JOSE ALEXANDRE BORDIGNON LTDA. CNPJ/
CPF: 10.460.388/0001-67 Endereço: SANTA CRUZ, 820 Santa Cruz Muni-
cípio: MOGI MIRIM CEP: 13800-440 UF: SP Resp. LEGAL: JOSÉ ALEXAN-
DRE BORDIGNON CPF: 24626875807 .

Protocolo: 0023/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data  13/01/2023 CEVS: 353080501-562-000194-1-0 Data de Validade: 
13/02/2024 Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. CNPJ/
CPF: 49.930.514/0753-05 Endereço: Rua DOUTOR JOSÉ FABIANO DE 
CHRISTO GURJÃO, 490 DISTRITO INDUSTRIAL II LUIZ TORRANI Mu-
nicípio: MOGI MIRIM CEP: 13803-705 UF: SP Resp. LEGAL: MOISÉS DA 
CUNHA MOUTA CPF: 93822448753 Resp. Técnico: JOSIANE DA SILVA 
CAMPOS MAUCH FERREIRA CPF: 33499170892 CBO:  Conselho Prof.: 
CRN No. Inscr.:44907 UF:SP .

Protocolo: 0152/23 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento Data 
10/02/2023 CEVS: 353080501-865-000358-1-5 Data de Validade: 
14/02/2024 Razão Social: ANA CLAUDIA GONÇALVES FERRARI CNPJ/
CPF: 27475454827 Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 152 Centro Municí-
pio: MOGI MIRIM CEP: 13800-051 UF: SP Resp. LEGAL: ANA CLAUDIA 
GONÇALVES FERRARI CPF: 27475454827 Resp. Técnico: ANA CLAUDIA 
GONÇALVES FERRARI CPF: 27475454827 CBO:  Conselho Prof.: CRP No. 
Inscr.:107704 UF:SP .

Protocolo: 1147/22 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento e  
Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção de R.T. Data  
03/11/2022 CEVS: 353080501-931-000023-1-3 Data de Validade: 14/02/2024 
Razão Social: REAB SAÚDE BEM ESTAR E VIDA LTDA ME CNPJ/CPF: 
13.752.576/0001-57 Endereço: Rua VITALINA DAVOLI MARIOTONI, 336 
NOVA MOGI Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-315 UF: SP Resp. LEGAL: 
ALEXANDRE BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS CPF: 13810539805 
Resp. Técnico: ALEXANDRE BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS CPF: 
13810539805 CBO:  Conselho Prof.: CREF No. Inscr.:064614 UF:SP .

Protocolo: 0166/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data 15/02/2023 CEVS: 353080501-561-002416-1-0 Data de Validade: 
15/02/2024 Razão Social: GEAN CARLOS DA SILVA 10810118823 CNPJ/
CPF: 47.963.758/0001-99 Endereço: Rua GUATEMALA, 630 Vila Universi-
tária Município: MOGI MIRIM CEP: 13802-089 UF: SP Resp. LEGAL: GEAN 
CARLOS DA SILVA CPF: 10810118823 .

Protocolo: 0079/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento Data 
27/01/2023 CEVS: 353080501-863-001089-1-0 Data de Validade: 14/02/2024 
Razão Social: CLÍNICA DE DERMATOLOGIA PLINIO LOPES SERVIÇOS 
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES CNPJ/CPF: 09.256.510/0001-07 Endere-
ço: Alameda VITAL BRASIL, 40 Jardim Áurea Município: MOGI MIRIM CEP: 
13800-210 UF: SP Resp. LEGAL: PLÍNIO LOPES CPF: 72204680834 Resp. 
Técnico: PLÍNIO LOPES                             CPF: 72204680834 CBO: 223117 

Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:24401 UF:SP Resp. Técnico: FERNANDA 
MORENO LOPES BRONZATTO CPF: 30477151817 CBO: 223117 Conse-
lho Prof.: CRM No. Inscr.:131075 UF:SP .

Protocolo: 0133/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.  
Data 08/02/2023 CEVS: 353080501-472-000053-1-2 Data de Validade: 
15/02/2024 Razão Social: CERVFEST COMÉRCIO DE BEBIDAS  LTDA 
EPP CNPJ/CPF: 07.067.004/0001-36 Endereço: Rua EMÍLIO BIAZOTTO, 
3 SANTA CRUZ Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-442 UF: SP Resp. 
LEGAL: LUIS FERNANDO DANTAS BORBORENA CPF: 33957329833.

Protocolo: 0102/23  Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento Data  
02/02/2023 CEVS: 353080501-863-001287-1-6 Data de Validade: 
15/02/2024 Razão Social: LFC SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA. 
CNPJ/CPF: 43.150.406/0001-63 Endereço: Rua BRASÍLIA, 441 SALA - 4 
SUBSOLO LOTEAMENTO NOVA MOGI Município: MOGI MIRIM CEP: 
13800-280 UF: SP Resp. LEGAL: LARISSA FRANCESCHETT LOPES DA 
CUNHA CPF: 21962577880 Resp. Técnico: LARISSA FRANCESCHETT 
LOPES DA CUNHA CPF: 21962577880 CBO:  Conselho Prof.: CRM No. 
Inscr.:184478 UF:SP.

Protocolo: 0155/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento  
Data  13/02/2023 CEVS: 353080501-880-000013-1-7 Data de Validade: 
16/02/2024 Razão Social: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE JULIA  GARDE-
NALLI BAZUCO CNPJ/CPF: 59.016.386/0001-72 Endereço: Rua MINISTRO 
CUNHA CANTO, 550 Centro Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-056 UF: 
SP Resp. LEGAL: LUCIA HELENA VIEIRA SANTOS CPF: 10218658850 .

Protocolo: 0182/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data  17/02/2023 CEVS: 353080501-863-000028-1-0 Data de Valida-
de: 17/02/2024 Razão Social: VALÉRIA BARIONE PICINATO CNPJ/CPF: 
62819607691 Endereço: Rua DONA SARA LEME DA COSTA, 90 LOTE-
AMENTO NOVA MOGI Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-259 UF: SP 
Resp. LEGAL: VALÉRIA BARIONE PICINATO  CPF: 62819607691 Resp. 
Técnico: VALÉRIA BARIONE PICINATO CPF: 62819607691 CBO: 223147 
Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:82243 UF:SP. 

Protocolo: 1194/22 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento  Data 
11/11/2022 CEVS: 353080501-865-000351-1-4 Data de Validade: 
17/02/2024 Razão Social: PATRICIA CALEFFI DAMASIO ROSSI CNPJ/CPF: 
30768400880 Endereço: Avenida VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 838 SALA 
- 01 Jardim Santa Helena Município: MOGI MIRIM CEP: 13806-050 UF: SP 
Resp. LEGAL: PATRICIA CALEFFI DAMASIO ROSSI CPF: 30768400880 
Resp. Técnico: PATRICIA CALEFFI DAMASIO ROSSI CPF: 30768400880 
CBO: 223605 Conselho Prof.: CREFITO No. Inscr.:78920 UF:SP .

Protocolo: 1082/22  Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 11/10/2022 CEVS: 353080501-863-001066-1-5 Data de Valida-
de: 23/02/2024 Razão Social: BENEDITO LUIZ DE CARVALHO PIGOZZI 
CNPJ/CPF: 17271032894 Endereço: Rodovia LUIZ GONZAGA DE AMOE-
DO CAMPOS, 690 SALA - 01 Jardim 31 de Março Município: MOGI MIRIM 
CEP: 13801-000 UF: SP Resp. LEGAL: BENEDITO LUIZ DE C. PIGOZZI 
CPF: 17271032894 Resp. Técnico: BENEDITO LUIZ DE C. PIGOZZI CPF: 
17271032894 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:45005 UF:SP 

Protocolo: 0090/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data  30/01/2023 CEVS: 353080501-109-000021-1-9 Data de Valida-
de: 24/02/2024 Razão Social: DON GUERRIER LTDA EPP CNPJ/CPF: 
11.633.474/0001-97 Endereço: Rodovia LUIZ GONZAGA DE AMOEDO 
CAMPOS, S/N CAIXA POSTAL 125 JARDIM 31 DE MARÇO Município: 
MOGI MIRIM CEP: 13801-000 UF: SP Resp. LEGAL: IVAN SIA GUERREI-
RO CPF: 34270144874 .

Protocolo: 0100/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data  01/02/2023 CEVS: 353080501-841-000001-1-6 Data de Valida-
de: 23/02/2024 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MI-
RIM CNPJ/CPF: 45.332.095/0001-89 Endereço: Avenida PROFESSOR 
ADIB CHAIB, 1001 Centro Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-010 UF: 
SP Resp. LEGAL: CLARA ALICE FRANCO DE ALMEIDA CARVALHO 
CPF: 01671531884 Resp. Técnico: JESSICA MALU ALEXANDRE CPF: 
39505918852 CBO:  Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:69233 UF:SP .

Protocolo: 0189/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 23/02/2023 CEVS: 353080501-472-000529-1-4 Data de Valida-
de: 23/02/2024 Razão Social: DAVID IBRAHIM 17198709850 CNPJ/CPF: 
35.133.931/0001-42 Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 172 SALA  - 16 - Cen-
tro Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-051 UF: SP Resp. LEGAL: DAVID 
IBRAHIM CPF: 17198709850 .

Protocolo: 0036/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento  
Data  19/01/2023 CEVS: 353080501-863-000321-1-5 Data de Validade: 
24/02/2024 Razão Social: INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARET-
TI LTDA CNPJ/CPF: 52.770.005/0001-05 Endereço: Avenida JOÃO PIN-
TO, 898 JOSÉ MARANGONI Município: MOGI MIRIM CEP: 13803-360 
UF: SP Resp. LEGAL: MARTHA PATRICIA AGUIRRE MARQUEZ CPF: 
23357572885 Resp. Técnico: CARLOS ANTONIO TESCH D´AVILA CPF: 
18435790819 CBO:  Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:96340 UF:SP .

Protocolo: 0171/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabeleci-
mento e Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção  
Data 16/02/2023 CEVS: 353080501-865-000160-1-2 Data de Validade: 
24/02/2024 Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CNPJ/
CPF: 46.374.500/0234-88 Endereço: Rua PEDRO SIMOSO, 249 SAÚDE 
Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-496 UF: SP Resp. LEGAL: CAROLI-
NA LASTRA CPF: 00339070994 Resp. Técnico: THIAGO ALVES ROCHA 
DUARTE CPF: 26230361876 CBO:  Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:200136 
UF:SP Resp. Técnico: PAULA PICCOLOTTO JOCA CPF: 28790602811 
CBO:  Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:109978 UF:SP Resp. Técnico: RI-
CARDO KIMURA CPF: 33060980861 CBO: Conselho Prof.: CRM No. 
Inscr.:135860 UF:SP Resp. Técnico: TALITA DE MOURA NOHRA CPF: 
33213948802 CBO:  Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:163117 UF:SP .

Protocolo: 0065/23  Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data 27/01/2023 CEVS: 353080501-960-000650-1-3 Data de Validade: 
24/02/2024 Razão Social: PATRICIA LIMA MARCHIORI  22826465848 
CNPJ/CPF: 21.044.826/0001-22 Endereço: Avenida VINTE E DOIS DE OU-
TUBRO, 1225 SALA - 01 Jardim Santa Helena Município: MOGI MIRIM CEP: 
13806-050 UF: SP Resp. LEGAL: PATRICIA LIMA MARCHIORI DE OLIVEI-
RA CPF: 22826465848 .

Protocolo: 0201/23  Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to Data 27/02/2023 CEVS: 353080501-863-000297-1-8 Data de Validade: 
27/02/2024 Razão Social: ANA CRISTINA DE LA CORTE VOMERO CNPJ/
CPF: 26217371880 Endereço: Rua HERMÍNIO JOSÉ MAZOTTI, 150 CEN-
TRO Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-195 UF: SP Resp. LEGAL: ANA 
CRISTINA DE LA CORTE CPF: 26217371880 Resp. Técnico: ANA CRISTI-
NA DE LA CORTE CPF: 26217371880 CBO: 06149 Conselho Prof.: CRM 
No. Inscr.:99.130 UF:SP .

Protocolo: 0109/23 Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento  Data 
03/02/2023 CEVS: 353080501-865-000357-1-8 Data de Validade: 
27/02/2024 Razão Social: MARIA EDUARDA FRANCO LONGATTO CNPJ/
CPF: 44137253870 Endereço: Rua PADRE ROQUE, 320 CENTRO Municí-
pio: MOGI MIRIM CEP: 13800-033 UF: SP Resp. LEGAL: MARIA EDUARDA 
FRANCO LONGATTO CPF: 44137253870 Resp. Técnico: MARIA EDUAR-
DA FRANCO LONGATTO CPF: 44137253870 CBO:  Conselho Prof.: CRN 
No. Inscr.:65652 UF:SP .

Protocolo: 0196/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 24/02/2023 CEVS: 353080501-863-001073-1-0 Data de Validade: 
24/02/2024 Razão Social: MARCEL ALEX SOARES DOS SANTOS CNPJ/
CPF: 36980808850 Endereço: Avenida BRASÍLIA, 365 sala  - 03 Loteamen-
to Nova Mogi Município: MOGI MIRIM CEP: 13800-280 UF: SP Resp. LE-
GAL: MARCEL ALEX SOARES DOS SANTOS CPF: 36980808850 Resp. 
Técnico: MARCEL ALEX SOARES DOS SANTOS CPF: 36980808850 CBO:  
Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:163.714 UF:SP .

Protocolo: 0205/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimen-
to  Data 28/02/2023 CEVS: 353080501-472-000551-1-5 Data de Valida-
de: 28/02/2024 Razão Social: VILA PAES PADARIA LTDA. CNPJ/CPF: 
00.659.703/0001-26 Endereço: Rua PROFESSORA GUIOMAR MARETTI 
MARANGONI, 471 Jardim Lago Município: MOGI MIRIM CEP: 13802-048 
UF: SP Resp. LEGAL: JULIANE ANDRESSA ISMAEL CPF: 36892708803 .

Protocolo: 0091/23 Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento 
-  Data  31/01/2023 CEVS: 353080501-863-000307-1-6 Data de Validade: 
28/02/2024 Razão Social: CLINICA REIS FERNANDES SERVIÇOS MEDI-
COS EIRELI CNPJ/CPF: 06.206.333/0001-58 Endereço: Rua JOÃO MEN-
DES DE ALMEIDA JÚNIOR, 145 NOVA MOGI Município: MOGI MIRIM CEP: 
13800-220 UF: SP Resp. LEGAL: JANETE DOS REIS FERNANDES CPF: 
88094383887 Resp. Técnico: JANETE DOS REIS FERNANDES CPF: 
88094383887 CBO: 223153 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:28.035 UF:SP .

MOGI MIRIM 22 DE  MARÇO DE 2023
FABRICIO DE OLIVEIRA MARTINS                                

 AUTORIDADE  SANITÁRIA  
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições pre-
vistas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 
e 282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da 
relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, con-
siderando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devol-
veu as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado os 
proprietários dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, des-
conhecido no local, endereço insuficiente, entre outros, concedendo-lhes, 
caso queiram, conforme o prazo desta publicação, para a identificação de 
condutor e/ou a interpor Defesa de Autuação, que deverão ser protocolados 
no setor competente ao Poupatempo: Av. Adib Chaib, nº 2250, Centro (Espa-
ço Cidadão), Mogi Mirim/SP. Prazo para Interposição de Defesa de Autuação 
e Identificação do Condutor Infrator: 20/04/2023

Placa Nº do Auto

Data 

Infração

In-

fração

Data Post-

agem

Valor 

Multa
AOF0J63 T450096144 16/02/2023 763-3 1 09/03/2023 R$293,47
APW1322 R450077538 13/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
BIR1228 T450090930 25/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
BNJ2539 R450077875 18/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
BRQ8980 T450097093 14/02/2023 555-0 0 09/03/2023 R$130,16
BTK2229 T450097008 13/02/2023 556-8 0 09/03/2023 R$195,23
BVT7863 R450076380 25/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
BYN2G69 T450094230 27/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
BYT6I74 R450076705 28/01/2023 745-5 0 17/02/2023 R$130,16
BYZ5746 T450094246 27/01/2023 545-2 5 10/02/2023 R$195,23
BZI3013 R450077013 04/02/2023 746-3 0 28/02/2023 R$195,23
CAB3241 T450096076 09/02/2023 518-5 1 07/03/2023 R$195,23
CEV7176 T450090910 23/01/2023 554-1 2 10/02/2023 R$195,23
CJO2766 T450094192 26/01/2023 519-3 0 10/02/2023 R$293,47
CKO3I99 T450072808 25/01/2023 554-1 2 10/02/2023 R$195,23
CKY4286 T450094704 07/02/2023 545-2 1 28/02/2023 R$195,23
CZH5996 T450094633 06/02/2023 555-0 0 28/02/2023 R$130,16
CZR4G97 R450077758 16/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
CZR4G97 R450077966 19/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
DDQ3J17 R450077641 15/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
DGW1394 T450094178 26/01/2023 573-8 0 10/02/2023 R$293,47
DJS9526 R450076315 24/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
DJS9526 R450076372 25/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
DNB2H99 T450094859 09/02/2023 555-0 0 28/02/2023 R$130,16
DNT6791 T450094612 06/02/2023 545-2 5 28/02/2023 R$195,23
DNT6791 T450094711 07/02/2023 545-2 5 28/02/2023 R$195,23
DNT6791 T450094767 08/02/2023 545-2 5 28/02/2023 R$195,23
DPM9C80 S450022128 29/01/2023 605-0 3 17/02/2023 R$293,47
DSF6A82 R450077757 16/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
DSH1075 T450097138 15/02/2023 518-5 1 09/03/2023 R$195,23
DST3B33 T450097039 14/02/2023 731-5 0 09/03/2023 R$130,16
DVW9511 T450094582 04/02/2023 555-0 0 28/02/2023 R$130,16
DWJ7971 R450077879 18/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
DXB6769 T450094117 25/01/2023 573-8 0 10/02/2023 R$293,47
DZW1J81 T450094204 26/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
EBS3103 T450090977 30/01/2023 518-5 1 17/02/2023 R$195,23
ECE7116 R450076578 02/02/2023 746-3 0 24/02/2023 R$195,23
EDD7A50 S450022218 16/02/2023 605-0 3 09/03/2023 R$293,47
EFF7150 R450076522 02/02/2023 745-5 0 24/02/2023 R$130,16
EIL1420 T450094955 11/02/2023 762-5 1 07/03/2023 R$293,47
EIN1646 T450072877 11/02/2023 763-3 1 07/03/2023 R$293,47
EJW2J32 T450097173 16/02/2023 545-2 6 09/03/2023 R$195,23
ELC6F72 T450094271 27/01/2023 555-0 0 10/02/2023 R$130,16
ENZ3558 T450094641 06/02/2023 762-5 1 28/02/2023 R$293,47
ERX8269 T450094750 08/02/2023 545-2 5 28/02/2023 R$195,23
ETA4F93 T450094115 25/01/2023 573-8 0 10/02/2023 R$293,47
EVH6484 T450076514 04/02/2023 596-7 0 28/02/2023 R$1.467,35

EWI7H53 T450094159 25/01/2023 573-8 0 10/02/2023 R$293,47
EXU2B05 S450022148 03/02/2023 605-0 3 24/02/2023 R$293,47
EYD4D45 R450076738 29/01/2023 745-5 0 17/02/2023 R$130,16
EZC5939 R450077376 10/02/2023 745-5 0 07/03/2023 R$130,16
EZW3056 N450027016 23/02/2023 500-2 0 03/03/2023 R$260,32
EZW5160 R450076341 25/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
FAQ9774 T450097178 16/02/2023 555-0 0 09/03/2023 R$130,16
FAW2929 R450076604 27/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
FBN9135 R450075814 16/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
FBN9135 T450094339 28/01/2023 555-0 0 17/02/2023 R$130,16
FCG2F17 T450090882 19/01/2023 518-5 2 07/02/2023 R$195,23
FEM3C60 R450077073 05/02/2023 747-1 0 28/02/2023 R$880,41
FGK9255 R450077534 13/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
FGU9B43 T450083078 28/01/2023 518-5 1 17/02/2023 R$195,23
FKH3D46 T450097040 14/02/2023 605-0 1 09/03/2023 R$293,47
FKZ3F20 T450094103 24/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
FOH9686 N450026942 02/02/2023 500-2 0 07/02/2023 R$260,32
FQN7A37 T450094790 08/02/2023 555-0 0 28/02/2023 R$130,16
FQT5790 T450094296 28/01/2023 581-9 1 17/02/2023 R$880,41
FQY9C02 T450094858 09/02/2023 555-0 0 28/02/2023 R$130,16
FRP7I53 T450094703 07/02/2023 545-2 1 28/02/2023 R$195,23
FRP7I53 T450097027 13/02/2023 545-2 1 09/03/2023 R$195,23
FTA5849 R450077506 12/02/2023 746-3 0 07/03/2023 R$195,23
FTO2154 T450094966 11/02/2023 555-0 0 07/03/2023 R$130,16
FVR0B59 R450076191 22/01/2023 746-3 0 07/02/2023 R$195,23
FWT8B95 R450076418 26/01/2023 745-5 0 10/02/2023 R$130,16
FXI4H25 R450077656 15/02/2023 745-5 0 09/03/2023 R$130,16
FYO2F44 R450077131 07/02/2023 745-5 0 28/02/2023 R$130,16
GAE7550 T450096162 17/02/2023 520-7 0 09/03/2023 R$88,38
GBO6I21 T450096066 09/02/2023 555-0 0 07/03/2023 R$130,16
GDB0H56 R450077145 07/02/2023 745-5 0 28/02/2023 R$130,16
GDB0H56 T450079477 15/02/2023 545-2 1 09/03/2023 R$195,23
GDH1J13 R450077423 11/02/2023 745-5 0 07/03/2023 R$130,16
GFU3C09 R450075690 14/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
GJO0D46 R450076564 02/02/2023 745-5 0 24/02/2023 R$130,16
GRJ9A60 T450096135 15/02/2023 763-3 1 09/03/2023 R$293,47
HFC2235 R450075414 10/01/2023 745-5 0 02/02/2023 R$130,16
HRP3191 T450094829 09/02/2023 545-2 5 28/02/2023 R$195,23
JKU0257 R450076122 21/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
JQD6713 R450075419 10/01/2023 746-3 0 02/02/2023 R$195,23
LBN8G20 T450090925 25/01/2023 518-5 1 10/02/2023 R$195,23
MLI9B96 R450075990 19/01/2023 745-5 0 07/02/2023 R$130,16
NEH6278 R450076715 28/01/2023 745-5 0 17/02/2023 R$130,16
SDP4C00 T450094443 01/02/2023 545-2 1 24/02/2023 R$195,23

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 013/2023
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medi-
camentos, destinados ao atendimento dos processos judiciais, por um perí-
odo estimado de 12 (doze) meses no município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 04 de abril de 2023, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 014/2023
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de em-
presa especializada em organização, coordenação e realização de corridas 
de rua e caminhadas, desenvolvidas pela Secretaria de Esporte, Juventude 
e Lazer do município de Mogi Mirim/SP, pelo período de 12 meses. DATA 
DE ABERTURA: 04 de abril de 2023, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 015/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar calibração 
acreditada e/ou rastreada da linearidade e repetibilidade, testes inerentes e 
carga angular de balanças digitais, incluindo a certificação por balança, ins-
taladas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/
SP. DATA DE ABERTURA: 04 de abril de 2023, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 016/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de recupe-
ração de capa asfáltica (tapa buracos), das vias públicas no Município de 
Mogi Mirim/SP, decorrentes da manutenção no sistema viário do município, 
com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipa-
mentos, transporte e acessórios em geral e recuperação de capa asfáltica 
(tapa valas), das vias públicas no Município de Mogi Mirim/SP, decorrentes 
da manutenção, reparo e execução de ligações de água e esgoto, com for-
necimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, 
transporte e acessórios em geral. DATA DE ABERTURA: 04 de abril de 
2023, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de fretamento destinados ao transporte intermunicipal e intramunicipal 
de pacientes da Secretaria de Saúde, para diversas localidades. DATA DE 
ABERTURA: 04 de abril de 2023, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.
licitacoes-e.com.br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos 
poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h 
às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 3814.1044/3814
.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. Mogi 
Mirim, 21 de março de 2023.

RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 007/2023
Em cumprimento ao artigo 26 da Lei 8.666/93 e de acordo com o proces-
so administrativo nº 6.094/2023 RATIFICO a dispensa de licitação visando 
à contratação emergencial de empresa para locação de máquina pesada 
com operador, combustível, todas as ferramentas, materiais e insumos, 
além de toda manutenção necessária, para a realização de serviços como: 
nivelamento de solo, abertura de valas, transporte de materiais, limpeza e 
manutenção de vias, de estradas rurais e urbanas, de áreas públicas, ma-
nutenção em galerias, além de outros serviços correlatos da Secretaria de 
Agricultura do município de Mogi Mirim/SP em face de liminar expedida no 
processo MS 1001725-19.2022.8.26.0363 que suspendeu a execução do 
Pregão Eletrônico n. 022/2022, junto a C S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 03.999.775/0001-
00, com fundamento legal no artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 e suas posterio-
res alterações. Mogi Mirim, 21 de março de 2023. Secretário de Agricultura.

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N. 203/2022 – PREGÃO 

ELETRÔNICO N. 117/2022
Processo nº 14.902/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada 
em execução de recuperação de capa asfáltica (tapa buracos), das vias 
públicas no Município de Mogi Mirim/SP, decorrentes da manutenção no 
sistema viário do município, com fornecimento de todos os materiais, mão 
de obra, máquinas, equipamentos, transporte e acessórios em geral e exe-
cução de reposição de pavimento asfáltico e recuperação de capa asfáltica 
(tapa valas), das vias públicas no Município de Mogi Mirim/SP, decorrentes 
da manutenção, reparo e execução de ligações de água e esgoto, com for-
necimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, 
transporte e acessórios em geral - Contratada: THALES A. C. SILVA EIRELI 
– Aditivo: R$ 242.550,00 - Data de assinatura: 08 de março de 2023.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 066/2022–INEXIGIBI-
LIDADE N. 013/2021
Processo nº 12.882/2021 – OBJETO: Credenciamento de artistas e pro-
fissionais de arte, cultura e turismo para executarem serviços nas ativida-
des estabelecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo do município de 
Mogi Mirim/ SP. CONTRATADO: EDMIRSON BAPTISTA DE CAMPOS 
25446868879. Prorrogação: até o dia 09 de março de 2024 - Assinatura: 09 
de março de 2023.

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N. 227/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL N. 083/2022
Processo nº 11.253/2022 – Objeto: Futuras e eventuais aquisições de me-
dicamentos, processos judiciais. Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA 
LTDA – Redução no valor unitário do Lote 49: Item 49 de R$ 627,84 para R$ 
501,03. Data de assinatura: 10 de março de 2023.

EXTRATO DE ADITAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 
205/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N. 075/2022
Processo nº 10.825/2022 – OBJETO: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de insumos agropecuários, (herbicidas, formicidas, 
cupimicida, vermiculita, hidrogel e adubos), destinados para o viveiro muni-
cipal, manutenção escolar, manutenção em campos e para serviços muni-
cipais, no município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) 
meses - Contratada: MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELLI - Aditivo de: 
rejuste no Lote 03 – item 01 de R$ 52,80 para R$ 79,46 - Data de assinatura: 
16 de março de 2023

EXTRATO DA PRORROGAÇÃO N. 157/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 073/2022
Processo nº 10.835/2022 – OBJETO: contratação de uma empresa para 
prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de um 
Novo Código Tributário (correspondendo ao ISSQN, IPTU, ITBI, Taxas e 
outros), consolidação e elaboração de um Código de Posturas Municipais 
integrada à revisão do Código de Obras e Edificações do município de Mogi 
Mirim/SP. - Contratada: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – 
Prorrogação do prazo da execução do serviço por mais 60(sessenta) dias a 
contar de 24 de março de 2023 a 22 de maio de 2023 – Data de assinatura: 
20 de março de 2023.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO ATINENTE AO CONTRATO Nº 060/2020 
Processo n. 2.772/2020 – Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Treze 
de Maio nº 442, Centro, no Município de Mogi Mirim, destinado para abri-
gar o Cartório Eleitoral, pelo período de 12 (doze) meses. - CONTRATADO: 
ORLANDO PISSINATTI JUNIOR. Prorrogado até: 19 de fevereiro de 2024. 
Valor: R$ 45.142,92. Assinatura: 17 de fevereiro de 2023.

Larissa Rodrigues Vicente
Secretária de Suprimentos e Qualidade 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aguaí – Leme – Mogi Guaçu – Mogi Mirim – São José do Rio Pardo

Mococa – Vargem Grande do Sul – Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório: Rua Belém do Pará, 282 – Jardim Centenário – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-252 - e-mail: gestao@cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL COMPLETO DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, através do seu Su-
perintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO aos candi-
datos do Processo Seletivo Edital Nº 002/2023 e resolve o que segue:

RETIFICAR as seguintes tabelas de avaliação da prova de aptidão física para o emprego de  Coletor de Lixo
(Aguaí):

Onde se lê:

        MASCULINO: FEMININO:

Corrida de 12 minutos
(distância em metros)

NOTA

Abaixo de 2.000 0,0 - Reprovado
De 2.000 a 2.050 50,0
De 2.051 a 2.100 55,0
De 2.101 a 2.150 60,0
De 2.151 a 2.200 65,0
De 2.201 a 2.250 70,0
De 2.251 a 2.300 75,0
De 2.301 a 2.350 80,0
De 2.351 a 2.400 85,0
De 2.401 a 2.450 90,0
De 2.451 a 2.500 95,0
De 2.501 a 2.550 100,0

Leia-se:

        MASCULINO: FEMININO:

Corrida de 12 minutos
(distância em metros)

NOTA

Abaixo de 2.000 0,0 - Reprovado
De 2.000 a 2.049 50,0
De 2.050 a 2.099 55,0
De 2.100 a 2.149 60,0
De 2.150 a 2.199 65,0
De 2.200 a 2.249 70,0
De 2.250 a 2.299 75,0
De 2.300 a 2.349 80,0
De 2.350 a 2.399 85,0
De 2.400 a 2.449 90,0
De 2.450 a 2.499 95,0
De 2.500 a 2.549 100,0

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Mogi Guaçu, 22 de março de 2023.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente da CEMMIL

Corrida de 12 minutos
(distância em metros)

NOTA

Abaixo de 1.600 0,0 - Reprovado
De 1.600 a 1.650 50,0
De 1.651 a 1.700 55,0
De 1.701 a 1.750 60,0
De 1.751 a 1.800 65,0
De 1.801 a 1.850 70,0
De 1.851 a 1.900 75,0
De 1.901 a 1.950 80,0
De 1.951 a 2.000 85,0
De 2.001 a 2.050 90,0
De 2.051 a 2.100 95,0
De 2.101 a 2.150 100,0

Corrida de 12 minutos
(distância em metros)

NOTA

Abaixo de 1.600 0,0 - Reprovado
De 1.600 a 1.649 50,0
De 1.650 a 1.699 55,0
De 1.700 a 1.749 60,0
De 1.750 a 1.799 65,0
De 1.800 a 1.849 70,0
De 1.850 a 1.899 75,0
De 1.900 a 1.949 80,0
De 1.950 a 1.999 85,0
De 2.000 a 2.049 90,0
De 2.050 a 2.099 95,0
De 2.100 a 2.149 100,0
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previs-
tas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, 
notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação 
em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, considerando 
que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devolveu as res-
pectivas notificações a este remetente,  por não ter localizado os proprietá-
rios dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecido 
no local, endereço insuficiente, entre outros.Informando que poderá interpor 
Recurso em 1ª Instância até a data do vencimento da multa e deverá ser 
protocolado no setor competente ao Poupatempo: Av. Adib Chaib, nº 2250, 
Centro (Espaço Cidadão), Mogi Mirim/SP.Poderá ser emitida 2ª via do bole-
to no site http://mogimirim.consultacidadao.com.br, o pagamento da mesma 
poderá ser efetuado com 20% de desconto até a data do vencimento, na 
Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Internet Banking Ou via Licen-
ciamento eletrônico, após o vencimento, informando o número do RENAVAM 
do veículo. Prazo para Pagamento da Penalidade com desconto de 20% e 
Interposição de Recurso em 1ª Instância: 20/04/2023

Placa Nº do Auto Data Infração Infração Valor Multa
DBW6F69 T450091820 27/10/2022 555-0 0 R$130,16

DSY4032 T450076439 07/11/2022 556-8 0 R$195,23

DVF6F34 R450071270 01/12/2022 745-5 0 R$130,16

DVF6F34 R450071467 03/12/2022 745-5 0 R$130,16

DVF6F34 R450071799 07/12/2022 746-3 0 R$195,23

DVF6F34 R450072156 09/12/2022 745-5 0 R$130,16

ERN9793 T450091435 13/10/2022 518-5 2 R$195,23

ERV8823 T450091483 17/10/2022 518-5 1 R$195,23

EVK4551 T450091897 04/11/2022 518-5 1 R$195,23

EWI8742 T450091448 13/10/2022 555-0 0 R$130,16

FLA2B82 T450093296 23/11/2022 604-1 2 R$195,23

FLJ3B39 R450072297 26/11/2022 745-5 0 R$130,16

FTA8729 T450091532 19/10/2022 556-8 0 R$195,23

FYE2618 T450078457 25/10/2022 736-6 2 R$130,16

GGX1812 R450071540 04/12/2022 745-5 0 R$130,16

GHC1451 T450093046 11/11/2022 545-2 6 R$195,23

KZA3747 T450093179 18/11/2022 762-5 2 R$293,47

LPC3E65 T450093318 23/11/2022 604-1 2 R$195,23

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03 de 2.021
 Proc. Adm.: 16/2.021
Órgão – Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contratado – J.M. FERREIRA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA – ME.
Objeto – “Prestação de Serviços de engenharia para elaboração de projeto 
civil, assessorar tecnicamente na elaboração de Edital e demais atos do 
procedimento de reforma, bem como, o acompanhamento de obra, recebi-
mento e conferência de materiais a serem utilizados até a entrega final dos 
serviços a serem executados nas instalações prediais da Câmara  Municipal 
de Mogi Mirim, no imóvel situado na Rua Dr. José Alves, nº 129, centro, 
Mogi Mirim/SP”, fica prorrogada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
vigência estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato, iniciando-se a partir 
do dia 16 de março de 2.023, permanecendo inalteradas as demais clausu-
las e condições. Mogi Mirim, 15 de março de 2.023.

Vereador Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE IMÓVEL

A Fiscalização de Posturas do Município de Mogi Mirim, estado de São Pau-
lo, no exercício de suas atribuições e considerando: 
1- O artigo 2º da Lei Municipal 5223/2011:
“Entende-se por limpeza de imóveis: 
a) a capinagem mecânica e roçagem do mato eventualmente crescido no 
imóvel;
b) a remoção dos produtos provenientes das citadas operações;
c) a cata e a remoção dos detritos, entulhos e lixos que porventura estejam 
depositados no imóvel objeto da limpeza.
§ 1º O art.2 desta Lei deverá estar impresso nas notificações para limpeza de 
imóveis e a não observância do mesmo fará com que recursos posteriores 
se alegando a não procedência da notificação ou multa não sejam aceitos. 
§ 2º Na limpeza de imóveis abertos, fechados total ou parcialmente, 
edificados ou não, é vedado o uso de fogo. Constatando-se a ocorrência 
deste em lotes da área urbana, sendo provocado ou não pelo proprietário 
do mesmo, será cobrada multa no valor de R$ 3,08 por m² de terreno e, em 
caso de o imóvel estar notificado a ser limpo, o valor da multa será aplicado 
em dobro.”

2- O endereço desatualizado do proprietário para o envio de correspondên-
cias;

Resolve:
NOTIFICAR os seguintes proprietários a promover a limpeza dos imóveis 
respectivamente relacionados abaixo: 

Proprietário JOÃO BATISTA DA SILVA

Local: Rua NEUZA DE 
SOUZA LEITE MU-
RIÉ     nº 156

Bairro: ALTO DO MIRAN-
TE

Loteamento: ALTO DO 
MIRANTE

Área: 300 m²

Quadra:                   F Lote: 13 Cadastro: 54.17.72.0147.001

Valor da Mul-
ta: R$                                                                                                                

Preço Público: 
R$

Decorrida a aplicação de multa por falta de limpeza, o município poderá 
executar o serviço, se houver disponibilidade, ao custo de R$ 3,08 por metro 
quadrado de terreno, acrescido de 40% a título de administração, conforme 
estipulado no artigo 10º da Lei 5223/2011.

A persistir a infração, os imóveis estarão sujeitos à cobrança de multa diária, 
a partir do dia seguinte ao vencimento da notificação, no valor de R$ 0,32 
por metro quadrado de terreno até a execução do serviço, sem prejuízo da 
adoção das demais medidas legais cabíveis.

Mogi Mirim, 22 de  março de 2023..

Elizabeth  AP de Moraes Faria
Fiscal de Posturas.

CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM (SAAE) 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023  

 
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), com sede na R. Dr. Artur Cândido 
de Almeida, 114 - Nova Mogi, Mogi Mirim - SP, 13800-309, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Engenheiro Paulo Tarso de Souza, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
realizará, por meio do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada, Concurso Público para 
provimento efetivo de cargos instituídos por meio da Lei Complementar n. 206/2006, que estabelece o 
Quadro de Cargo de Provimento Efetivo, para o qual serão contratados os candidatos aprovados e 
nomeados sob o Regime celetista. 
As provas seletivas teórico-objetivas e práticas, objetos do presente edital, são eliminatórias e 
classificatórias e terão a coordenação técnico-administrativa do Instituto Consulpam – Consultoria 
Público-Privada. O Concurso Público reger-se-á nos termos da legislação vigente, em obediência ao 
Inciso II do artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, e pelas normas contidas neste edital.  
  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1. O Concurso Público será regulado pelas normas do presente edital e seus anexos que, juntos, 
compõem o Manual do Candidato, cujo teor terá peso de Lei para o Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e para os candidatos, além de serem respeitados os princípios 
gerais do Direito Administrativo. Acompanham o presente edital, sendo dele partes componentes, 
os seguintes anexos: 

 

a) ANEXO I – Relação dos cargos do Concurso Público, número de vagas, salário, carga horária 

e escolaridade; 

b) ANEXO II – Quadro de Provas; 

c) ANEXO III – Programa das provas do Concurso Público 001/2023; 

d) ANEXO IV – Atribuições do Cargo; 

e) ANEXO V – Fórmulas - Pontuação Final; 

f) ANEXO VI – Declaração de Solicitação de Condição Especial; 

g) ANEXO VII – Formulário para Recursos; 

h) ANEXO VIII – Requerimento para isenção de pagamento das inscrições. 

 
2. O concurso destina-se ao preenchimento das vagas existentes no quadro funcional permanente do 

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), bem como das que vierem a vagar 
e forem criadas durante a validade do Concurso.  

 
3. O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos contados da data de sua homologação, 

podendo, por ato expresso do Presidente do SAAE de Mogi Mirim, ser prorrogado uma única vez 
por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo, conforme o artigo 37, inciso III da 
Constituição Federal. 

 
4. O cronograma das atividades desenvolver-se-á com a estimativa de datas previstas no quadro a 

seguir. Este cronograma poderá ser alterado em face de motivação de caso fortuito ou de força 
maior. 
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5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

 
ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 27 de março a 20 de abril de 2023 
Local de inscrição www.consulpam.com.br  
Solicitação de isenção 27 e 28 de março de 2023 
Resultado preliminar da solicitação de isenção da tarifa 
de inscrição 

10 de abril de 2023 

Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da 
tarifa de inscrição 

2 dias úteis após a divulgação do resultado 
preliminar 

Resultado pós-recurso da solicitação de isenção da tarifa 
de inscrição 

17 de abril de 2023 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de 
laudo médico para comprovação de candidato com 
deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

 
27 de março a 20 de abril de 2023 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, 
da condição de candidato com deficiência e/ou do 
atendimento diferenciado 

 
02 de maio de 2023 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 
inscrição regular, da condição de candidato com 
deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

 
2 dias úteis após a divulgação preliminar 

Homologação dos candidatos pagantes, isentos da tarifa 
de inscrição e relação dos candidatos inscritos como 
pessoa com deficiência, correções de dados e informações 
do candidato 

08 de maio de 2023 

Horário da prova e local Até 5 dias úteis antes da data da prova 

Data da Prova Objetiva e Prova de Títulos  

04 de junho de 2023  
Cargos de Nível Superior e Nível Fundamental – 

MANHÃ 
Cargos de Nível Médio – TARDE 

Gabarito preliminar da prova objetiva Primeiro dia útil após a Prova Objetiva 
Recurso contra o gabarito preliminar 2 dias úteis após a divulgação do gabarito preliminar 
Gabarito pós-recursos 21 de junho de 2023 
Resultado preliminar da Prova Objetiva e Prova de 
Títulos 28 de julho de 2023 

Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva e 
Prova de Títulos. 

2 dias úteis após a divulgação do resultado 
preliminar 

Resultado pós-recursos da prova objetiva e Prova de 
Títulos. 

05 de julho de 2023 

Demais fases do concurso A ser divulgado 
*As datas acima podem ser mudadas de acordo com a necessidade e conveniência, com a 
publicação de edital para amplo conhecimento. 
 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 
 
1. As inscrições estarão abertas no período de acordo com o cronograma das atividades, disponível 

neste edital e atualizado no site. 
 

VACINAÇÃO CONTRA A 

Brucelose
A primeira etapa da vacinação contra
Brucelose 2023 já está em andamento,
e segue até o dia 31 de maio deste ano.
Obrigatória a vacinação, em única dose,
de todas as bezerras bovinas e bubalinas
entre 3 e 8 meses de idade.

Em caso de dúvidas, procure pela
Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim.

Rua Sete de Setembro, 894, Aterrado.
Telefones: 3862-5656 /
3804-1800 / 3814-1331
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1.1. O pagamento da tarifa de inscrição somente poderá ser feito por meio de pagamento de boleto 
bancário gerado no período de inscrições no site www.consulpam.com.br. Não serão 
consideradas inscrições cujos boletos forem gerados e/ou pagos fora do período estipulado em 
edital. 

1.2. O candidato poderá efetuar inscrição em mais de um cargo, desde que haja compatibilidade 
de horário para a realização das provas entre eles. 
 

NÍVEL TARIFA DE INSCRIÇÃO 
Nível Fundamental Completo R$ 30,00 

Nível Médio Completo/ Curso Técnico R$ 50,00 
Nível Superior Completo R$ 70,00 

 
2. O candidato, ao realizar o preenchimento da inscrição e o pagamento do respectivo boleto bancário, 

estará tacitamente declarando, sob as penas da Lei, satisfazer às seguintes condições: 
 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de 
direitos e obrigações civis, bem como o gozo dos direitos políticos (Decreto n.º 70.436, de 
18/04/72, e artigo 12, §1º, da Constituição Federal – artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 
19, de 04/06/98); 

b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos no ato da nomeação; 
c) Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar, se do sexo masculino; 
d) Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral; 
e) Possuir, até a data da posse, todos os requisitos de habilitação exigidos para o cargo 

pretendido, conforme Anexo I; 
f) Conhecer, atender e aceitar as condições estabelecidas neste edital; 
g) Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis; 
h) Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do 

cargo; 
i) Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura 

em cargo público, prevista na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992; 
j) Não ser, nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa; 
k) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 

impossibilite acumulação de cargos, cargos e funções, ressalvados os casos contidos nas 
alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne 
à compatibilidade de horários; 

l) Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, e nem 
estar em idade de aposentadoria compulsória;  

m) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 

 
3. As exigências contidas neste edital deverão ser obrigatoriamente comprovadas por ocasião da 

apresentação do candidato convocado para assumir o cargo público para o qual foi aprovado. 
3.1. Caso não sejam comprovadas as referidas exigências, o candidato convocado será 

automaticamente eliminado do certame. 
 

4. Para se inscrever, o candidato deverá, no período das inscrições, assim proceder: 
4.1. Antes de efetuar o pagamento do boleto bancário, certificar-se de que preenche todos os 

requisitos dispostos neste edital; 
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4.2. Preencher seu cadastro no site www.consulpam.com.br e gerar boleto bancário para 
pagamento; 

4.3. Responsabilizar-se pelas informações prestadas no cadastro para inscrição, ficando o 
Instituto Consulpam no direito de excluí-lo do processo caso se comprove a não veracidade 
dos dados fornecidos; 

4.4. Estar ciente de que a isenção, a inscrição e o valor pago referente à tarifa do concurso são 
pessoais e intransferíveis; 

4.5. Caso seja um candidato sabatista, declarar sua condição na Ficha Eletrônica de Inscrição 
para que lhe seja assegurado tratamento diferenciado para a realização das provas. 

 
5. As informações fornecidas pelo candidato no Formulário Eletrônico de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, eximindo-se o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi 
Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações 
incorretas. 
 

6. No dia estabelecido no Cronograma das atividades para homologação das inscrições, o candidato 
deverá acessar o link área de inscrição, disponível no site www.consulpam.com.br, para verificar 
se sua inscrição foi validada. Caso o candidato perceba algum problema com sua inscrição ou 
inconsistência nos dados informados, este deverá entrar em contato com o setor de Coordenação 
de Concursos do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada, por meio dos telefones (85) 
3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp), no chat ou no e-mail indicados no edital que será 
publicado especificamente para fins de informação acerca dos recursos. 

 
7. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no Formulário 

Eletrônico de Inscrição, não serão aceitas: 
 

a) Alteração do cargo indicado pelo candidato no Formulário Eletrônico de Inscrição; 
b) Transferência de inscrição ou da isenção do valor da tarifa de inscrição entre pessoas; 
c) Transferência de pagamento de inscrição entre pessoas; 
d) Alteração de locais de realização das provas; 
e) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para 

a condição de pessoa com deficiência. 
 

8. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam não se 
responsabilizam por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, tais como eventuais 
equívocos provocados por operadores de instituições bancárias, assim como no processamento do 
boleto bancário; congestionamento das linhas de comunicação; falhas de impressão; problemas de 
ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos; bem como por outros fatores alheios 
que impossibilitem a transferência dos dados e impressão do boleto bancário ou da 2ª (segunda) 
via do boleto bancário, ressalvado, para tanto, quando a responsabilidade for atribuível 
exclusivamente aos organizadores do Concurso. 
 

9. Ao candidato pertence a irrestrita e total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Inscrição, bem como pelas informações nele prestadas. 

 
10. No dia da prova, o candidato deve apresentar o documento de identificação com foto, utilizado no 

preenchimento do formulário de inscrição, sob pena de não ter direito a permanecer no local de 
prova. 
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11. Efetivado o pagamento da tarifa de inscrição, em nenhuma hipótese, mesmo diante de caso fortuito 
ou de força maior, serão aceitos pedidos de devolução do valor pago, salvo em caso de 
cancelamento do certame por força judicial ou por conveniência do Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Mogi Mirim (SAAE). 

 
12. Compete ao candidato manter sob sua guarda o comprovante de pagamento da inscrição. 

 
13. Para os efeitos deste Concurso Público, aplicando-se a todos os atos de identificação do candidato, 

inclusive na inscrição, acesso ao local da prova e convocação, no caso de aprovação, SÃO 
CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COM FOTO: as carteiras e/ou cédulas 
de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo 
Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares. Carteira nacional de habilitação, 
expedida na forma da Lei Federal n.º 9.503/97, e passaporte, além das Carteiras Profissionais 
expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei têm validade como documento de 
identidade como, por exemplo, as carteiras de identidade do CREA, da OAB, do CRC, do CRP, e 
ainda carteira de trabalho (CTPS). 
 

13.1. Uma vez indicado na Ficha Eletrônica de Inscrição um dos documentos de 
identificação descritos acima, o candidato obriga-se a apresentá-lo no dia da prova e 
em todas as etapas do certame.  

13.2. Mesmo que seja considerado documento de identificação válido conforme este edital, a 
apresentação aleatória de qualquer um destes não garante ao candidato o acesso ao local 
de prova, salvo se for o mesmo indicado no Requerimento de inscrição.  

 
14. Para os efeitos deste concurso, aplicando-se a todos os atos de identificação do candidato, inclusive 

na inscrição, acesso ao local da prova e convocação, no caso de aprovação, NÃO SERÃO 
ACEITOS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: qualquer tipo de documentação digital 
(como Título Digital, CNH Digital, CRLV digital ou Carteira de Trabalho Digital), certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, CPF, documento de alistamento militar, certificado de reservista, 
carteiras de motoristas expedidas antes da Lei Federal n.º 9.503/97, carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados.  

 
15. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos 

concernentes ao Concurso Público, que serão realizadas no site www.consulpam.com.br, de 
acordo com cada caso. 

 
16. Não será aceita inscrição fora do horário e período estabelecidos no cronograma de atividades. 
 
17.  Os candidatos poderão solicitar UMA ISENÇÃO do pagamento da tarifa de inscrição para 

UM CARGO se: 
 

17.1. Nos termos da Lei Federal n.º 13.656/2018, durante o período destinado à solicitação de 
isenção, o candidato doador de sangue ou medula óssea deverá apresentar o Formulário 
de requerimento para isenção de pagamento das inscrições (ANEXO VIII) preenchido, 
cópia do RG, CPF, e comprovante de inscrição e Carteira de Doador de Sangue emitida 
pelo órgão competente, na qual devem constar a validade e a última data (dia, mês e ano) 
em que as doações foram feitas, a fim de comprovar ter efetuado duas doações de sangue 
no período de um ano anterior à data de publicação deste edital. Todos os documentos 
deverão ser enviados para o e-mail enviodedocumentos@consulpam.com.br. A 
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ausência de quaisquer dos documentos supracitados acarretará o indeferimento da isenção 
do candidato. O envio da documentação deve ser realizado no período estipulado no 
cronograma de atividades, caso contrário, a solicitação de isenção não será avaliada.   

17.2.  Nos termos da Lei n.º 13.656/2018, o cidadão de baixa renda pode solicitar isenção desde 
que comprove seu estado de pobreza através de sua inscrição devidamente atualizada no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de 
família de baixa renda com renda per capita de até meio salário-mínimo, acompanhado da 
FICHA CADASTRAL emitida pelo Sistema CadÚnico, constando a renda per capita da 
família, atualizada, no Programa do Governo Federal. A ficha cadastral junto com uma 
cópia sem autenticação do RG, CPF, da Solicitação de Isenção (ANEXO VIII) e do 
comprovante de inscrição, deverão ser enviados para o e-mail 
enviodedocumentos@consulpam.com.br. A ausência de quaisquer dos documentos 
supracitados acarretará o indeferimento da isenção do candidato. O envio da 
documentação deve ser realizado no período estipulado no cronograma de atividades, caso 
contrário, a solicitação de isenção não será avaliada. 

17.3. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste edital ou não cumpra os 
prazos estipulados, o seu pedido de isenção do pagamento da tarifa de inscrição será 
indeferido. 

17.4. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos após a entrega 
da devida documentação. 

17.5. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da tarifa 
de inscrição, será divulgado no site www.consulpam.com.br em tempo hábil para que o 
candidato, cuja isenção tiver sido indeferida, possa efetuar o pagamento do boleto 
bancário, caso assim deseje. 

18. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos 
concernentes ao Concurso Público que serão divulgadas no site www.consulpam.com.br. O 
Instituto Consulpam não se responsabiliza por informações postadas em outros sites. 

 
19. A qualquer tempo, mesmo depois de homologado o concurso, poder-se-ão anular as provas e a 

nomeação do candidato, desde que seja verificada a falsidade de suas declarações ou dos 
documentos apresentados, bem como a existência de fraude na realização das provas, sem prejuízo 
da sua responsabilização civil, penal e administrativa. 

 
20. A declaração falsa ou inexata dos dados do Formulário de isenção (Anexo VIII) do valor da tarifa 

de inscrição, fornecidos pelo candidato ou a apresentação de documentos falsos ou inexatos que 
evidenciem má-fé, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos 
decorrentes, em qualquer época, sujeitando-se o requerente às sanções civis, criminais e 
administrativas cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
21.  Não será concedida isenção do pagamento do valor da tarifa de inscrição ao candidato que: 

 
a) Deixar de enviar a documentação solicitada no período fixado ou o fizer por meios distintos 

daqueles previstos neste edital; 
b) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
c) Fraudar e/ou falsificar documento. 
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22. No dia estabelecido no Cronograma das atividades para a homologação das inscrições dos 
candidatos isentos, o interessado deverá acessar o site www.consulpam.com.br, no link área do 
candidato para averiguar se sua isenção foi deferida. Caso a isenção conste como indeferida, o 
candidato poderá entrar com pedido de recurso conforme orientação constante na publicação.  
 

23. Se julgar necessário, o candidato pode entrar em contato com o setor de Coordenação de Concurso 
do Instituto Consulpam, por meio dos telefones (85)3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp) ou 
pelo chat disponível no nosso site www.consulpam.com.br. 

 
24. Nos casos em que as isenções permaneçam INDEFERIDAS após recurso, os candidatos que 

desejarem deverão pagar o boleto bancário dentro dos prazos estabelecidos neste edital para 
concluírem suas inscrições. 

 
25. DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

25.1. O horário e o local da realização das avaliações serão disponibilizados em até 05 (cinco) 
dias antes da data do certame, no endereço eletrônico www.consulpam.com.br, no link 
área do candidato. O Cartão de identificação NÃO será enviado pelos Correios ou 
outros meios de comunicação. 

 
25.2. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 

realização das provas para fins de justificativa de sua ausência. 
 
25.3.  É de exclusiva responsabilidade do candidato tomar ciência do trajeto até o local de 

realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo-lhe aconselhável visitar o 
local com antecedência. 

 
25.4. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 

a ausência do candidato. 
 
25.5. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação deste concurso. 
 
25.6. O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constante na convocação para 

a prova objetiva, mas que apresente os comprovantes de inscrição, boleto bancário e seu 
comprovante de pagamento, efetuados nos moldes previstos neste edital, terá acesso ao 
local de prova. 

 
25.7. Para ser incluído nos locais de prova de forma efetiva e segura, o candidato deverá entrar 

em contato com o Instituto Consulpam, imediatamente após a publicação dos referidos 
locais de prova, por meio dos telefones (85)3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp). 

 
25.8. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 

cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 

25.9.  Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, na sua data de 
nascimento, no número do documento de identidade utilizado na inscrição ou na sigla 
do órgão expedidor constantes no Cartão de identificação, deverão ser comunicados 
imediatamente ao Instituto Consulpam.  
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25.10. Caso o candidato não comunique ao Instituto Consulpam sobre erro de digitação no 

Requerimento de inscrição antes da prova, aquele arcará com o prejuízo advindo de tal 
erro. 

 
25.11. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados 

pelo candidato no Formulário Eletrônico de Inscrição ou de Isenção, relativa ao cargo e 
nem quanto à condição em que concorre. 

 
CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
1. Em cumprimento à Lei n.º 7.853/89, à pessoa com deficiência, é assegurado o direito de inscrição 

no presente Concurso Público para preenchimento das vagas cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que é portadora, sendo-lhes reservado um percentual de 5% (cinco por cento) 
das vagas oferecidas para o cargo público pretendido e das que vierem a ser criadas durante o prazo 
de validade do certame. 

 
2. Para fins de identificação de cada tipo de deficiência, adotar-se-á a definição contida no art. 4º do 

Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a Lei n.º 7.853, de 1989, 
com as alterações advindas do Decreto Federal n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, bem como a 
Súmula 377 do STJ. 

 
3. As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o 
cargo. 

 
4. Ressalvadas as condições especiais contidas no Decreto n.º 3.298/99, particularmente em seu art. 

40, participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação, ao dia, horário e local de aplicação das provas 
e à nota mínima exigida para os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do 
Concurso Público. 

 
5. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições da função 

pública é obstativa à inscrição no certame. 
 
6. Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições da função pública a utilização de material 

tecnológico de uso habitual. 
 
7. Nos termos do Decreto Federal n.º 3.298/99, o candidato inscrito como pessoa com deficiência 

deverá especificá-la no Requerimento de inscrição. 
 
7.1 Para ter as condições especiais atendidas, o candidato deverá enviar e-mail, até o último dia de 

inscrição, para pcdconsulpam@gmail.com com cópia do RG, CPF e do laudo médico, bem como 
informar qual atendimento diferenciado deseja receber. 

 
8. Previamente à nomeação, será aferida a condição de deficiência, momento em que os candidatos 

serão submetidos, no prazo fixado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim 
(SAAE), quando do ato de convocação, a exame médico oficial ou credenciado, o qual terá caráter 
definitivo sobre a qualificação do candidato quanto à existência ou não da deficiência e ao grau de 
compatibilidade da deficiência para o exercício das atribuições do cargo público. 
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9. Se a deficiência for considerada incompatível com as atividades previstas, o candidato terá seu 

nome excluído das listas de classificação em que figurar. 
 
10. Mesmo após o exame aludido neste capítulo, a compatibilidade entre as atribuições do cargo 

público e a deficiência do candidato será reavaliada por equipe multiprofissional, durante o estágio 
probatório. 

 
11. Na falta de candidato(s) aprovado(s) para provimento das vagas reservadas para pessoas com 

deficiência, estas serão preenchidas pelos demais aprovados, com estrita observância à ordem 
classificatória. 

 
12. O candidato com deficiência que, no ato de sua inscrição, não declarar essa condição nem enviar 

laudo médico, não poderá alegá-la como fundamento para obter qualquer tratamento diferenciado. 
 
13. O resultado final deste Concurso Público será publicado em duas listas, contendo, a primeira, a 

classificação de todos os candidatos – ampla concorrência, inclusive com o nome dos candidatos 
com deficiência – e a segunda contendo somente a classificação dos candidatos que concorrem às 
vagas destinadas aos deficientes. 

 
14. Os candidatos que não enviarem o CID ao Requerimento de inscrição no período estipulado, não 

poderão fazê-lo em outro momento.  
 
15. O candidato que, após a avaliação médica, não for considerado deficiente nos termos do Decreto 

Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal n.º 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004, bem como a Súmula n.º 377, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, de 22 de 
abril de 2009, permanecerá somente na lista de ampla concorrência de classificação do cargo 
público para o qual se inscreveu. 

 
16. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência previstas neste edital, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o candidato que: 
 

a) Não enviar o laudo médico ou o fizer fora do prazo estabelecido; 
b) Apresentar o laudo médico sem data de expedição; 
c) Apresentar laudo médico que não contenha a expressa referência ao código correspondente à 

Classificação Internacional de Doença – CID; 
d) Apresentar laudo médico que não contenha informações que permitam caracterizar a 

deficiência nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3298, de 20 de 
dezembro de 1999, combinado com o enunciado da Súmula n.º 377, do STJ, de 22 de abril 
de 2009. 

17. Após a nomeação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria. 

 
18. A pessoa com deficiência que precisar de auxílio para transcrição das respostas da prova, deverá 

indicar tal necessidade no ato da inscrição. Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, não 
podendo o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam 
serem responsabilizados, sob qualquer alegação por parte do candidato, por eventuais erros de 
transcrição cometidos pelo fiscal. 
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19. A pessoa com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além de 
indicar esta necessidade no Formulário Eletrônico de Inscrição, deverá enviar o laudo médico 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, que justificará a 
necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto 
Federal n.º 3.298/1999.  

 
20. A pessoa com deficiência visual (cega ou com baixa visão) poderá solicitar prova especial em 

Braille ou ampliada. Neste último caso, serão oferecidas provas com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24. 

 
21. Conforme norma contida no Decreto de n.º 9.508/2018, à pessoa com deficiência auditiva que 

solicitar condições especiais será oferecido intérprete de libras somente para tradução das 
informações e/ou orientações para realização da prova. Será permitido o uso de aparelhos auditivos 
no interior do local de prova, sendo este aparelho submetido à inspeção e aprovação pela autoridade 
responsável pelo certame. 

 
22. A pessoa com deficiência que não requerer às condições especiais no prazo e forma previstas neste 

edital, sejam quais forem os motivos alegados, terá exclusiva responsabilidade na opção de realizar 
ou não a prova sem as condições especiais não solicitadas.  

 
23. Do total das vagas ofertadas de cada cargo, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com 

deficiência, em cumprimento ao que assegura o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no 
Decreto Federal n.º 3.298/99 e Decreto Federal n.º 9.508/18, observando-se a compatibilidade de 
condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições do cargo para o qual 
concorre, no prazo de validade do presente Concurso Público. 

 
24. Caso a aplicação do percentual de que trata este capítulo, resultar número fracionado igual ou 

superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se 
inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficara condicionada a elevação da fração para 
o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo. 

 
25.1. Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos parágrafos 1°, 2° e 

3º do art. 1º do Decreto Federal n.º 9.508/2018, será reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que vierem a surgir 
durante o prazo de validade do presente Concurso Público para cada cargo. 

 
25.2. As vagas para pessoa com deficiência constam no Anexo I deste Edital. Nos cargos que 

não constarem vagas expressas, quando houver solicitação à reserva e/ou quando as 
aprovações para tal categoria ultrapassarem o número da oferta, os candidatos ficarão na 
condição de classificável, a depender do surgimento de vagas até o prazo de validade do 
concurso.  

 
25. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no 

artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, e no Decreto Federal n.º 9.508/2018. 
 
26. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal n.º 

3.298/99, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas. 
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27. O candidato com deficiência deverá enviar laudo que comprove sua deficiência. O laudo deverá 

estar devidamente assinado por profissional competente, conter o CRM do profissional e 
especificar o CID em que o candidato se enquadra. Deverá preencher o formulário (Anexo VI) 
deste Edital, e enviar os documentos para o e-mail pcdconsulpam@gmail.com. 

 
28. Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, conforme data 

de envio no registro do e-mail, obrigatoriamente acompanhado do formulário (Anexo VI) e com 
os documentos a seguir, sob pena de indeferimento: 

 
a)  Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses antes do término das inscrições, 

atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável 
por sua emissão, anexando ao Laudo Médico as seguintes informações: nome completo, 
número do documento de identidade (RG), número do CPF e nome do Concurso Público, 
nome do cargo pretendido (Anexo VI); 

b)  O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou ampliada 
ou, ainda, leitura de sua prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste 
item, deverá encaminhar solicitação por escrito (Anexo VI), dentro do prazo previsto para 
envio da documentação;  

c)  O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá 
encaminhar solicitação por escrito (Anexo VI); 

d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito (Anexo VI), 
mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova, designação de fiscal 
para auxiliar no manuseio das provas discursivas (quando houver) e transcrição das respostas, 
salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;  

e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, 
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar 
solicitação (Anexo VI) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da 
área de sua deficiência, dentro do prazo de envio do laudo. 

 
29. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas 

nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos 
deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, 
utilizar-se de soroban. 

 
30. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas 

nesse sistema. Sua prova ampliada será em fonte 24. 
 
31. O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 29 letra “a”, e 

que não tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas, 
automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas a deficientes”. 

 
32. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados 

neste Capítulo e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o 
motivo alegado, bem como poderão não ter as condições especiais atendidas. 
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33. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste 

Capítulo, não poderá interpor recurso administrativo em favor de sua condição. 
 
34. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de 

classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência. 
 
35. Ao ser convocado para contratação, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 

credenciado pela Contratante, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como 
deficiente ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo. Será eliminado 
da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição 
não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

 
36. A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade 

original oficial e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme 
item 7.1 deste Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 
a provável causa da deficiência. 

 
37. Caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica do Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos de Mogi Mirim (SAAE). 
 
38. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda 

do direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
 
39. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será 

devolvido. 
 
40. Após a nomeação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 

de readaptação ou aposentadoria por invalidez 
 

CAPÍTULO IV – DA FASE DO CONCURSO PÚBLICO 
 
1. O Concurso Público constará de:  

 
1.1 - Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. 

 
1.2 - Prova de Títulos de caráter classificatório para os cargos de Nível Superior. 

 
1.3 - Prova Prática de caráter eliminatório para os cargos:  Oficial de Encanador de Redes; Oficial 

de Pedreiro de Manutenção de Redes; Oficial de Manutenção; Oficial de Mecânico de 
Manutenção; Operador de Máquina Pesada; Assistente de Gestão Administrativa; Auxiliar de 
Laboratório de Análises Físico-Química. 

 
CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROVA OBJETIVA 

 
1. A prova objetiva será realizada na cidade de Mogi Mirim, conforme descrito abaixo: 

1.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam 
não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e alimentação dos 

 

13 

candidatos residentes ou domiciliados em Mogi Mirim ou em outro município que exija o 
deslocamento para a realização das provas. 

 
1.2. Caso a cidade de Mogi mirim não suporte a capacidade de inscritos no Concurso Público ao 

final das inscrições, as provas poderão ser aplicadas em datas e turnos diferentes, sendo 
publicado um novo Cronograma de Atividades. 

 
2. O candidato somente poderá realizar a prova em data, local e horário definidos no Cartão de 

identificação.  
 

3. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das 
provas para fins de justificativa de sua ausência. 
 

4. Caso o candidato necessite de atendimento diferenciado deverá informá-lo no ato da inscrição. 
 

5. O candidato fica obrigado a cumprir os protocolos de prevenção ao COVID-19 e variantes que 
estiverem vigentes na data da prova, sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar as 
publicações dos órgãos oficiais federais, estaduais e municipais, bem como atender a todos os 
protocolos sanitários vigentes, sob pena de não poder ingressar no local da prova e ser excluído em 
caráter definitivo do certame. 

 
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com sessenta 

minutos de antecedência, munido do documento de identificação com foto informado no ato da 
inscrição e o Cartão de identificação emitido na área do candidato, disponível no site 
www.consulpam.com.br, de caneta esferográfica (tinta preta ou azul), fabricada em material 
transparente e preferencialmente, do Cartão de identificação e do boleto original quitado, sem os 
quais não terá acesso ao local da prova. 

 
7. O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de identificação, por si sós, não serão aceitos 

para a identificação do candidato. 
 

8. Uma vez dentro do prédio onde fará a prova, o candidato não poderá manusear nenhum 
equipamento eletrônico, nem consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura 
enquanto aguarda o horário de início da prova, bem como somente poderá deixar a sala de 
realização da prova mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal, ou sob fiscalização 
da equipe de aplicação de provas. 

 
9. É vedado o ingresso de candidato na sala de provas portando garrafa opaca, garrafa transparente 

com rótulo, arma de fogo ou objetos similares, mesmo que apresente a respectiva autorização de 
porte. 

 
10. Dentro do prédio onde fará a prova, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, 

gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões e/ou similares, brincos, bem como o uso ou o porte, 
mesmo que desligados, de telefone celular, pagers, bip, relógios de qualquer tipo, agenda 
eletrônica, calculadora, notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de 
mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por 
escrito, assim como não será permitida a anotação de informações relativas às questões das provas 
e suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, 
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impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual. O 
descumprimento desta instrução poderá implicar na eliminação do candidato. 

 
11. O Instituto Consulpam não se responsabiliza pela guarda de objetos dos candidatos, ficando todos 

os pertences em posse destes. Recomenda-se que sejam levados apenas os objetos permitidos neste 
edital, quais sejam: documento de identificação com foto, Cartão de identificação, comprovante de 
pagamento, comprovantes de protocolos sanitários e caneta com corpo transparente. O Instituto 
Consulpam e o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) não se 
responsabilizam por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorram aos objetos dos 
candidatos. 

 
12. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas 

à mostra. Para fins de revista com detectores de metal, os candidatos não poderão ter acesso ao 
local de prova usando brincos ou similares. 

 
13. O documento de identificação com foto apresentado no dia da prova deverá estar em perfeita 

condição, a fim de permitir, com clareza, a identificação do candidato, e deverá conter, 
obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e assinatura. 
 

14. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver previamente inscrito e munido de 
documento de identidade com foto, sendo exigida a apresentação do documento original e válido, 
não sendo aceita cópia, mesmo que autenticada. 

 
15. Não serão aceitos documentos de identificação com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados. 
 

16. Nos locais de realização das provas, após o fechamento dos portões, em horário a ser divulgado 
pelo Instituto, não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma. O candidato que 
se apresentar após o fechamento dos portões será eliminado. 

 
17. Os portões serão fechados 20 (vinte) minutos antes do horário previsto para o início das 

provas. Uma vez fechado, não será permitida a entrada de nenhum candidato.  
   
18. Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não 

autorizadas pelo Instituto Consulpam. 
 

19. No caso de perda, roubo ou na falta do documento de identificação com o qual se inscreveu neste 
certame, o candidato poderá apresentar outro documento de identificação equivalente, juntamente 
com Boletim de Ocorrência (BO) informando a perda do documento de identificação, emitido em 
até 30 dias antes da data da prova. 

 
20. Após entrarem na sala da prova, somente poderão retirar-se após decorrida uma hora do tempo de 

duração previsto. 
 
21. O candidato que, por qualquer motivo, se recusar a permanecer em sala durante o período mínimo 

estabelecido neste capítulo, terá o fato consignado em ata constando os motivos do 
descumprimento e poderá ser eliminado do certame, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Na ata, deve constar a assinatura do candidato ou de testemunhas, caso o primeiro se negue a fazê-
lo.  
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22. A inviolabilidade dos malotes das provas será comprovada no momento do rompimento de seus 

lacres, mediante termo formal, na presença de testemunhas. 
 

23. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lapiseira, lápis, borracha, corretivos ou 
outro material que não seja caneta de corpo transparente. 

 
24. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim 
como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer 
outros meios. 

 
25. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas em 

quaisquer outros meios que não os permitidos neste edital e seus anexos. 
 

26. Caso algum aparelho emita qualquer som no horário de prova, o candidato será eliminado do 
certame. 

 
27. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos 

aparelhos não permitidos neste edital, mesmo que desligados, terá a ocorrência registrada em Ata, 
que será avaliada pela Comissão de Concursos, podendo ser eliminado do certame. 

 
28. Os 3 (três) últimos candidatos em sala somente poderão retirar-se juntos, após verificarem o correto 

armazenamento dos cartões-resposta em invólucros específicos, além de assinarem em locais 
específicos com vistas a atestar a idoneidade da aplicação das provas. 

 
29. Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura venham a ser 

entregues ao Instituto Consulpam, serão guardados pelo prazo de 30 (trinta) dias e encaminhados 
posteriormente à seção de achados e perdidos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
ECT.  

 
30. Para garantir a segurança do Concurso Público, o candidato será submetido a detector de metais 

dentro do prédio onde realizará as provas, dentre outras medidas. 
 

31. Ao iniciarem os procedimentos operacionais relativos à aplicação das provas, serão observadas as 
condições abaixo: 

 
a) As instruções constantes nos cadernos de provas e no cartão-resposta, bem como as 

orientações e instruções expedidas pela Consulpam durante a realização das provas 
complementam este edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo 
candidato; 

b) O candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta de acordo com a assinatura 
constante no seu documento de identidade; 

c) A ausência da digital e/ou da assinatura do candidato no cartão-resposta da prova objetiva 
poderá acarretar a eliminação do candidato; 

d) Uma vez fora da sala, o candidato não poderá regressar para assinar ou imprimir a digital 
no cartão-resposta; 

e) Somente serão permitidos assinalamentos nos cartões-resposta feitos pelo próprio 
candidato, com caneta esferográfica (tinta preta ou azul), fabricada em material 
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transparente, sendo vedada qualquer participação de terceiros, respeitadas as condições 
solicitadas e concedidas às pessoas com deficiência ou com necessidade de atendimento 
especial; 

f) Não haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato, salvo em situação que o 
Instituto Consulpam julgue necessário; 

g) O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar 
seu cartão-resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua 
correção; 

h) Será considerado nulo o cartão-resposta que estiver marcado ou escrito, respectivamente, a 
lápis, bem como com a presença de qualquer forma de identificação do candidato fora do 
lugar especificamente indicado para tal finalidade;  

i) Ao terminar o tempo máximo determinado neste edital para a realização das provas, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o caderno de provas e o cartão-
resposta, devidamente preenchidos e assinados nos locais destinados a isso; 

j) O candidato poderá levar seu caderno de provas quando faltar uma hora para o 
término do horário estabelecido. Para tanto, o material deve estar intacto, sem faltar 
nenhuma folha ou parte dela. A violação da prova acarretará a eliminação do 
candidato; 

k) Na correção dos cartões-resposta, será atribuída nota zero à questão sem opção assinalada, 
com mais de uma opção assinalada, que contenha emenda ou rasura ou cuja marcação não 
esteja condizente com a instrução fornecida no próprio cartão. O preenchimento do cartão-
resposta fora do padrão instruído será desconsiderado, pois o leitor ótico não capta as 
marcações em desconformidade com o padrão de leitura do equipamento;  

l) Ao terminarem as provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não 
sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros; 

m) No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo 
das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 

n) Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões (material personalizado de aplicação 
das provas), em razão de falha de impressão, número de provas incompatível com o número 
de candidatos na sala ou qualquer outro equívoco na distribuição de prova/material, o 
INSTITUTO CONSULPAM – Consultoria Público-Privada tem a prerrogativa para 
entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será 
registrado em atas de sala e de coordenação. 
 

32.  Poderá ser eliminado do Concurso Público, garantidos o contraditório e a ampla defesa, o candidato 
que: 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais determinados; 
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o documento de identidade com foto informado no Formulário Eletrônico de 

Inscrição ou quaisquer dos documentos oficiais equiparados juntamente com Boletim de Ocorrência 
no caso de perda ou roubo do documento informado no ato da inscrição; 

d) Não apresentar os comprovantes sanitários previstos no item 5 deste capítulo. 
e) Após iniciada a prova, estabelecer comunicação, por qualquer meio, com outros candidatos ou com 

pessoas estranhas a este Concurso Público; 
f) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença 

para o porte; 
g) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou deixar o local de provas antes 

do horário permitido;  
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h) Fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro 
material literário ou visual, salvo se expressamente admitido no edital; 

i) For surpreendido usando e/ou portando algum dos objetos proibidos por este edital; 
j) Não prender os cabelos longos para deixar à mostra as orelhas; 
k) Não entregar o caderno de questões e o cartão-resposta ao término do tempo de aplicação das provas; 
l) Fizer anotação de informações relativas às questões da prova e suas respostas (copiar gabarito) fora 

dos meios permitidos; 
m) Ausentar-se da sala de prova portando o cartão-resposta e/ou caderno de questões; 
n) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros 

em qualquer fase do certame; 
o) Não permitir a coleta de sua assinatura; 
p) Recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal e de coleta da impressão digital da prova 

objetiva; 
q) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do local 

da prova, da prova e de seus participantes; 
r) Desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, tentar prejudicar outro candidato; 
s) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das provas; 
t) Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 
u) Recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da comissão organizadora, da banca 

examinadora, da equipe de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no 
local do certame; 

v) Deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e no cartão-resposta e demais 
orientações/instruções fornecidas pelo Instituto Consulpam. 
 

33. Caso ocorra alguma das situações previstas neste Capítulo, o Instituto Consulpam lavrará 
ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento para o Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 
34. Os gabaritos serão publicados no endereço eletrônico www.consulpam.com.br, até o 1º (primeiro) 

dia útil subsequente à realização das provas. 
 
35. A duração das provas será de (3) três horas com exceção para os candidatos com deficiência 

que houverem solicitado tempo adicional.  
 
36. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo de duração das provas e não serão 

fornecidas informações referentes ao conteúdo por qualquer membro da equipe da aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes. 

 
37. Na prova objetiva, considerar-se-á APROVADO o candidato que obtiver, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais e 50% (cinquenta por cento) 
de acertos na Prova de Conhecimentos Específicos. 

 
38. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas em razão de erro material serão atribuídos 

a todos os candidatos que tiverem realizado a prova. 
 
39. Acarretará a eliminação do Concurso, sem prejuízo das sanções cabíveis, a burla ou a tentativa de 

burla, por parte do candidato, a quaisquer das normas definidas neste edital e seus anexos, no 
Manual do Candidato e/ou em outros editais complementares relativos ao certame, nos 
comunicados e/ou nas instruções constantes em cada prova, bem como o tratamento incorreto e/ou 
descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
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40. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, 

em especial, dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade, será solicitado, quando da 
aplicação da prova objetiva, a autenticação digital em local apropriado. 

41. O gabarito preliminar das provas será publicado no site www.consulpam.com.br, conforme 
previsto no cronograma. 

42. Em hipótese alguma haverá segunda chamada para realização da prova, sendo atribuída nota 0 
(zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

43. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA LACTANTES 
 

43.1. Fica assegurado às lactantes o direito de participarem do Concurso Público, nos critérios 
e condições estabelecidos pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Federal 
n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), artigos 1º e 2º da Lei Federal n.º 
10.048/2000 e Lei nº 13.872, de 17 de setembro de 2019.  

 
43.2. A candidata que seja mãe lactante de bebê de até 6 (seis) meses de idade deverá requerer, 

no ato da inscrição, local reservado para amamentação. 
43.3. A prova da idade do infante será feita mediante declaração anexada no ato de inscrição 

para o Concurso Público e apresentação da respectiva certidão de nascimento durante sua 
realização. A candidata que não apresentar a solicitação no período de inscrição, poderá 
não ter a solicitação atendida por questões de não adequação das instalações físicas do 
local de realização das provas. 

 
43.4. Deferida a solicitação, a mãe deverá, no dia da prova ou da etapa avaliatória, indicar uma 

pessoa acompanhante que será a responsável pela guarda da criança durante o período 
necessário. 

 
43.5. A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por 

até 30 (trinta) minutos, por filho. A mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala em 
que estiver sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala especial a 
ser reservada pela Coordenação. 

 
43.6. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em 

igual período. 
 
43.7. Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente determinado pela 

Coordenação. 
 
43.8. A criança deverá estar acompanhada somente de um maior de 18 (dezoito) anos, capaz, 

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência 
temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste 
Concurso Público. O acompanhante do infante não poderá utilizar celulares ou outros 
equipamentos eletrônicos. 

43.8.1. A pessoa acompanhante somente terá acesso ao local das provas até o horário 
estabelecido para fechamento dos portões e ficará com a criança em sala 
reservada para essa finalidade, próxima ao local de aplicação das provas. 
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43.9. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma fiscal do 
Instituto Consulpam, sem a presença do responsável pela guarda da criança, que 
garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste edital. 

 
43.10. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas. 
 
43.11. O Instituto Consulpam não disponibilizará acompanhante para a guarda de crianças. 

 
 

 
1. A prova objetiva ocorrerá de acordo com o especificado no cronograma. 

2. A prova objetiva compreenderá questões de múltipla escolha – A, B, C, D – de acordo com conteúdo 
indicado no Anexo III. 

3. Nas provas objetivas, serão válidas apenas as respostas assinaladas no cartão-resposta. 

4. O quantitativo de questões e suas respectivas áreas de saber estão discriminados no Anexo II deste 
edital. 

 
5. A segunda etapa será constituída de Prova de Títulos, de caráter classificatório, de formação 

acadêmica e concorrerão os candidatos de cargos do nível superior aprovados na prova objetiva. 
 

6. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos, de caráter classificatório, é facultativa. O 
candidato que não entregar títulos não será eliminado deste Concurso Público. A entrega será feita 
no dia, hora e local da Prova Objetiva de cada candidato, de acordo com o item 9, “d”, do 
capítulo VI deste Edital. 
 

7. Serão aceitos como documentos os títulos que forem representados por diplomas e certificados 
definitivos de conclusão de curso expedidos por instituição reconhecida pelo MEC ou órgão 
estadual competente, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e 
do responsável pela expedição do documento. 
 

8. Serão pontuados, conforme critérios de pontuação definidos no item 9, letra “m” deste Edital, até:   
a) 3 (três) títulos de especialização lato sensu. 
b) 2 (dois) títulos stricto sensu Mestrado. 
c) 1 (um) título stricto sensu Doutorado. 

 
9. A comprovação de títulos observará os seguintes critérios: 

a) Especialização em nível lato sensu, mediante a apresentação de fotocópia autenticada 
em cartório, do certificado de conclusão, expedido por instituição superior reconhecida 
pelo MEC ou órgão estadual competente, com indicação da carga horária mínima de 360 
horas, realizado no campo de atuação pleiteado, acompanhado da fotocópia autenticada 
do Histórico Escolar com os conteúdos ministrados; 

b) Especialização em nível stricto sensu (mestrado e doutorado), mediante a apresentação 
de fotocópias autenticadas em cartório, dos respectivos diplomas, expedidos por 
instituição superior reconhecida pelo MEC ou órgão estadual competente, realizado no 
campo de atuação pleiteado, ou de fotocópias autenticadas em cartório das Atas das 
Bancas Examinadoras, devidamente assinadas, comprovando a aprovação das 
dissertações ou teses. Dever-se-á apresentar, ainda, a fotocópia autenticada do Histórico 
Escolar; 

CAPÍTULO VI – DA PROVA OBJETIVA E TÍTULOS 
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c) Os diplomas e/ou certificados expedidos por universidades estrangeiras somente serão 
considerados quando reconhecidos/validados por instituição brasileira legalmente 
competente para tanto, acompanhados do respectivo comprovante; 

d) A entrega da documentação da Prova de Títulos ocorrerá no dia e local das provas 
objetivas, a um fiscal destinado a esse fim. Cada candidato entregará sua documentação 
exclusivamente no local em que estará fazendo a prova objetiva; 

e) O candidato deverá apresentar a documentação em envelope, tamanho ofício, fechado e 
identificado, contendo externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: 

 
CONCURSO PÚBLICO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
MOGI MIRIM – EDITAL 001/2023 
REFERÊNCIA: PROVA DE TÍTULOS  
NOME COMPLETO DO CANDIDATO:  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
CARGO PRETENDIDO: 

 
f) A documentação deverá ser entregue individualmente, sendo vedado, dentro de um 

mesmo envelope, haver títulos de mais de um candidato; 
g) Todos os títulos deverão ser entregues de uma única vez, não se admitindo 

complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos durante ou 
após os períodos estabelecidos neste Edital para entrega ou interposição de recursos; 

h) Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo ou ainda por fax, por internet ou por 
qualquer outra forma não prevista neste Edital; 

i) Toda a documentação deverá ser apresentada mediante cópia legível devidamente 
autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas) ou contendo código de 
verificação da autenticidade que permita a comprovação, quando se tratar de documentos 
obtidos junto a sites oficiais. Os documentos cujos versos estiverem em branco deverão 
receber um carimbo com a expressão “Em branco”; 

j) Após entrega dos documentos será entregue ao candidato comprovante de recebimento; 
k) Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS; 
l) Ao entregar seus títulos nas condições expressas neste edital, o candidato receberá um 

protocolo de recebimento; 
m) A Prova de Títulos se limitará ao valor máximo de 10 (dez) pontos; 

 
 

TÍTULO 
 

COMPROVAÇÃO 
VALOR 

DE 
CADA 

TÍTULO 

QUANTIDADE VALOR 
MÁXIMO 

Especialização 
Lato Sensu 

Certificado de Curso de pós-graduação em nível de 
especialização, devidamente registrado, com carga mínima 
de 360h, em área do conhecimento correlata com o CARGO 
pleiteado. 
 Também será aceita a declaração de conclusão de 
especialização, desde que acompanhada do histórico escolar 
do curso.  

1,0 3,0 3,0 

Mestrado Certificado de Curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado, devidamente registrado, em área do conhecimento 
correlata com o CARGO pleiteado. Também será aceita a 
declaração ou certificado de conclusão de mestrado desde 
que acompanhada da ata de defesa de dissertação/ histórico 
escolar 

2,0 2,0 4,0 
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Doutorado Certificado de Curso de pós-graduação em nível de 
Doutorado devidamente registrado, em área do 
conhecimento correlata com o CARGO pleiteado. Também 
será aceita a declaração ou certificado de conclusão de 
mestrado desde que acompanhada da ata de defesa de 
dissertação/ histórico escolar. 

3,0 1,0 3,0 

TOTAL 10,00  
 
n) No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados; 
o)  As cópias, autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e nem serão 

disponibilizadas cópias da documentação entregue, sendo estas, parte integrante da documentação 
do certame;  

p) Será de inteira responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente a títulos nos 
termos deste Edital e seus anexos, sob pena desta não ser considerada pela banca examinadora; 

q) Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital e seus 
anexos. 

 
CAPÍTULO VII – DA PROVA PRÁTICA 

 
1. A Prova Prática para Oficial de Encanador de Redes; Oficial de Pedreiro de Manutenção de 

Redes; Oficial de Manutenção; Oficial de Mecânico de Manutenção; Operador de Máquina 
Pesada; Assistente de Gestão Administrativa; Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-
Química tem caráter eliminatório e será regida por Edital Regulamentar e de Convocação 
publicado no site www.consulpam.com.br, onde constarão todas as informações necessárias ao 
candidato, dentre elas: local, dia, horário da prova e critérios de avaliação. 
 

2. Avaliar-se-á quanto à Prova Prática para os cargos referidos a capacidade, atenção e percepção 
dos candidatos no trato das questões ligadas à sua categoria profissional, a habilidade no manuseio 
de equipamentos, bem como o conhecimento de normas de segurança no trabalho. 

 
2. Serão convocados para a Prova Prática somente o quantitativo de 20 vezes o número de vagas por 

cargo, seguindo a ordem de classificação. 
 

4. Os candidatos serão avaliados nos seguintes critérios: 
 
4.1 Fará parte da avaliação a capacidade, atenção e percepção do(a)s candidato(a)s no trato das 
questões ligadas à sua categoria profissional,  e habilidades: 
 

Pontos na execução da tarefa a ser 
avaliado Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

a) a habilidade com os instrumentos de 
trabalho; 0 1 3 5 10 

b) a forma adequada para a execução das 
atividades; 0 1 3 5 10 

c) a utilização dos equipamentos de 
proteção individual e normas de segurança 
no trabalho; 

0 3 8 10 20 

d) a eficiência (técnica e desenvoltura) na 
execução da tarefa; 0 1 3 5 10 

e) a organização dos materiais durante e 
após a execução das tarefas. 0 1 3 5 10 
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f) Execução adequada da tarefa proposta 0 15 25 35 40 

Total máximo de pontos distribuídos: 100 pontos 
 
 

CAPÍTULO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO 
 
1. A classificação será feita em ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos candidatos, 

conforme as notas calculadas mediante as fórmulas previstas no Anexo V. 
 
2. A classificação dos aprovados será divulgada em ordem decrescente nas médias aritméticas obtidas 

no conjunto das provas, publicada no site www.consulpam.com.br. 
 
3. Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, sucessivamente: 
 

a) O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição nesta 
Seleção Pública, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 
2003 (Estatuto do Idoso); 

b) O candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) O candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) O candidato de mais idade. 

 
CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS 

 
1. Caberá recurso fundamentado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, dirigido em única e 

última instância à Comissão de Concurso do Instituto Consulpam contra todas as decisões 
proferidas no âmbito deste Concurso Público, que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
candidatos, tais como: 
 

a) Indeferimento de isenção do valor da tarifa de inscrição; 
b) Indeferimento da inscrição ou dados pessoais digitados erroneamente; 
c) Indeferimento do pedido de atendimento especial e de concorrência na condição de pessoa 

com deficiência; 
d) Questões da prova objetiva e gabaritos preliminares; 
e) Totalização dos pontos obtidos na prova objetiva, desde que se refira a erro de cálculo das 

notas e na classificação preliminar; 
f) Totalização dos pontos obtidos na prova de títulos; 
g) Demais decisões proferidas durante o Concurso que tenham repercussão na esfera de direitos 

dos candidatos. 
 

2. O prazo para a interposição de recursos será de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia 
subsequente à data de publicação do objeto do recurso. 

 
3. O Instituto Consulpam informará no endereço eletrônico www.consulpam.com.br todas as 

instruções para interposição dos recursos. 
 
4. No caso de recurso previsto contra indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no 

pagamento da tarifa de inscrição, o recurso deverá estar acompanhado, obrigatoriamente, da cópia 
legível do comprovante de pagamento do valor da tarifa de inscrição, bem como de toda a 
documentação e as informações que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade 
do pagamento. 

 
5. Os recursos à prova objetiva deverão apresentar argumentação lógica consistente e ser acrescidos 

da indicação bibliográfica pesquisada (quando couber) pelo candidato para fundamentar seus 
questionamentos. 
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6. Cada candidato poderá interpor apenas um recurso por questão/objeto, devidamente fundamentado. 
 
7. Serão indeferidos os recursos que:  

 
a) Não estiverem devidamente fundamentados; 
b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 
c) Estiverem em desacordo com as especificações contidas neste edital; 
d) Forem apresentados fora do prazo estabelecido; 
e) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não aquela selecionada para o 

recurso; 
f) Forem interpostos coletivamente; 
g) Desrespeitem a banca examinadora; 
h) Sejam cópia idêntica de outro(s) recurso(s); 
i) Não fizerem uso do Formulário para recursos (Anexo VII). 

 
8. Não serão reconhecidos os recursos ilegíveis. 
 
9. A decisão sobre o deferimento ou indeferimento do recurso será publicada conforme previsto neste 

edital e disponibilizada no endereço eletrônico www.consulpam.com.br. 
 
10. A decisão de que trata o subitem acima terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.  
 
11. A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 

razão pela qual não caberão recursos adicionais.   
 
12. Se, do exame do recurso, resultar anulação da questão de múltipla escolha, os pontos a ela 

correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de interposição de 
recursos administrativos ou de decisão judicial.  

 
13. Se houver alteração do gabarito oficial, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas 

serão corrigidas de acordo com o gabarito revisado.  
 
14. Na ocorrência dos dispostos nos itens 12 e 13 deste Capítulo, poderá haver alteração da 

classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer à 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida. 

 
CAPÍTULO X – DAS PUBLICAÇÕES 

 
1. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam 

publicarão no site www.consulpam.com.br e no Jornal Oficial do Município de Mogi Mirim. 
 
1.1. Edital Nº. 001/2023 do concurso. 
1.2. Edital Regulamentar da prova prática. 
1.3. Classificação final. 
1.4.  Homologação do concurso. 
 

2. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam 
publicarão no site www.consulpam.com.br. 
 

2.1. Aviso de editais complementares; 
2.2. Lista de candidatos habilitados na 1ª fase do concurso; 
2.3. Lista de inscrições indeferidas/impedidas; 
2.4. Convocação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas para prestação da prova; 
2.5. Gabaritos; 
2.6. Resultado dos recursos; 
2.7. Demais atos pertinentes ao certame. 
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CAPÍTULO XI – DA HOMOLOGAÇÃO 

 
1. O Homologação do Concurso será feita por Ato do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi 

Mirim (SAAE). 
2. A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo 

conjunto de cargos constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. O provimento dos cargos públicos dependerá do atendimento às exigências legais para cada cargo 

e dar-se-á por nomeação do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), e 
obedecerá ao limite de vagas e a ordem de classificação dos candidatos aprovados, conforme Edital 
de Classificação Final, publicado no site www.consulpam.com.br.  

 
2. Os candidatos aprovados serão nomeados a critério do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 

Mogi Mirim (SAAE), conforme o número de vagas disponíveis, obedecida a ordem classificatória, 
e levando em consideração as disposições constantes da normativa federal. 

 
3. Todos os candidatos nomeados em decorrência de aprovação neste Concurso Público deverão se 

submeter aos exames médicos admissionais, junto ao Médico do Trabalho do Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE). 

 
4. DO PROVIMENTO DO CARGO – NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO 

4.1. Concluído o Concurso Público e homologado o seu resultado final, a nomeação dos 
candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste edital obedecerá à estrita 
ordem de classificação, ao prazo de validade do certame e ao cumprimento das disposições 
legais pertinentes. 

 
5. A convocação ocorrerá através de publicação no Jornal Oficial do Município de Mogi Mirim, e em 

seguida será efetivada tentativa de contato direto com o candidato através de telefone e e-mail 
cadastrados na ficha de inscrição do presente Concurso, sendo obrigação do candidato classificado 
acompanhar as publicações e manter atualizados seus dados junto ao Setor de Recursos Humanos 
do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) durante a validade do concurso 
público, principalmente e-mail e telefone, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível ao órgão competente convocá-lo por falta da referida atualização.  

 
6. O candidato nomeado será responsabilizado administrativamente por quaisquer informações 

inverídicas que vier a prestar, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

7. Deverão ser aceitos os protocolos de requerimento de certidões quando se verificar que, solicitadas 
a tempo, ainda não foram expedidas no prazo legal de 15(quinze) dias, contados dos registros nos 
órgãos expedidores. 

 
8. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos documentos 

especificados neste edital e seus anexos. 
 

9. A nomeação será feita obedecida rigorosamente à ordem de classificação no presente Concurso 
Público. 

 
10. Serão exigidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), para a posse no 

cargo público efetivo: 
 

DOCUMENTOS 
01 FOTO 3X4 
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DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG, CNH, REGISTRO EM ÓRGÃO DE CLASSE) 
CPF – CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 
CARTEIRA DE TRABALHO ORIGINAL – E Nº PIS/PASEP 
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE – DIPLOMA DA HABILITAÇÃO PARA O 
CARGO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (ATUAL) 
TÍTULO DE ELEITOR (frente e verso) 
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL  

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL – IMPRESSA DO SITE: http://consultacadastral.inss.gov.br  
CERTIDÃO DE RESERVISTA OU CERTIFICADO DE DISPENSA (masculino) 
ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO RESPECTIVO ESTADO.  
CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E CRIMINAL DE 1º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, 
INCLUINDO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (FÓRUM) 
COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL NO CPF 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO OU CONTRATO UNIÃO ESTÁVEL 
RG E CPF DOS DEPENDENTES 
REGISTRO CONSELHO RESPECTIVA CATEGORIA – ANUIDADE DO ANO  
CURSO ESPECÍFICO QUANDO EXIGIDO NO EDITAL, comprovado por diploma. 

FORMULÁRIOS FORNECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

DECLARAÇÃO DE BENS  
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACÚMULO DE CARGO 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO 
EXAME ADMISSIONAL REALIZADO POR MÉDICO DESIGNADO 

 
9.1. A critério do médico designado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim 
(SAAE) poderão ser solicitados exames ou laudos complementares para a constatação da aptidão 
ou da compatibilidade com a função do cargo para a qual foi convocado. 
 

11. O candidato que for nomeado na condição de pessoa com deficiência não poderá arguir ou utilizar 
essa condição para pleitear ou justificar pedido de readaptação/reabilitação profissional, alteração de 
carga horária, alteração de jornada de trabalho e limitação de atribuições para o desempenho da 
função. 

 
12. Entrando em exercício o candidato aprovado nas vagas destinadas às pessoas com deficiência terá 

garantida a devida adaptação dos cursos de formação ofertados e do estágio probatório a ser 
cumprido, conforme a deficiência apurada. 

 
13. O candidato se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência, telefone e endereço 

eletrônico (e-mail), junto ao órgão realizador, após o resultado final. 
 

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam 

eximem-se das despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestar as provas deste 
Concurso Público. 

 
2. Até a data da homologação, as informações e orientações a respeito deste Concurso Público 

poderão ser obtidas no Instituto Consulpam, Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz, 
Fortaleza - CE, no horário das 9h às 12h e das 13h 30min às 16h 30min (exceto sábados, domingos 
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e feriados), ou pelo telefone (85)3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp), ou, ainda, no endereço 
eletrônico www.consulpam.com.br.  

 
3. Após a data de homologação do concurso, os candidatos deverão consultar informações e 

avisos sobre as nomeações dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecido 
pelo endereço eletrônico do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) 
www.saaemogimirim.sp.gov.br. 

 
4. Não serão prestadas por telefone ou e-mail informações relativas a resultado, nota ou classificação 

deste Concurso Público. 
  
5. A eventual disponibilização de atos nos endereços eletrônicos do Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e do Instituto Consulpam não isenta o candidato da obrigação de 
acompanhar as publicações oficiais sobre este Concurso Público. 

 
6. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer atos complementares, avisos, 

comunicados e convocações relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) divulgados por meio do Diário 
Oficial  do Município de Mogi Mirim ou no endereço eletrônico www.consulpam.com.br. 

 
7. O Instituto Consulpam emitirá certificado de aprovação neste concurso, valendo também, como 

tal, as publicações oficiais. 
 
8. Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 

não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer recursos, 
laudos e exames médicos, pedidos de isenção, títulos e de quaisquer outros documentos após as 
datas e nas formas estabelecidas neste edital. 
 

9. A análise dos recursos será de responsabilidade do Instituto Consulpam.  
 
10. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer 

outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso apontado neste edital. 
 
11. Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega pedidos de isenção, laudos médicos 

e títulos e/ou outros documentos, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o último dia do 
prazo estabelecido neste edital, desde que coincida com dia de funcionamento normal do Instituto 
Consulpam e do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE). 

 
12. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam não se 

responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais 
referentes às matérias deste Concurso Público ou por quaisquer informações que estejam em 
desacordo com o disposto neste edital. 

 
13. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do 

candidato, em todos os atos relacionados a este Concurso Público, quando constatada a omissão 
ou declaração falsa de dados ou condições, irregularidade de documentos ou, ainda, irregularidade 
na realização das provas, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
14. Comprovada a inexatidão ou as irregularidades descritas neste Capítulo, o candidato estará sujeito 

a responder por falsidade ideológica de acordo com o art. 299 do Código Penal. 
 
15. É de inteira responsabilidade do candidato manter seu cadastro (endereço de correspondência, 

telefone e endereço eletrônico – e-mail) atualizado até a publicação do resultado final junto ao 
Instituto Consulpam e após homologação e validade do Concurso Público, junto ao Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), visando a eventuais convocações, não lhe 
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cabendo qualquer reclamação, caso não seja possível convocá-lo. 
 
16. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e o Instituto Consulpam não se 

responsabilizam por eventuais falhas no recebimento ou envio das correspondências, recebidas ou 
não, em decorrência de: 

 
a) Insuficiência, falta de atualização, equívoco ou alterações dos dados e endereço por ele 

fornecidos; 
b) Correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas de fornecimento e/ou endereço 

errado do candidato; 
c) Correspondência recebida por terceiros; 
d) Falhas ou paralisações nos serviços dos Correios; 

 
17. A atualização de dados pessoais junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim 

(SAAE) e ao Instituto Consulpam não desobriga o candidato de acompanhar as publicações 
oficiais do concurso, não cabendo a este alegar perda de prazo por ausência de recebimento de 
correspondência. 

 
18. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, probabilístico, estatístico, visual, 

grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito para obter 
aprovação própria ou de terceiros, sua prova será anulada, e o candidato será, automaticamente, 
eliminado do concurso, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
19. Será admitida a impugnação do edital normativo do concurso interposta impreterivelmente, 

formalmente escrita, até o quinto dia corrido à data de publicação do edital e será julgada pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE), ouvido o Instituto Consulpam no 
que couber.  

 
20. A impugnação deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão do Concurso e entregue ou enviada 

ao Instituto Consulpam, através do e-mail recursos@consulpam.com.br. 
 
21.   Ocorrendo fato ou situação não prevista que dificulte ou impossibilite a realização das provas no 

dia, local e horário estabelecidos, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) 
reserva-se o direito de adiar o evento, efetuando a comunicação dessa decisão mediante 
publicação, na forma prevista neste edital e divulgação no endereço eletrônico 
www.consulpam.com.br. 

 
22.  Quaisquer casos de alterações orgânicas permanentes ou temporárias, tais como estados menstruais, 

indisposições, trabalhos de parto ou outros que impossibilitem o candidato de submeter-se às 
provas, exames e/ou avaliações, ou que diminuam ou limitem sua capacidade física, mental e/ou 
orgânica não serão aceitos para fins de tratamento diferenciado por parte da coordenação na 
aplicação das provas, exames e/ou avaliações. 

 
23.  A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações 

em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 
provas do Concurso. 

 
24. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada 
em ato complementar ao edital ou aviso a ser publicado na forma prevista neste edital. 

 
25. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente 

edital serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do Concurso Público constituída pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e pelo Instituto Consulpam, no 
que a cada um couber, sempre garantidos o contraditório e a ampla defesa ao candidato. 
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26. Os atos referentes a este edital, quando praticados por meio de procurador, deverão ser 
acompanhados por instrumento público de procuração com poderes outorgados especialmente 
para o fim a que se destina.  

 
27. O presente edital e eventuais alterações/atualizações serão publicados por meio da afixação nos 

quadros de avisos do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) e nos demais 
meios previstos neste edital. 

 
 

Mogi mirim - SP, 22 de março de 2023. 
 
 
 
Visto e Revisado pela  Comissão Examinadora de Concursos Públicos, sendo composta pelos seguintes 

membros: 

 PRESIDENTE: 
Celina Pulchinelli Staiger 
 
MEMBROS: 
Evandro Antonio Trentin 
Juliana Cristina Francisco Silva 
Daniela Aparecida Granziera 
Pauloroberto Silva Junior 
 
 

 
 

PAULO TARSO DE SOUZA 
Presidente 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2023 
 

ANEXO I 
RELAÇÃO DOS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO, NÚMERO DE VAGAS, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE 

 
 

CÓD. CARGO VAGAS PCD CARGA 
HORÁRIA REQUISITOS SALÁRIO 

001 Oficial Encanador de Redes 01 - 40h/s Ensino Fundamental Completo + 
Conhecimento na área de atuação + CNH AB R$ 1.811,03 

002 Oficial de Pedreiro de Manutenção de Redes 01 - 40h/s Ensino Fundamental Completo + 
Conhecimento na área de atuação + CNH AB R$ 1.811,03 

003 Oficial de Manutenção 01 - 40h/s Ensino Fundamental Completo + 
Conhecimento da área de atuação R$ 1.443,70 

004 Oficial de Mecânico de Manutenção CR - 40h/s Ensino Fundamental Completo + 
Conhecimento na área de atuação + CNH AB R$ 1.811,03 

005 Operador de Máquina Pesada CR - 40h/s Ensino Fundamental Completo Conhecimento 
na área de atuação + CNH categoria D R$ 1.616,98 

006 Assistente de Gestão Administrativa CR - 40h/s Ensino Médio Completo  R$ 2.039,50 

007 Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Química 01 - 40h/s 
Ensino Médio Completo e Curso Técnico na 
área de atuação + Conhecimento em 
Informática 

R$ 2.039,50 

008 Auditor de Controle Interno 01 - 40h/s 

Graduação em curso superior de 
Administração, Ciências Contábeis, Direito ou 
Ciências Econômicas, com diploma 
devidamente registrado no Ministério da 
Educação e Cultura. 

R$ 5.167,74 

009 Engenheiro Civil CR - 40h/s Graduação em curso superior com 
reconhecimento CREA R$ 5.167,74 

010 Advogado CR - 40h/s Graduação em curso superior de Direito e 
Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil R$ 5.167,74 

* PcD = Pessoa com Deficiência. 
*CR = Cadastro Reserva. 
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EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2023 
 

ANEXO II - QUADRO DE PROVAS 
 

 
NÍVEL DE FUNDAMENTAL  

PROVAS 
N.º QUES-

TÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
NOTA MÍNIMA 
APROVAÇÃO 

 
CONHE-

CIMENTOS 
GERAIS 

- Língua Portuguesa 15  
2,0 pontos 

 

50% de acertos 
(15 questões)  

 - Matemática 15 

Conhecimentos Específicos 10 
 

3,0 pontos 
50% de acertos 
(05 questões)  

 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO  

PROVAS 
N.º QUES-

TÕES 
VALOR 

QUESTÃO 
NOTA MÍNIMA 
APROVAÇÃO 

 
CONHE-

CIMENTOS 
GERAIS 

- Língua Portuguesa 10  
 
 

2,0 pontos 
 

50% de acertos 
(10 questões)  - Matemática 10 

Conhecimentos Específicos 20 
 

3,0 pontos 
50% de acertos 
(10 questões)  

 
NÍVEL SUPERIOR 

 PROVAS N.º QUES-
TÕES 

VALOR 
QUESTÃO 

NOTA MÍNIMA 
APROVAÇÃO 

 
CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Língua Portuguesa 10  
 

2,0 
 

50% de acertos 
(8 questões)  - Matemática 05 

Conhecimentos Específicos 
 

25 3,0 50% de acertos 
(13 questões)  
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2023 
 

ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2023 
 

 
1.  PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – ENSINO FUNDAMENTAL  
 
2.1. LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. Frase e oração. Língua padrão: 
ortografia, acentuação gráfica, pontuação, classes de palavras, concordância nominal e verbal, regência 
verbal e nominal, sintaxe de colocação. Produção Textual. Formação de palavras. Palavras primitivas 
e derivadas. Variação linguística. 
 
1.2. MATEMÁTICA 
Raciocínio lógico matemático. Conjuntos. Sistema de numeração decimal. Números racionais. Medida 
de tempo. Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de 
Problemas. Regra de três simples e porcentagem. 
 
2. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCINO  
 
2.1. LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, 
ambiguidade, ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e 
gêneros textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, 
cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura textual: 
progressão temática, parágrafo, frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e coerência. 
Variedade linguística, formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, 
adequação comunicativa. Norma culta: ortografia, acentuação, emprego do sinal indicativo de crase. 
Pontuação. Formação de palavras, prefixo, sufixo, classes de palavras, regência, concordância nominal 
e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de colocação. Produção textual. Semântica: sentido e emprego 
dos vocábulos; campos semânticos. Emprego de tempos e modos dos verbos em português. Fonologia: 
conceitos básicos, classificação dos fonemas, sílabas, encontros vocálicos, encontros consonantais, 
dígrafos, divisão silábica. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. 
Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação. Transitividade e regência de nomes e 
verbos. Padrões gerais de colocação pronominal no português. Estilística: figuras de linguagem. 
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo. Norma culta. 
 
2.2. MATEMÁTICA  
Raciocínio lógico. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações 
fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de problemas. Regra de três 
simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema monetário brasileiro. Noções de lógica. Sistema de 
medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Fundamentos de Estatística. 
 
3. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS GARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR 
 
3.1. LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, 
ambiguidade, ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e 
gêneros textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, 
cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura textual: 

 

32 

progressão temática, parágrafo, frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e coerência. 
Variedade linguística, formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, 
adequação comunicativa. Norma culta: ortografia, acentuação, emprego do sinal indicativo de crase. 
Pontuação. Formação de palavras, prefixo, sufixo, classes de palavras, regência, concordância nominal 
e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de colocação. Produção textual. Semântica: sentido e 
emprego dos vocábulos; campos semânticos. Emprego de tempos e modos dos verbos em português. 
Fonologia: conceitos básicos, classificação dos fonemas, sílabas, encontros vocálicos, encontros 
consonantais, dígrafos, divisão silábica. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes 
gramaticais. Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação. Transitividade e regência 
de nomes e verbos. Padrões gerais de colocação pronominal no português. Estilística: figuras de 
linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo. Norma culta. 
 
3.2. MATEMÁTICA  
Raciocínio Lógico. Conjuntos: relações de pertinência, inclusão, igualdade e operações. Razão e 
Proporção. Geometria Plana e Espacial. Regra de três simples e composta. Porcentagem e Juros 
Simples. Sistema Lineares. Progressão Aritmética e Geométrica. Análise Combinatória e 
Probabilidade. Estatística: média, moda e mediana. Trigonometria no Triângulo Retângulo. Sequência 
lógica. Álgebra básica. 
 
4.  PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS:  
 
001 Oficial Encanador de Redes 
Boas Maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. 
Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Ferramentas e equipamentos da área. Limpeza de 
equipamentos e conservação de materiais. Interpretação de desenhos básicos de redes de água e esgoto. 
Instalação, manutenção e reparos em tubulação de ferro, cobre, PVC e cerâmicas. Instalação dos vários 
tipos de conexões, passagens e caixas de redes de água e esgoto. Conhecimento de ferramentas 
manuais, elétricas e outras usadas na profissão. Equipamentos de Proteção Individual. Ergonomia. 
Normas NBR relacionadas à atividade e segurança no desempenho da função. Questões relativas às 
atividades inerentes a função 
 
002 Oficial de Pedreiro de Manutenção de Redes 
Questões relativas às atividades inerentes a função. Conhecimentos básicos sobre: Auxiliar nas 
medições de demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada; Preparo de 
materiais de construção: argamassas em geral, concreto, preparo das placas cerâmicas geral respeitando 
normas e procedimentos; Armazenamento de materiais e ferramentas; Limpeza de ambientes e 
ferramentas de trabalho; Descarte de materiais e resíduos da Construção Civil; Separar materiais para 
sua reutilização; Preparo dos ambientes para execução dos serviços; Transporte de materiais visando a 
segurança do trabalho; Auxiliar no preparo do terreno para realização da obra ou reparo: cavar, nivelar 
colocando terra, fundação etc; Segurança e saúde do trabalho: equipamentos de proteção individual – 
EPI, riscos inerentes à função. Demais atribuições do emprego. 
 
003 Oficial de Manutenção 
Questões relativas às atividades inerentes a função. Serviços operacionais diversos; Noções de limpeza 
e higiene; Lixo Orgânico e Reciclagem; Conhecimentos e uso dos utensílios de trabalho braçal; 
Escavações de valas e aterros; Conhecimentos básicos de pedreiro; Noções de Hierarquia; Limpeza 
interna e externa de prédios bem como de móveis e utensílios; conhecimento, uso e limpeza de 
ferramentas necessárias à execução de atividades inerentes ao cargo; enxada, foice, pé-de-cabra, pá, 
lima, vassoura, escovão e outros pertinentes à função. Conhecimentos sobre a conservação de 
ferramentas diversas. Conhecimentos básicos de hidráulica; Conhecimentos básicos de eletricidade; 
jardinagem; limpeza pública; noções de calceteiro; Uso de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPIs. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia a dia. 
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004 Oficial de Mecânico de Manutenção 
Questões relativas às atividades inerentes a função. - Conceitos de hidráulica (pressão, vazão, 
escoamento em tubulações, perdas de carga, etc). Generalidades: conceitos e definições. Classificação 
e tipos de bombas (alturas, vazões, potências e rendimentos), principais componentes. Conceitos 
fundamentais: propriedades dos fluídos, escoamento dos líquidos em tubulações, perdas de carga em 
tubulações, alturas totais de elevação, potência, rotação específica, o fenômeno da cavitação. Instalação 
de bombas: aspectos gerais e recomendações para instalação (bloco de fundação, assentamento e 
nivelamento da base, grouteamento da base, alinhamento do acoplamento, recomendações para 
tubulações de aspiração e recalque). - Operação de bombas: procedimentos operacionais: providências 
para primeira partida e após a partida, supervisão durante a operação, providências para parada da 
bomba. Tópicos de manutenção mecânica: introdução, estrutura de organização e gestão, classificação 
das máquinas e equipamentos, tipos de manutenção, análise de danos, componentes e conjuntos, 
problemas característicos (eixos e árvores de transmissão, mancais de deslizamento e rolamento, 
engrenagens, correias e correntes, anéis de desgastes, selos mecânicos e gaxetas de vedação, 
acoplamentos elásticos, alinhamento de eixos) 
 
005 Operador de Máquina Pesada 
Questões relativas às atividades inerentes a função. Legislação de Trânsito; Sinalização; Direção 
Defensiva; Primeiros Socorros ou Suporte Básico de Vida; Cidadania e Meio Ambiente; Noções 
Básicas de Mecânica, Operação e Manutenção Preventiva dos Veículos Pesados, tais como: 
Motoniveladora, Pá Carregadeira e Retroescavadeira; Conhecimento de Sistema de Funcionamento dos 
Componentes dos Equipamentos como: Leitura do Painel, Alavancas, Nível de Óleo, de Água, 
Condições de Freio, Pneus, etc; Diagnósticos de Falhas de Funcionamento dos Equipamentos. Sugestão 
Bibliográfica: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503, de 23/09/1997 e atualizações), atualização e 
Legislação Complementar; Resoluções do CONTRAN;  
 
006 Assistente de Gestão Administrativa 
Questões relativas às atividades inerentes a função. Atendimento ao público externo e interno físico e 
por meio de telefone, qualidade no atendimento, sigilo e postura. Conhecimentos sobre transferir 
ligações entre ramais; Telefones de emergência; Efetuar ligações locais, interurbanas e internacionais. 
Conhecimentos de elementos de comunicação, emissor, receptor, recebedor; Conhecimentos em operar 
PABX virtual ou físico; Conhecimentos em nível de usuário de sistema operacional Windows 7 ou 
superior; Compactar, descompactar arquivos; Edição de textos; planilhas e apresentações do Microsoft 
Office 2007 ou Superior; Noções de correio eletrônico, enviar, receber e anexar arquivos de e-mail; 
Noções de Navegadores de internet; Redação Oficial. Comunicações Oficiais. Correspondências 
Oficiais; Serviços de rotina: de protocolo, expedição, arquivo e classificação de documentos e 
correspondências; Processos administrativos: formação, autuação e tramitação; Organização 
administrativa dos serviços do órgão municipal, finalidades dos órgãos; Noções Básicas de 
Administração Pública: serviços administrativos, atos administrativos, poderes administrativos e 
princípios da Administração Pública; Competências dos poderes: legislativo, executivo e judiciário; 
Estruturas administrativas e organizacionais: organograma e fluxograma; Noções de arquivologia: 
informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, tramitação de documentos, 
cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas;  
 
007 Auxiliar de Laboratório de Análises Físico-Química 
Questões relativas às atividades inerentes a função. Normas de biossegurança no laboratório. Técnicas 
de preparação de amostras em análises químicas. Lavagem, desinfecção e esterilização de materiais e 
equipamentos de laboratório. Identificação de vidrarias e equipamentos no laboratório. Técnicas 
básicas laboratoriais de transferências de líquidos, pesagem, filtração, aquecimento e decantação. 
Química Analítica: erros e tratamento de dados analíticos; reagentes analíticos e padrões primários; 
métodos clássicos de análise quantitativa: gravimetria e volumetria; amostragem e preparo de amostras; 
preparo de soluções e diluições. Química Geral e Inorgânica: classificação periódica dos elementos; 
ligações químicas; funções químicas; reações químicas; estequiometria; soluções e propriedades 
coligativas. Físico-Química: cinética e equilíbrio químico; energia química, potencial eletroquímico, 
pilhas eletroquímicas, cálculo de força eletromotriz; estudos de gases. Química orgânica: estruturas e 
nomenclatura dos compostos orgânicos; propriedades físicas dos compostos orgânicos; ressonância e 

 

34 

aromaticidade; acidez e basicidade dos compostos orgânicos; funções orgânicas. Informática básica: 
noções de hardware e software; MS-Windows 11: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, 
área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos; pacote Office 365 versão de 2021: MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point; correio 
eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos; Internet: 
navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
008 Auditor de Controle Interno 
Controle externo e controle interno: Constituição Federal: A fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Controle da Administração Pública. Controle administrativo, judicial e legislativo. 
Controle Externo a cargo dos Tribunais de Contas. Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Lei de 
acesso à informação (Lei nº 12.527/2011). Contabilidade Geral: Estrutura Conceitual para Elaboração 
e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - CPC 00 (R1). Principais grupos usuários das 
demonstrações contábeis. Diferença entre regime de competência e regime de caixa. Informações sobre 
origem e aplicação de recursos. Patrimônio. Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação 
Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação fundamental do Patrimônio. Fatos contábeis e respectivas 
variações patrimoniais. Conta: conceito. Débito, crédito e saldo. Função e estrutura das contas. Contas 
patrimoniais e de resultado. Balancete de verificação. Apuração de resultados. Escrituração. Sistema 
de partidas dobradas. Livros de escrituração: Diário e Razão. Contabilidade Pública: Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16). Normas e Manuais editados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria do Orçamento Federal - SOF, referentes a: 
procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos 
contábeis específicos, plano de contas aplicado ao setor público e demonstrações contábeis aplicadas 
ao setor público. Administração Financeira e Orçamentária Pública (AFO): Orçamento Público: 
conceitos e princípios orçamentários. Classificação econômica da Receita e da Despesa pública. 
Conceito e estágios da Receita e da Despesa pública. Lei de Responsabilidade Fiscal. Auditoria 
Governamental: Conceito e evolução. Auditoria interna e externa. Instrumentos de fiscalização: 
auditoria, levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção. Planejamento de auditoria. 
Determinação de escopo. Matriz de Planejamento. Programa de auditoria. Papéis de trabalho. Testes 
de auditoria. Importância da amostragem estatística em auditoria. Execução da auditoria. Técnicas e 
procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, 
circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica. Evidências. Caracterização 
de achados de auditoria. Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização. Comunicação dos 
resultados: relatórios de auditoria. Supervisão e Controle de Qualidade. Direito Administrativo: 
Princípios da Administração. Organização Administrativa. Poderes da Administração. Poder de 
Polícia. Marco Regulatório do Terceiro Setor (Lei nº 13.019/2014. Consórcios Públicos (Lei nº 
11.107/2005). Ato administrativo. Agentes Administrativos. Processo Administrativo. Licitações, 
Contratos e Convênios Administrativos - Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas até a 
Lei nº 14.133/21. Pregão (Lei nº 10.520/2002). Regime Diferenciado de Contratações Públicas (Lei nº 
12.462/2011). Serviços Públicos (Lei nº 8.987/1995). Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004). 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 
 
009 Engenheiro Civil 
Estruturas: resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de 
estado e de influência). Dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas 
e de concreto armado e protendido. Pontes. Resistência dos materiais. Fundações e Obras de Terra: 
propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, 
empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem, topografia e georreferenciamento. Barragens de 
terra. Fundações superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, 
Hidrologia e Saneamento Básico: escoamento em condutos forçados e com superfície livre (canais), 
dimensionamento. Máquinas hidráulicas, bombas e turbinas. Ciclo hidrológico, recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente. Captação, tratamento e abastecimento de 
água, redes de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuárias, instalações prediais, 
sistemas de drenagem pluvial, limpeza urbana. Materiais de Construção, Tecnologia das Construções 
e Planejamento e Controle de Obras: madeira, materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos 
siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e cimento, agregados, tecnologia do concreto e controle 
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tecnológico, ensaios. Elaboração de quantitativos, orçamentação, cálculo de produtividade, 
composição de preços, cálculo do BDI. Construção de edifícios, processos construtivos, preparo do 
terreno, instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações, formas, 
concretagem, alvenaria, esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas, impermeabilizações, 
instalações, pintura e limpeza da obra. Licitação, edital, projeto, especificações, contratos, 
planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento de 
recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, diagramas de GANTT, PERT/CPM e 
NEOPERT, curva S, Código de Obras. Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. 
Conhecimentos básicos nas Leis Federais nº. 11.445/2007 e 14.026/2020. 
 
010 Advogado 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Ato Administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, 
espécies e invalidação; Anulação e revogação; Prescrição. Controle da administração pública: controle 
administrativo, controle legislativo e controle judiciário; Domínio público; Bens públicos: 
classificação, administração e utilização; Proteção e defesa de bens de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. Contrato administrativo: conceito, peculiaridades, controle, formalização, 
execução e inexecução; Lei de Licitação. Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e 
exigibilidade, procedimentos e modalidades; Contratos de concessão de serviços públicos; Contratos 
de gestão. Agentes administrativos: investidura e exercício da função pública; direitos e deveres dos 
funcionários públicos. Regimes jurídicos; Processo administrativo: conceito, princípios, fases e 
modalidades. Poderes da administração: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e 
regulamentar; Poder de polícia: conceito, finalidade e condições de validade. Intervenção do Estado na 
propriedade: desapropriação, servidão administrativa, requisição, ocupação provisória e limitação 
administrativa; Direito de construir e seu exercício; Loteamento e zoneamento; Reversibilidade dos 
bens afetos ao serviço. Princípios básicos da administração; Responsabilidade civil da administração: 
evolução doutrinária e reparação do dano; Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder; Sanções 
penais e civis; Improbidade administrativa. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, 
formas e competência de prestação; Concessão e autorização dos serviços públicos. Organização 
administrativa: noções gerais; Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada: 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Desapropriação; Bens 
suscetíveis de desapropriação: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista; Competência para decretá-la; Desapropriação judicial por necessidade ou utilidade pública; 
Indenização e seu conceito legal; Caducidade da desapropriação; Imissão na posse do imóvel 
desapropriado; Regimes jurídicos dos servidores públicos na Constituição Federal. Intervenção do 
Estado na propriedade. Fundamentos, competência e controle judicial. Desapropriação. Servidão 
administrativa. Requisição. Ocupação temporária. Limitações administrativas. Tombamento. Controle 
da Administração Pública. Controle político e administrativo. Conceito, fundamentos, natureza 
jurídica, objetivo e classificação. Controle e processo administrativo. Tribunal de Contas. Improbidade 
administrativa. DIREITO CONSTITUCIONAL: Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres 
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos 
políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos; 
remédios do Direito Constitucional. Poder Legislativo: fundamento, atribuições e garantias de 
independência. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo; 
atribuições e responsabilidades do presidente da República. Ordem social: base e objetivos da ordem 
social; seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; comunicação social; meio 
ambiente; família, criança, adolescente e idoso. DIREITO CIVIL: Aplicação da lei Nº tempo e no 
espaço; interpretação da lei; analogia; Princípios gerais do direito e equidade. Das pessoas; Das pessoas 
naturais; Das pessoas jurídicas; Do domicílio. Dos bens; Das diferentes classes de bens. Dos fatos 
jurídicos; Do negócio jurídico; Dos atos jurídicos lícitos; Dos atos ilícitos; Da prescrição e da 
decadência; Da prova. Do direito das obrigações; Das modalidades das obrigações; Da transmissão das 
obrigações; Do adimplemento e extinção das obrigações; Do inadimplemento das obrigações; Dos 
contratos em geral; Das várias espécies de contratos; Dos atos unilaterais; Dos títulos de crédito; Da 
responsabilidade civil; Das preferências e privilégios creditórios. Do direito das coisas; Da posse; Dos 
direitos reais; Da propriedade; Da superfície; Das servidões; Do usufruto; Do uso; Da habitação; Do 
direito do promitente comprador; Do penhor, da hipoteca e da anticrese. Do direito de empresa; Do 
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empresário; Da sociedade; Da sociedade não personificada; Da sociedade em comum; Da sociedade 
em conta de participação; Da sociedade personificada; Da sociedade simples; Da sociedade em nome 
coletivo; Da sociedade em comandita simples; Da sociedade limitada; Da sociedade anônima; Da 
sociedade em comandita por ações; Da sociedade cooperativa; Das sociedades coligadas; Da liquidação 
da sociedade; Da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades; Do 
estabelecimento; Dos institutos complementares; Do registro; Do nome empresarial; Dos prepostos; 
Da escrituração. DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito tributário: conceito e princípios. Tributo: conceito 
e espécies. Código Tributário Nacional. Normas gerais de direito tributário. Obrigação tributária: 
conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos ativo e passivo; solidariedade; 
capacidade tributária; domicílio tributário. Crédito tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. 
Revisão. Suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. 
Responsabilidade tributária. Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. 
Responsabilidade supletiva. Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. Limitações do poder de 
tributar. Dos impostos da União, dos Estados e dos Municípios. Da repartição das receitas tributárias. 
Tributos municipais: fatos geradores, bases de cálculo, sujeitos ativos, sujeitos passivos, imunidades, 
isenções, reduções de base de cálculo e de alíquotas, lançamento e cobrança. Cobrança judicial da 
Dívida Ativa - Lei n° 6.830/80. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Novo Código de Processo Civil. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Aspectos processuais. Mandado de Segurança. Mandado de 
Injunção. Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. O Processo Civil nos sistemas de controle da 
constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
Medida Cautelar. Declaração incidental de inconstitucionalidade. Ações Civis Constitucionais. 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Processo judicial tributário. Execução fiscal. 
Ação anulatória de débito fiscal. Ação de repetição de indébito. Ação de consignação em pagamento. 
Ação declaratória. Medida cautelar fiscal. Outras medidas judiciais de natureza tributária. Juizado 
Especial da Fazenda Pública. DIREITO DO TRABALHO 1. Contrato individual de trabalho. Conceito 
e caracteres. 1.1 sujeitos Intervenientes. Empregador. Sucessão. Grupo econômico. Ente público. 
Terceirização. Dono da obra. Empreiteiro e subempreiteiro. Empregado. 1.2 Elementos essenciais. 
Vícios e defeitos. Nulidade e anulabilidade. Elementos acidentais: espécies: por prazo determinado e 
por prazo Indeterminado. Tipos de contratos a prazo determinado. 1.4 efeitos: Obrigações do 
empregado e do empregador. Poder hierárquico do Empregador. 2. Contrato de trabalho com o poder 
público. Diferenças Entre o contrato de trabalho e o de locação de serviços. Empregado Público. 3. 
Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Espécies. Trabalho extraordinário e trabalho noturno. 
Trabalho em turnos Ininterruptos de revezamento. Intervalos. Repousos e feriados. 4. Aviso Prévio. 
Indenizações pela terminação do contrato de trabalho. Fgts. 5. Estabilidade e proteção contra a 
despedida arbitrária ou sem justa Causa: conceito, distinções e requisitos. A falta grave e seus efeitos. 
6. A Prescrição no direito do trabalho. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 1. Organização da 
justiça do trabalho. Tribunal regional do trabalho da 4a região. Órgãos jurisdicionais, competências e 
funcionamento. 2. Competência material trabalhista. 2.1. Execução de contribuições previdenciárias. 
3. Processo dos dissídios individuais. Forma da reclamação. Citação. Defesa direta e indireta. 4. 
Recursos no processo do trabalho: disposições gerais. Recursos no processo de cognição. Recursos no 
processo de execução. Medidas impugnativas das decisões. 5. 41 processo de execução. Liquidação de 
sentença. Modalidades de execução. Embargos do executado. Embargos de terceiro. Execução das 
decisões proferidas contra pessoas jurídicas de direito público. Precatórios. 6. Processo de inquérito 
para apuração de falta grave. 7. A defesa trabalhista das pessoas jurídicas de direito público. Privilégios 
processuais da administração pública 
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ANEXO IV - ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
 

CÓD. CARGO ATRIBUIÇÕES 

001 Oficial Encanador de Redes 

Escavar e fechar valas em vias, passeio e praças, utilizando-se de pás, 
ponteiras, picaretas, sondas, etc, abrindo buracos, a fim de instalar, trocar, 
consertar e restabelecer as condições adequadas da rede de água. Montar, 
instalar e conservar rede de alta e baixa pressão, desobstruindo o local a 
ser instalado ou reparado, verificando o dano ou o serviço adequado à 
obra, visando formar sistemas para condução da rede de água. Abrir valas, 
nivelar o seu fundo, assentar tubos e conexões. Desentupir canalizações 
de rede de água, verificando os locais, utilizando-se de cabos, varetas e 
equipamentos adequados (rolo-ruter), ou trocando manilhas, tubos 
cerâmicos, a fim de regularizar o abastecimento de água. Efetuar reparos 
e trocas nos registros de fornecimento de água, em cavaletes e redes, 
escavando o local a ser modificado, a fim de localizar e regularizar o 
fornecimento de água. Efetuar a retificação e ou extinção de ligações e 
remoções de cavaletes, com o objetivo de ligar desligar ou readequar as 
mesmas. Conduzir veículos do SAAE, quando habilitado e aprovado pelo 
departamento de Transporte, atendendo solicitação a critério da chefia e 
do SAAE, visando se locomover até os locais de trabalho. Executar outras 
tarefas correlatas às acima descritas, a critério do seu superior imediato. 

002 Oficial de Pedreiro de Manutenção 
de Redes 

Executa tarefas em construções, transportando e misturando materiais e 
trabalhando na montagem e desmontagem de armações, para auxiliar a 
edificação ou reforma de prédios, estradas, pontes e outras obras; Efetua 
carga, transporte e descarga de materiais, servindo-se das próprias mãos 
ou utilizando carrinho de mão e ferramentas manuais, para possibilitar a 
utilização ou remoção daqueles materiais; Escava valas e fossas, extraindo 
terra e pedras, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas, para permitir 
a execução de fundações, o assentamento de canalização ou obras 
similares; Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras e tijolos de 
argila ou concreto em camadas superpostas e rejuntando-os e fixando-os 
com argamassa, para edificar muros, paredes e outras obras; Reboca 
estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e 
atentando para o prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a 
outros tipos de revestimentos; Auxilia a montar e desmontar andaimes e 
outras armações para facilitar a execução das estruturas de apoio; 
Desenvolve as atividades de calceteiro, tais como: determinar o 
alinhamento da obra, preparar e nivelar o solo, colocar cada peça, 
assentando-a com golpes de martelo ou malho, para encaixá-la; Realiza 
trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando manilhas e outras peças 
e chumbando bases danificadas, para reconstruir essas estruturas; Executa 
serviços de recobrir junções, prendendo-as com alcatrão ou argamassa de 
cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra; Executa 
limpeza da obra; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

003 Oficial de Manutenção 

Efetuar operações de auxílio nas tarefas de manutenção das diversas áreas 
do SAAE, ajudando nos serviços de mecânica, elétrica, encanamentos de 
redes de água e esgoto, carpintaria, alvenaria, pavimentação e afins, 
limpando, preparando, montando e remontando peças e conjuntos simples, 
com o objetivo de auxiliar a execução dos serviços. Efetuar operações de 
auxílio nas tarefas de diversas áreas, efetuando escavações e aterramento 
do solo, compactando-o manual e ou mecanicamente, removendo 
entulhos, limpeza em geral, carga e descarga de materiais e utensílios, 
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transporte de materiais diversos e equipamentos de pequeno porte 
utilizando força braçal, a fim de agilizar as áreas em suas tarefas. Executar 
atividades programadas em horário de expediente normal ou 
diuturnamente em finais de semana e plantões ou atendimentos 
emergenciais a qualquer instante para manutenção do processo de 
captação, tratamento e distribuição de água e tratamento de esgoto. 
Executar outras tarefas correlatas as acima descritas, a critério do seu 
superior imediato. Operar máquina operatriz simples, como rosqueadeira, 
furadeira de bancada, lixadeira manual. 

004 Oficial de Mecânico de 
manutenção 

Examinar bombas e máquinas, inspecionando diretamente, ou por meio de 
aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e anormalidades 
de funcionamento. Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou 
substituição de peças de bombas, conexões e equipamentos, utilizando 
ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e 
assegurar o seu funcionamento; Testar os equipamentos e bombas uma vez 
montadas, para comprovar o resultado dos serviços realizados; Orientar e 
acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, 
providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços. 
Efetuar a montagem dos demais componentes das bombas, conexões e 
equipamentos, guiando-se pelos desenhos ou especificações pertinentes, 
para possibilitar sua utilização. Conduzir veículos de empresa, quando 
habilitado e aprovado pelo departamento de transporte, atendendo 
solicitação a critério da chefia e do SAAE, visando se locomover até os 
locais de trabalho; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

005 Operador de Máquina Pesada 

Operar máquinas pesadas, tais como:- escavadeiras, basculante e 
guinchos, acionando-os e manipulando os seus comandos de escavação 
e/ou elevação, a fim de abrir e/ou fechar valas, colocar ou retirar peças de 
peso elevado. Conduzir a máquina, por ruas e avenidas, inteirando-se 
quanto ao local do servidor, visando se locomover até o mesmo. Verificar 
as condições de uso do veículo, examinando seus mostradores e fazendo 
sua manutenção básica, visando manter o seu funcionamento ou identificar 
problemas que sejam necessários uma manutenção específica. Executar 
outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério do seu superior 
imediato. 

006 Assistente de Gestão 
Administrativa 

Realizar atividades e serviços de suporte administrativo, organizativo e 
logístico necessários à gestão dos processos técnicos e responsabilidades 
nas diversas áreas do serviço autônomo de água e esgotos de Mogi Mirim. 
Colaborar na Preparação de relatórios, estudos e levantamentos, mantendo 
o fluxo de informações com outras áreas de atuação, a fim de assegurar o 
cumprimento e o aprimoramento das rotinas de trabalho. Elaborar, redigir 
e expedir expedientes administrativos, conforme instruções superiores e 
programações previamente estabelecidas, entre outros padrões da redação 
oficial associados à sua especialidade e ambiente organizacional. Auxiliar 
no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas, proceder a 
conferência dos serviços executados na área de sua competência. 
Coordenar o monitoramento, registro e organização de informações 
referente aos processos administrativos. Realizar sistemas de 
administração e controle de material e patrimônio. Responsabilizar-se pelo 
arquivamento e a manutenção dos documentos da autarquia a que estiver 
vinculado. Operar softwares na área de atuação. Coordenar atividades de 
logística e gerenciamento de materiais. Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização dos documentos, equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição. Auxiliar e orientar os superiores e a população em geral nos 
assuntos afetos às suas atividades. Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade associada à sua especialidade e 
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ambiente organizacional. Conduzir veículos de empresa, quando 
habilitado e liberado pelos superiores, atendendo solicitação a critério da 
chefia e do SAAE, visando se locomover até os locais de trabalho. Realizar 
o atendimento ao público interno e externo, de maneira pessoal ou através 
das demais vias de comunicação existente (e-mail, telefone, WhatsApp, 
etc.). 

007 Auxiliar de Laboratório de 
Análises Físico-Química 

Realizar coleta de amostras diversas de água e esgoto, em locais 
específicos e pré-determinados, acondicionando-as em frascos 
apropriados, a fim de prepará-las e armazená-las para serem analisadas. 
Realizar atividades gerais de laboratório, efetuando o controle de 
utilização dos equipamentos e vidrarias, ajustando e desinfetando-os e 
limpando o ambiente, para proceder aos exames e testes programados. 
Auxiliar na realização de análises simples, preparando instrumentos, 
utensílios, reagentes e outras soluções, observando e examinando o 
material analisado pelos técnicos, anotando as alterações em relatórios 
próprios, a fim de auxiliar nas tarefas diárias. Executar outras tarefas 
correlatas às acima descritas, a critério do seu superior imediato. 

008 Auditor de Controle Interno 

Examinar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da 
Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos e 
subsídios em benefício de empresas privadas; exercer controle das 
operações, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do 
Município; avaliar a execução das metas do Plano Plurianual e dos 
programas do governo, visando a comprovar o alcance e adequação dos 
seus objetivos e diretrizes; avaliar a execução dos orçamentos do 
Município tendo em vista sua conformidade com as destinações e limites 
previstos na legislação pertinente; avaliar a gestão dos administradores 
Municipais para comprovar a legalidade, legitimidade, razoabilidade e 
impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos recursos humanos 
e materiais; avaliar o objeto dos programas do governo e as especificações 
estabelecidas, sua coerência com as condições pretendidas e a eficiência 
dos mecanismos de controle interno; verificar e controlar, periodicamente, 
os limites e condições relativas às operações de crédito, assim como os 
procedimentos e normas sobre restos a pagar e sobre despesas com pessoal 
nos ternos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Sistema de Controle 
Interno do Município; prestar apoio ao órgão de controle externo no 
exercício de suas funções constitucionais e legais; auditar os processos de 
licitações, dispensa ou inexigibilidade para as contratações de obras, 
serviços, fornecimentos e outros; auditar os serviços do órgão de trânsito, 
multa dos veículos do Município, sindicâncias administrativas, 
documentação dos veículos, seus equipamentos, atuação da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI; auditar a investidura nos 
cargos e funções públicas, a realização de concursos públicos, publicação 
de editais, prazos, bancas examinadoras; auditar as despesas com pessoal, 
limites, reajustes, aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, 
previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, plano plurianual e 
orçamento; analisar contratos emergenciais de prestação de serviço, 
autorização legislativa e prazos; apurar a existência de servidores em 
desvio de função; analisar procedimentos relativos a processos 
disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; auditar lançamento e 
cobrança de tributos municipais, cadastro, revisões, reavaliações e 
prescrição; examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de 
caixa, pagamentos, recebimentos, transferências, empenhos, aplicações 
financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração contábil, 
balancetes; exercer outras atividades inerentes ao Sistema de Controle 
Interno. 
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009 Engenheiro Civil 

Elaborar projetos de construção, preparando plantas e especificações da 
obra, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-
obra necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, para 
submeter à apreciação. Supervisionar e fiscalizar obras, serviços de 
terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando 
o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para assegurar os 
padrões de qualidade e segurança. Proceder a uma avaliação geral das 
condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível, para determinar o local mais 
apropriado para a construção. Calcular os esforços e deformações 
previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e 
efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos 
materiais que devem ser utilizados na construção. Elaborar relatórios, 
registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as alterações 
ocorridas em relação aos projetos aprovados. Conduzir veículos de 
empresa, quando habilitado e aprovado pelo departamento de transporte, 
atendendo solicitação a critério da chefia e do SAAE, visando se 
locomover até os locais de trabalho. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Avaliar, aprovar ou indeferir projetos de 
construção civil e ou loteamentos. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

010 Advogado 

Atua na área cível, trabalhista e administrativa, elaborando petições, 
recursos, participando de audiências, defendendo os interesses da 
autarquia e proporcionando respaldo jurídico à mesma. Efetua a leitura do 
Diário Oficial da União, do Estado e do Município, acompanhando as 
ações que envolvem a autarquia, observando o prazo legal para as 
manifestações e interposição de recursos. Elabora termos e documentos 
administrativos, nos acordos que envolvam a autarquia, seus empregados 
e os particulares, tomando depoimentos de funcionários, visando apurar os 
responsáveis e ressarcir danos causados a empresa. Analisa processos 
administrativos e consultas a ele encaminhadas, emitindo pareceres 
jurídicos, visando subsidiar decisões da diretoria da empresa. Presta 
assistência jurídica junto à comissão de licitação da empresa, analisando a 
documentação, e dando suporte a todo processo licitatório até a elaboração 
dos contratos e posterior acompanhando. Organiza e mantém atualizado 
os arquivos de processos em andamento e encerrados, elaborando 
relatórios mensais sobre suas atividades. Executa outras tarefas correlatas 
às acima descritas, a critério do seu superior imediato. 
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ANEXO V - FÓRMULA - PONTUAÇÃO FINAL 
 

 
PF = PONTUAÇÃO FINAL 
 
NPCG = NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
NPESP = NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
NPT = NOTA DA PROVA DE TÍTULOS 

 
 

 
PONTUAÇÃO FINAL – NÍVEL SUPERIOR  
 
PF= NPCG + NPESP + NPT  
 

 
 

PONTUAÇÃO FINAL – NÍVEL FUNDAMENTAL MÉDIO E TÉCNICO 
 
PF= NPCG + NPESP   
 

 
Para os cargos com Prova Prática, será somada a Nota da Prova Prática.  

 

42 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2023 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, SOLICITANTE DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI 

MIRIM (SAAE) 
 
Dados do candidato: 
 
NOME: 
INSCRIÇÃO:                                                                                  RG: 
CARGO: 
TELEFONE:                                                                        CELULAR: 
 

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA? SIM NÃO 
Se sim, especifique a deficiência: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
N.º do CID: ____________ 
Nome do médico que assina do Laudo: _____________________________________________________________ 
N.º do CRM: ___________ 
 

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? SIM NÃO 
SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA) 
MESA PARA CADEIRANTE 
SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE 
LEDOR 
TRANSCRITOR 
PROVA EM BRAILE 
PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24) 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
OUTRA. QUAL? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados 
até o último dia do período de inscrição, conforme disposto no Edital. 

 
(Cidade):________________, ______ de ____________________ de 2023. 

 
 

_______________________________ 
Assinatura do candidato 

 
__________________________________________ 

Assinatura do Responsável p/ recebimento 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Uso exclusivo do Instituto 
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CARGO:                                                                                                          COD:    

 
Nome:  
CPF:  
 
Tipo de prova:  (__) Prova Objetiva 1      (__) Prova Objetiva 2       (__) Prova de Títulos  
 
Questão da prova objetiva:  
Resposta do gabarito preliminar: (   ) Item a  (   ) Item b  (   ) Item c  (   ) Item d     
 
Resultado da Prova de Títulos:  
Motivo do recurso:  (__) Mudança de gabarito: do item____ para o item____  

(__) Questão anulada 
(__) Mudança do Resultado da Prova de Títulos 

Fundamentação do recurso*: 
*Conforme este Edital: “serão indeferidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados”. 
 
 
 

ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RECURSOS 
 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2023 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO  
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM (SAAE) 
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ANEXO VIII – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES 
 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2023 
 

 
 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM (SAAE) 
 
 

 
Eu, __________________________________________________________________, candidato à 

função__________________________________________________, Cód. _________________, 

apresento e declaro ser de minha exclusiva responsabilidade a apresentação dos documentos anexos. 

Estes são verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados conforme Edital 001/2023 para 

fins de isenção do pagamento da Tarifa de Inscrição no Concurso Público da Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE). 
 

 

Por ser expressão da verdade. 

 
 

Pede deferimento. 

 

_____________________ - ____, ____________de 2023. 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 
CANDIDATO 
 
CPF:________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Recebido e conferido por _______________________________________________ 
Nome do técnico responsável pelo recebimento deste documento. 
(Quando os documentos são recebidos pessoalmente)  

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº45.332.095/0001-89, com sede à Rua Doutor 
José Alves, nº 129, Centro, Mogi Mirim, CEP 13.800-900, representado pelo 
Prefeito(a) Municipal Sr. Paulo de Oliveira e Silva, brasileiro, portador da 
cédula de identidade RG nº 14.639.723 e do CPF/MF nº 201.086.646-00, 
residente e domiciliado nesta cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições, em cumprimento ao artigo 31 da Lei Federal nº 
13.465/2017 e artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/2018, FAZ SABER o 
proprietário Tabular “TC Construtora e Engenharia Ltda.”, eventuais suces-
sores, responsável(is) pela implantação, confrontantes/confinantes, tercei-
ros interessados ou a quem mais possa interessar e conhecimento tiver, que 
fora instaurado o processo de Regularização Fundiária Urbana *- REURB 
do núcleo urbano informal denominado “Conjunto Habitacional Jardim Eu-
ropa” para fins de regularização fundiária urbana, situado à Rua Xavante, s/
nº, Loteamento Jardim Europa, nesta cidade de Mogi Mirim, Estado de São 
Paulo, objeto da matrícula nº 40.720, com as seguinte localização: 

* o PROJETO está disponíveis para consulta na sede da Secretaria de Pla-
nejamento Urbano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h00.

Proprietário / confinante:

TC Construtora e Engenharia Ltda;
Proprietário Tabular da Matrícula nº 40.720 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Confinantes / confrontantes:

Sr(a). Irma Benedita de Morais
Proprietário da área da matrícula nº 83.066 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). José Valdemir Pereira de Carvalho e sua mulher Lucimara Aparecida 
Fidelis de Carvalho
Proprietário da área da matrícula nº 83.069 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Ines Aparecida de Carvalho
Proprietário da área da matrícula nº 83.072 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Ivan Luiz de Castro e Josiane Bellafonte
Proprietário da área da matrícula nº 77.630 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Vagner Costa Soares e Rogério Costa Soares
Proprietário da área da matrícula nº 38.001 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Jones Henrique da Silva
Proprietário da área da matrícula nº 37.588 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Sebastião Rodrigues dos Santos e Andrea Cristiane P. Rocha Cam-
pos
Proprietário da área da matrícula nº 56.185 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Afonso Mauricio dos Santos
Proprietário da área da matrícula nº 46.654 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Niller André Gumiero
Proprietário da área da matrícula nº 46.532 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Alcides Antonio R. Massaro e sua mulher Aparecida de M. Massaro
Proprietário da área da matrícula nº 46.530 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Jane Andréia Zuliani

Proprietário da área da matrícula nº 46.322 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Eduardo Augustinho Gonçalves
Proprietário da área da matrícula nº 46.323 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Sr(a). José de Oliveira Nunes e sua mulher Cecília Pereira Nunes
Proprietário da área da matrícula nº 46.325 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Sr(a). Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/SP – Área Verde 08
Proprietário da área da matrícula nº 44.688 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Escola Municipal Prof. Alfredo Bergamo - CIAC
Proprietário da área da matrícula nº 48.099 do CRI de Mogi Mirim/SP.

Fica(m), o(s) acima nominado(s), NOTIFICADO(s) de que, para que no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da presente, venha ma-
nifestar sobre o procedimento de REURB DO “LOTEAMENTO JARDIM 
EUROPA “ promovido por esta Municipalidade. Esclarece que foram res-
peitadas as exigências legais e de praxe da área a ser regularizada, as 
divisas existentes das propriedades e os limites confinantes levantados no 
local, situação que não trará prejuízo aos proprietários lindeiros, munícipes 
ou terceiros interessados.

Notifico também que, nos termos do §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 
13.465/2018 e §6º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/2018, a ausên-
cia de manifestação no prazo informado, será interpretada como concor-
dância à REURB e aceitação tácita do pedido.

Caso V.SA. pretenda apresentar impugnação ao referido projeto, ( não 
concordar com as medidas constantes no loteamento na divisa com 
seu lote ) deverá fazê-lo formalmente no prazo de 30 dias a partir do rece-
bimento da  Notificação, diretamente no serviço de Protocolo da Prefeitura 
de Mogi Mirim, à Rua Dr. José Alves, 129, Centro, em Mogi Mirim. 

Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

________________________________
Município de Mori Mirim/SP

Paulo de Oliveira e Silva
Prefeita Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO
MOGI MIRIM E MOGI GUAÇU

O SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, com sede na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Belém do Pará, 282 – Jd. Centenário, no 
uso de suas atribuições, convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no Processo Seletivo, a comparecerem no endereço: NA SEDE DO CONSÓRCIO CEMMIL – Rua Belém do Pará, nº 282 – Jd. Centenário – Mogi Guaçu/
SP – CEP: 13845-252. Nos dias 23, 24 e 27 de Março de 2023, no horário das 09:00 as 11:30 e/ou das 13:00 as 15:30 para entrega de TODOS os documentos necessários para admissão, ORIGINAL E CÓPIA DE: 1°-Carteira de 
Trabalho Digital, 2°-CPF (do convocado, cônjuge e dos filhos até 14 anos), 3°-RG, 4°-PIS, 5°--Reservista ou Certificado de Alistamento Militar CONSTANDO DISPENSA para homens até 45 anos, 6°-CNH D ou E (no caso de Motoristas) 
e CNH C, D ou E (no caso de Operadores de Máquinas), 7°-Comp. de Endereço (água, luz, IPTU, telefone ou Fatura de Cartão, atualizado até 3 meses); em caso de aluguel: carta a próprio punho do proprietário, sem rasuras e com 
xerox do RG, (Sem autenticação), 8°-Certidão de Nascimento ou Casamento (dos filhos até 14 anos), 9°-Caderneta de vacinação dos filhos/dependentes até 6 anos, 10°- Título de Eleitor e a certidão de quitação eleitoral emitida pelo 
site do TSE (constando estar QUITE), 11° -01 foto 3x4, 12°- Histórico escolar; 13°-Comprovante de Frequência escolar dos filhos de 4 a 14 anos, ou inválidos de qualquer idade). Na forma do que prevê o Edital nº. 07/2022, o candidato 
que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
PARA O CARGO DE: ELETRICISTA– MOGI MIRIM
CLASSIF.              INSCRIÇÃO                                   NOME                                                                 RG

2° 597339 Celso Camargos Fernandes 433542391

Mogi Guaçu, 22 de Março de 2023.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
SUPERINTENDENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CHAMADA PARA INGRESSO NO QUADRO DE
CARGOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Administração informa a DESISTÊNCIA/DESINTERESSE 
dos candidatos aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS INSCRIÇÃO CANDIDA-
TO CARGO

50 364000490

NUBIA 
TATIANE 

DOS 
SANTOS 
MENDES

EDUCADOR 
INFANTIL

DESENTE-
RESSE

Mogi Mirim, 02 de março de 2023.

ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA SALGADO
Secretário de Administração

CHAMADA PARA INGRESSO NO QUADRO DE
CARGOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Administração informa a DESISTÊNCIA/DESINTERESSE 
dos candidatos aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

01 364000800
MAICON JOSE 
DE FARIA MILA-

NEZI

PEB – AR-
TES PLÁSTI-

CAS

DESIS-
TÊNCIA

A Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e conforme autorização do Prefeito Municipal convoca 
o candidato APROVADO no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS. INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

04 364000274 MARIA LUIZA MARIALVA 
VIETRI

PEB – ARTES 
PLÁSTICAS

O candidato deverá comparecer a sede da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, situada à Rua Santa Cruz, nº 85, bair-
ro Santa Cruz, no dia 29 de março de 2023, às 09h, munidos da Cédula 
de Identidade, onde receberá as orientações para o ingresso no Quadro 
de Cargos do Município. 
O não comparecimento no local, até o dia determinado, acarretará sua 
eliminação da referida vaga, dando direito à chamada do próximo classifi-
cado para o cargo.

Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA SALGADO
Secretário de Administração

CHAMADA PARA INGRESSO NO QUADRO DE
CARGOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Administração informa a DESISTÊNCIA/DESINTERESSE 
dos candidatos aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

01 364001184 NATALIA ASSI 
MARTINS PEB – INGLÊS DESINTE-

RESSE

03 364000248
JESSICA 

MOURA BIA-
ZOTTO

PEB – INGLÊS DESINTE-
RESSE

A Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e conforme autorização do Prefeito Municipal convoca 
o candidato APROVADO no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS. INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

04 364000740
LETICIA DE MELO 
BAPTISTA COSTA 

CARVALHO
PEB – INGLÊS

05 364000166 GABRIEL HENRI-
QUE PEREIRA PEB – INGLÊS

O candidato deverá comparecer a sede da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, situada à Rua Santa Cruz, nº 85, bair-
ro Santa Cruz, no dia 29 de março de 2023, às 09h, munidos da Cédula 
de Identidade, onde receberá as orientações para o ingresso no Quadro 
de Cargos do Município. 
O não comparecimento no local, até o dia determinado, acarretará sua 
eliminação da referida vaga, dando direito à chamada do próximo classifi-
cado para o cargo.

Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA SALGADO
Secretário de Administração

CHAMADA PARA INGRESSO NO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍ-
PIO

A Secretaria de Administração informa a DESISTÊNCIA/DESINTERESSE 
dos candidatos aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS INSCRIÇÃO CANDIDATO CAR-
GO

07 364000271 BARBARA SAN-
TOS ALVES

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

10 364001150

ALESSANDRA 
DE PAULA 

RIBEIRO SO-
BREIRO

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

15 364000835
LETICIA ARIELE 

GUMIERO 
MARTINS

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

17 364000191 EDNA SOUZA 
DIAS

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

18 364001512
ELIANE APARE-
CIDA RIBEIRO 

MIRANDA

PEB - 
APOIO DESINTENCIA

20 364001115
ANA PAULA 

CEZARIO BAR-
RETO

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

23 364001230 VANESSA OLI-
VA BONFANTI

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

24 364000231
FLAVIA LINO 

SOARES DOS 
SANTOS

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

25 364001504
DULCINEIA 

GUILEN VICEN-
TE VIRGILIO

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

27 364000323
ELIZABETH 
DE SOUZA 
SANTOS

PEB - 
APOIO DESINTENCIA

29 364000158 ANDRESSA 
RIEIRO ALVES

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

33 364000436
DAIANA DE 

CASSIA ANTU-
NES

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

36 364001118 GABRIELA DA 
SILVA IGNACIO

PEB - 
APOIO DESINTERSSE

A Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e conforme autorização do Prefeito Municipal convoca 
o candidato APROVADO no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS. INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

37 364001042 TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA PEB - 
APOIO

38 364000558 MICHELE DAVID SIPRIANO 
OLIVIERI

PEB - 
APOIO

39 364000400 MAYRA CRISTINA LIMA DA 
SILVA

PEB - 
APOIO

40 364001046 MARILDA GOMES DE SOUZA PEB - 
APOIO

41 364000727 ANA PAULA DE FRANCA PEB - 
APOIO

42 364000580 ANA LUCIA MOURA GONCAL-
VES

PEB - 
APOIO

43 364000743 AGLLYS S N S AQUINO DE 
BRITO

PEB - 
APOIO

O candidato deverá comparecer a sede da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, situada à Rua Santa Cruz, nº 85, bairro 
Santa Cruz, no dia 29 de março de 2023, às 09h, munidos da Cédula de 
Identidade, onde receberá as orientações para o ingresso no Quadro de 
Cargos do Município. 
O não comparecimento no local, até o dia determinado, acarretará sua eli-
minação da referida vaga, dando direito à chamada do próximo classificado 
para o cargo.

Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA SALGADO
Secretário de Administração

CHAMADA PARA INGRESSO NO QUADRO DE
CARGOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Administração informa a DESISTÊNCIA/DESINTERESSE 
dos candidatos aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS. INSCRI-
ÇÃO CANDIDATO CARGO MOTIVO

02 364000415 DALVA LEITE 
DA ROZA

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

03 364000375
LETICIA 

TASSELLI 
ROLDAN

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

08 364001418

LAYZLLA 
LEYDIMILLA 
GONCALVES 

DA SILVA

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

10 364000459

ANANA 
CAROLINE 
LACERDA 
ANTUNES

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

12 364001221

ARYANE 
GABRIELI 
DE PAULA 

PRADO

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

13 364000783

VANESSA 
ALMEIDA 

COUTINHO 
MORAES

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

14 364000703 TANIACAINE 
CANASSA

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

17 364001195

VIVIANE DE 
OLIVEIRA 
LIMA BOR-

GES

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

19 364001389
ANDRESSA 
SAVOLDI DE 

MELO

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

22 364000584

KARINA 
GERARDI 

SOARES DA 
CRUZ

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

25 364000991
ELLEN 

PEDRO VE-
NANCIO

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

29 364000039
MAYARA 

NEGRI DOS 
SANTOS

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

30 364000513

ANA CA-
ROLINA DE 
ALMEIDA 

BRUM

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

34 364000982
LINDINALVA 

TAVARES 
PARENTE

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

36 364001225 JADE ALMEI-
DA DA SILVA

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

39 364000664

JAQUELINE 
APARECIDA 

FAVERO 
ROSSI

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTERSSE

42 364000485
GIOVANA 

DE CASTRO 
RODRIGUES

PRO-
FESSOR 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA

DESINTENCIA

Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA SALGADO
Secretário de Administração

CHAMADA PARA INGRESSO NO QUADRO DE
CARGOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e conforme autorização do Prefeito Municipal convoca 
o candidato APROVADO no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 
002/2022, abaixo:

CLASS. INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

43 364001272 VIVIANE LOTUFO 
DE FREITAS

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

44 364000090 MARLI ZANOLI PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

45 364001268
JULIA CRISTINA DE 
FREITAS SOBREI-

RO LACERDA

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

46 364001025 JANAINA CUSTO-
DIO DA SILVA

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

47 364001246
LUANA HELENA 

BARBOZA DOLIVEI-
RA MACHADO

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

48 364000638
PATRICIA APARECI-
DA FERREIRA DE 

CARVALHO

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

49 364000171
TANIA RAPHAELA 
DE MELLO ZOR-

ZETTO

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

50 364000856
MARALINA DOS 

SANTOS FERNAN-
DES BANDEIRA

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

51 364000566 JARLENE MARIA 
SOARES DA SILVA

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

52 364000401 ERICA DE ARAUJO 
DIARTE

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

53 364001358 TANIELE PATRICIA 
LADEIRA ANDRADE

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

54 364000051 ALINE NERI POLI-
CIANO DA SILVA

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

55 364001169 JESSICA MARCHE-
SINI RAIMUNDO

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

56 364000442 MARIANA ANDRA-
DE

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

57 364000596 MARIA LUCINALVA 
DE NEGREIROS

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

58 364001116
SILVANA APARE-
CIDA DE SOUZA 

BORO

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

59 364000539 SERGIO TARA-
BUSSI

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO BÁSICA

O candidato deverá comparecer a sede da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, situada à Rua Santa Cruz, nº 85, bairro 
Santa Cruz, no dia 30 de março de 2023, às 8h30, munidos da Cédula de 
Identidade, onde receberá as orientações para o ingresso no Quadro de 
Cargos do Município. 
O não comparecimento no local, até o dia determinado, acarretará sua eli-
minação da referida vaga, dando direito à chamada do próximo classificado 
para o cargo.

Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA SALGADO
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CHAMADA PARA INGRESSO NO QUADRO DE CARGOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Administração informa a DESISTÊNCIA/DESINTERESSE dos candidatos aprovados no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 001/2022, abaixo:

CLASS INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO MOTIVO

04 685906 CAROLINA MARIA DONEGA TEODORO PEB – HISTÓRIA DESINTERESSE

A Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme autorização do Prefeito Municipal convoca o candidato APROVADO no Processo Seletivo de Provas e Títulos n. 001/2022, abaixo:

CLASS. INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

05 686032 ALESSANDRA DE MATTOS ALCÂNTARA PEB – HISTÓRIA
O candidato deverá comparecer a sede da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, situada à Rua Santa Cruz, nº 85, bairro Sant Cruz, no dia 29 de março de 2023, às 09h, munidos da Cédula de Identidade, 
onde receberá as orientações para o ingresso no Quadro de Cargos do Município. 
O não comparecimento no local, até o dia determinado, acarretará sua eliminação da referida vaga, dando direito à chamada do próximo classificado para o cargo.

Mogi Mirim, 22 de março de 2023.

ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA SALGADO
Secretário de Administração


	docs-internal-guid-9e654293-7fff-ba31-97
	docs-internal-guid-90d10ef3-7fff-b9b1-f8
	docs-internal-guid-90d10ef3-7fff-b9b1-f8
	docs-internal-guid-90d10ef3-7fff-b9b1-f8
	docs-internal-guid-90d10ef3-7fff-b9b1-f8
	_GoBack1
	span_text
	_Hlk129753631

