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Dr. Jarbas inaugura a nova UBS – 
Unidade Básica de Saúde

O 4º Batalhão de Polícia 
Ambiental realizou no último 
domingo (03) a Operação Pan 
Amazônica VI, com o objetivo 
de fiscalizar produtos flores-
tais de origem nativa, trans-
portados pelo modal rodo-
viário e, consequentemente, 
contribuir para a prevenção 
e repressão da exploração 
ilegal de tais produtos. 

A Operação foi encerrada 
no dia 05, às 22:00 horas, e 
contou com o efetivo de 140 
Policiais Militares Ambientais 
utilizando 48 viaturas, dis-
tribuídos em patrulhas nos 
principais eixos rodoviários 
da região norte e noroeste 
do Estado, para vistoria dos 
veículos de transporte, haven-
do a cooperação do Instituto 
Florestal de São Paulo (para a 
análise microscópicas do pro-

O prefeito do Município 
de Marinópolis, Dr. Jarbas de 
Lima Junior, inaugurou a Uni-
dade Básica de Saúde cons-
truída mediante convênio 
com o Governo do Estado de 
São Paulo, por intermédio de 
convênio com a Secretaria da 
Saúde.

As novas instalações rece-
beu o nome de UBS Dr. Anto-
nio Carlos Candil, em homena-
gem ao saudoso ex prefeito e 
renomado médico que atuou 
na região.

Durante a festa de inaugu-
ração Dr. Jarbas, muito emo-
cionado, falou da sua luta para 
conquistar essa importante obra 
para a cidade de Marinópolis.

Falou ainda do seu empenho 
pela administração municipal: 
“ Minha luta em trazer melho-
rias para a cidade foi intensa. 
Não perdemos tempo em bus-
car recursos, principalmente 
para a área da saúde, pois 
sou médico psiquiatra e co-

MARINÓPOLIS

nheço bem os problemas das 
pessoas. Por isso sempre me 
preocupei com a saúde”. 

O prefeito agradeceu os 
funcionários, principalmente 
aqueles que trabalham na saú-

de, agradeceu a família Candil 
disse que o nome de Antonio 
Carlos Candil para a nova UBS 
era uma justa homenagem ao 
amigo e colega de trabalho.

Prestigiaram o evento a fun-

cionária Silvoni, mulher do 
Saudoso Candil, a mãe, dona 
Terezinha e familiares. 

O jornal Tribuna da Imprensa 
esteve presente no evento. Veja 
as fotos. 

Com a campanha “a ju-
d e - n o s  a  c u i d a r  d e  s u a 
saúde” a Diretoria e Fun-
c ionár ios  da Santa  Casa 
de Palmeira d´Oeste deu 
i n í c i o  a s  a t i v i d a d e s  d e 
angar iar  prendas para o 
9º lei lão.

 Os preparativos come-
ç a r a m  n o  i n i c i o  d o  a n o 
e  o  evento  só  aconteceu 
aos 03 de julho. 

A campanha fo i  um su-
cesso. Apesar da comen-
tada cr ise a comunidade 
abraçou a causa e o even-
to foi muito proveitoso. 

A  D i r e t o r i a  a g r a d e c e 
a  todos os  func ionár ios , 
co laboradores ,  e  vo lun-
tár ios  pe lo  trabalho que 
p r o p o r c i o n o u  o  m e l h o r 
le i lão até  hoje  real izado 
p e l a  i n s t i t u i ç ã o .  A g r a -
d e c e  a i n d a  à  t o d o s  q u e 
c o m p a r e c e r a m  e  a r r e -

9º Leilão em prol a Santa Casa rende mais de 90 mil
PALMEIRA D´OESTE

m a t a r a m  a s  p r e n d a s , 
po is  somente  com a  a ju-
da  de  todos  f o i  poss í ve l 

r e a l i z a r  c o m  s u c e s s o  o 
l e i l ão ,  cu j a  r enda  f o i  de 
R$ 93.000,00  (noventa e 

três mil  reais).
Nosso muito abrigado à 

todos. 

Polícia Militar Ambiental realiza Operação “Pan Amazônica VI”

duto), do Policiamento Rodoviá-
rio (para a disponibilidade das 
Bases Operacionais e apoio para 
as abordagens dos veículos), 
Departamento de Estradas e Ro-
dagem – DER e Concessionária 
Triângulo do Sol Auto Estradas.

O produto fiscalizado pas-
sava por controle quantitativo 
(volume) e qualitativo (espécie), 

de acordo com as informações 
constantes no Documento de 
Origem Florestal (DOF), de porte 
obrigatório e também subme-
tido a exame de veracidade, 
mediante consultas aos bancos 
de dados oficiais. 

Como resultado, foram fis-
calizados 36 caminhões de 
transporte de madeiras, cerca 

de 32,14 metros cúbicos de 
madeira em situação irregu-
lar foram apreendidos, 39 
(DOF) Documentos de Ori-
gem Florestal  fiscalizados, 
um destes apreendido sendo 
lavrados 02 autos de infração 
ambiental por transporte ir-
regular de produtos e subpro-
dutos florestais, totalizando 
R$9.417,00 em multas.

Em que pese o número de 
autuações e apreensões não 
ter resultado elevado, isso 
denota o trabalho preventi-
vo desenvolvido por meios 
das reiteradas fiscalizações 
executadas pela Polícia Am-
biental no modal rodoviário 
na região abrangida pela 
Unidade, contribuindo desta 
maneira para o efetivo com-
bate dos atos de degradação 
ambiental.
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Serviços jurídicos e tecnológicos de qualidade a serviço do cidadão

Cartórios

vocêcom

Q
uem nunca precisou de uma cópia 

autenticada do RG, de uma conta 

telefônica, de uma certidão de nasci-

mento ou casamento, de um contrato ou de 

tantos outros documentos?

A autenticação é um dos atos mais cor-

riqueiros no cotidiano dos cartórios. Muitas 

vezes, ela é confundida com seu “irmão”, o 

reconhecimento de irma, já que são prati-

cados, via de regra, em um mesmo setor do 

cartório.

Relembrando o conteúdo da última colu-

na publicada, reconhecimento de irma é o 

ato mediante o qual o Tabelião atesta, com 

fé-pública, que um dado documento foi efe-

tivamente assinado por aquela pessoa que o 

subscreve.

Já a autenticação é ato pelo qual o Tabe-

lião declara, também com fé-pública, que de-

terminada cópia confere com o original a ele 

apresentado. Logo, pressuposto básico para a 

autenticação é que o interessado tenha em 

mãos o documento original, cuja cópia pre-

tende autenticar. Além disso, a condição dos 

documentos apresentados para a autentica-

ção é de suma importância. Não podem ser 

autenticados num primeiro momento, por 

exemplo, documentos escritos a lápis e docu-

mentos alterados com tinta corretiva, quando 

a correção implique em alteração substancial 

do documento.

Frequentemente, as pessoas pedem para 

“autenticar” uma determinada assinatura, 

quando na verdade pretendem que seja feito 

o “reconhecimento de irma”; na mão inversa, 

há aqueles que pedem para “reconhecer ir-

ma” na cópia do RG, ocasião em que efetiva-

mente pretendem a “autenticação”. Tais con-

ceitos não se confundem, conforme exposto.

Uma novidade recente, adequando ain-

da mais os cartórios à moderna realidade, é 

a possibilidade de se autenticar documentos 

com origem na internet, num procedimento 

denominado materialização.

Em muitas ocasiões, os mais variados ór-

gãos exigem a apresentação de cópias au-

tenticadas em sua rotina; no entanto, pode a 

população voluntariamente fazer uso desse 

instrumento, pois com um excelente custo-

-benefício, tem-se a declaração com fé-pú-

blica de que certa cópia confere com o origi-

nal, gerando grande segurança jurídica.

Autenticação 
de documentos

Por: Arthur Del Guércio Neto, Tabelião de Notas e Protestos de Itaquá (SP).

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE 
FORO DE PALMEIRA D'OESTE 
VARA ÚNICA 
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 

 
Processo Físico nº: 0002014-25.2013.8.26.0414 - ORDEM: 906/13 
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela 
Requerente: Sueli Pereira de Souza Cruz 
Assistido: Joana Pereira de Souza 
 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE JOANA PEREIRA DE SOUZA, REQUERIDO POR SUELI PEREIRA 
DE SOUZA CRUZ - PROCESSO Nº0002014-25.2013.8.26.0414. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 11/12/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOANA PEREIRA DE SOUZA, 
CPF 344.869.608-07, RG. 38.116.183-3/SSP/SP, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sueli Pereira de Souza Cruz. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Palmeira D'oeste, aos 26 de fevereiro de 2016. 
 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 

A Reforma Eleitoral 2015 (Lei 
n° 13.165/2015) promoveu 
algumas alterações na Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/1997) 
com novas datas e regras para 
realização das convenções 
partidárias e dos registros de 
candidatura que já passam a 
valer para as eleições munici-
pais deste ano.

As convenções partidárias 
para a escolha dos candidatos 
pelos partidos e a deliberação 
sobre coligações devem ocor-
rer de 20 de julho a 5 de agosto. 
No caso das convenções não 
indicarem o número máximo 
de políticos, as vagas que so-
bram devem ser preenchidas 
em até 30 dias antes do pleito, 
não mais 60 dias, como era na 
legislação anterior.

Com a nova redação mudou 

também para o dia 15 de agos-
to a data final para solicitação 
do registro dos candidatos 
do ano eleitoral. A Lei deter-
mina que o prazo de entrada 
do requerimento de registro 
de candidato a cargo eletivo 
em cartório ou na secretaria 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) terminará, sem possibi-
lidade de prorrogação, às 19h 
do dia 15 de agosto do ano em 
que se realizarem as eleições. 
A redação anterior do disposi-
tivo previa como prazo final o 
nonagésimo dia anterior à data 
das eleições.

Em relação a postergação do 
prazo do registro de candida-
tura, o ministro Henrique Ne-
ves ressalta que é importante 
os candidatos ficarem atentos. 
“Não precisa esperar o fim do 

prazo, eles podem pedir o re-
gistro de candidatura antes do 
dia 15, tão logo seja realizada a 
convenção partidária”.

Segundo o ministros, os par-
tidos políticos que realizarem 
esse pedido com antecedência 
terão uma vantagem, pois já 
estarão com toda documen-
tação pronta já para o dia 16 
de agosto, quando se inicia a 
propaganda eleitoral.

“Para que ele possa realizar 
a campanha, tem que despen-
der gastos, e para isso ele pre-
cisa ter um CNPJ e uma conta 
aberta. Então em uma ordem 
cronológica o candidato é es-
colhido em convenção, ele 
pede o registro a JE, comunica 
a Receita Federal que emite o 
CNPJ e o candidato vai ao ban-
co para abrir uma conta”, disse 

o ministro Henrique Neves ao 
reforçar que se o candidato 
esperar para solicitar o CNPJ 
somente no dia 15 de agosto, 
isso significaria menos tempo 
para captar recursos e efetivar 
gastos eleitorais.

“Então, quanto antes os can-
didatos vierem à Justiça Eleito-
ral, maior benefícios terão para 
fazer uma campanha tranquila 
e transparente”, completou.

A Reforma 2015 modificou 
ainda o prazo para até 20 dias 
antes das eleições para que os 
Tribunais Regionais Eleitorais 
enviem ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) a relação dos 
candidatos às eleições majori-
tárias e proporcionais, da qual 
constará obrigatoriamente a 
referência ao sexo e ao cargo a 
que concorrem.

 Passear por Curitiba, a ca-
pital do Paraná e por São José 
dos Pinhais pode-se  apreciar 
cachoeiras, piscinas naturais, 
patrimônio histórico e museus 
que retratam traços importan-
tes da cultura paranaense.

Em São José dos Pinhais 
está o Aeroporto Internacio-
nal Afonso Pena que recebe 
cerca de 7,8 milhões de pas-
sageiros por ano segundo a 
prefeitura municipal.  A ci-
dade conta com atrativos 
naturais e culturais. Um dos 
destaques é a Cachoeira dos 
Ciganos, localizada a 50 km 
do centro da cidade, que per-
mite aos turistas banhos em 

piscinas naturais e em queda 
d’água de aproximadamente 
10 metros.

No caminho para a cachoei-
ra, os turistas podem aprovei-
tar as trilhas com presença de 
rios. O Museu do Boneco é ou-
tro ponto turístico da região, e 
sedia espetáculos aos visitan-
tes com diferentes bonecos, 
que fazem apresentações com 
cotações de história.

A capital paranaense conta 
com ricos pontos históricos. 
Inaugurado em 24 de feverei-
ro de 1916, o Paço da Liberda-
de já foi sede da prefeitura da 
cidade e tem uma estrutura 
com ricos detalhes neoclás-

sicos e desenhos da técnica 
Art Nouveau. O monumento 
é o único do Paraná tombado 
pelo Instituto Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN). Em 
2009, o governo municipal 
entregou o atrativo revitaliza-
do, sendo que a restauração 
manteve as características 
originais do edifício.

Curitiba também se destaca 
pela beleza natural. Um dos 
mais famosos cartões postais 
da cidade é o Jardim Botânico. 
Inaugurado em 1991, o local 
foi criado com base nos jardins 
franceses e conta com um ta-
pete de flores logo na entrada. 
Outra atração é a estufa, com 

estrutura metálica e de vidro, 
que abriga espécies botânicas 
da Floresta Atlântica.

Quem visita a cidade tam-
bém não pode deixar de fa-
zer um passeio especial com 
a Linha Turismo, um ônibus 
especial que circula entre os 
principais pontos turísticos da 
cidade, como parques, praças 
e outras atrações.  Os veículos 
contam com equipamentos de 
som que fornecem informa-
ções gravadas sobres os locais 
visitados em três idiomas: por-
tuguês, francês e espanhol. O 
transporte faz viagens a cada 
30 minutos e tem duração de 
duas horas e meia.

Eleições Municipais 2016
Confira as datas para convenções e registros de candidaturas

Paraná – Um Estado encantador

Uma quadrilha de Ribeirão 
Preto (SP) furtou dois super-
mercados de Urupês na ma-
drugada de domingo (10). Na 
fuga dois deles capotaram o 
carro e acabaram sendo pre-
sos em flagrante. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, de um dos co-
mércios os criminosos tenta-
ram levar até o cofre, mas o 
abandonaram em um carri-
nho de carregar bebidas. No 
outro a quadrilha conseguiu 
levar dinheiro, mas a quantia 

não foi divulgada. 
Vizinhos ouviram barulho 

em uma das lojas e chama-
ram a polícia. D ois, dos cin-
co bandidos foram presos 
em flagrante depois de capo-
tar o veículo que dirigia. 

O helicóptero Águia da PM 
foi acionado, mas os outros 
três ladrões conseguiram 
fugir. Imagens do circuito 
interno dos mercados devem 
ajudar a polícia a identificar 
os outros criminosos. Fonte: 
Gazeta do Interior

Quadrilha furta 
supermercados e 

na fuga dois ladrões 
são presos
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Prefeitura Municipal de São Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP.

EXTRATO DE 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N° 05/2013   -  PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 26/2013
CONTRATO N° 36/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAUDE 

LTDA - ME.”
OBJETO: Aditivo Contratual Parcial para acréscimo ao prazo 

para execução da prestação dos serviços técnicos de Enferma-
gem e Farmácia na Unidade Básica de Saúde de São Francisco-
-SP .

VALOR: R$ 48.853,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e cin-
qüenta e três reais).

DATA DE ASSINATURA: 01 de Junho de 2016.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2016 (7 meses). 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
________________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 16/2016 -   Processo de Lici-

tação n° 25/2016
OBJETO: Contratação de empresa(s) para aquisição de pe-

dras (brita 1 e 2) e areia grossa para atendimento do Setor de 
estradas municipais e almoxarifado e do Setor Social, durante o 
ano de 2016.

HOMOLOGO para que surta os efeitos legais, a decisão 
proferida pela Comissão Permanente de Licitação, figurando 
como adjudicatória, às Empresas: “MINERAÇÃO NOROESTE 
PAULISTA LTDA”, CNPJ. 02.847.464/0001-63, sediada na cida-
de de Monções –SP e PORTO DE AREIA SAARA LTDA, CNPJ. 
02.263.454/0001-80, sediada na cidade de Mira Estrela-SP.

São Francisco-SP.,  08 de julho de 2016
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 16/2016 -   Processo de Lici-

tação n° 25/2016
OBJETO: Contratação de empresa(s) para aquisição de pe-

dras (brita 1 e 2) e areia grossa para atendimento do Setor de 
estradas municipais e almoxarifado e do Setor Social, durante o 
ano de 2016.

CONTRATO N° 50/2016 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA” 
CNPJ 02.847.464/0001-63
ITENS: 1 e 2
VALOR TOTAL : R$  8.680,00   (oito mil, seiscentos e oitenta 

reais)
DATA DE ASSINATURA: 08 de julho de 2016.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CONTRATO N° 51/2016 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “PORTO DE AREIA SAARA LTDA” 
CNPJ 02.263.454/0001-80
ITEM: 3
VALOR TOTAL : R$  9.450,00   (nove mil quatrocentos e cin-

qüenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 08 de julho de 2016.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

 
PALMEIRA D`OESTE - SP 

 

Palmeira D`Oeste-SP, 04 de julho de 2016. 

 

EDITAL DE COVOCAÇÃO 

Juliano de Paes Machado, Secretário do Diretório Municipal do Partido  

SOLIDARIEDADE – SD, do Município de Palmeira D`oeste, na forma da legislação 

vigente e de acordo com o Estatuto Partidário,  convoca todos os filiados ao 

SOLIDARIEDADE do Município de Palmeira D`Oeste, habilitados, para a Convenção 

Municipal, a realizar-se no dia  05/08/2016, com inicio  às  19:00 horas e encerramento 

às 21:00 horas, a ser realizada nesta municipalidade na Rua João Vono, n.º  32-106, 

Cohab João José Dias, para a deliberação da seguinte: 

ORDEM DO DIA 

1- Deliberar sobre assuntos de interesses partidários; 

2- Deliberar sobre as alianças ou coligações para as eleições municipais de 2016,com 

outros partidos; 

3- Indicar e aprovar os candidatos a Prefeito, vice-Prefeito e vereadores e seus 

respectivos números; 

4- Deliberar sobre o limite máximo de gastos para cada eleição, 

DIVULGUE-SE  - CUMPRE-SE 
 

Juliano de Paes Machado 

Secretário do Diretório Municipal do 

 SOLIDARIEDADE de Palmeira D`Oeste 

Um po l i c ia l  rodov iár io 
de Fernandópolis foi atro-
pe lado  e  f i cou  f e r ido  na 
noite de domingo, dia 10. 

E l e  e s t a v a  n o  k m  5 5 5 
d a  r o d o v i a  E u c l i d e s  d a 
Cunha, no trecho urbano, 
no  acesso  para  o  ba i r ro 
Ipanema, em atendimen-
to de uma ocorrência.No 

local,  um motorista tinha 
perdido a direção e colidi-
do contra o barranco. 

Enquan to  s ina l i zava  o 
loca l  para  o  t raba lho  da 
perícia, o cabo foi atingi-
do  por  uma  motoc i c l e ta 
ocupada por duas pesso-
as que saia da pista para 
en t ra r  no  ba i r ro .  Com o 

Policial é atropelado em ocorrência 
de acidente em Fernandópolis

impacto, o policial foi ar-
remessado contra o solo e 
sofreu fratura em um dos 
braços.  Os ocupantes da 

moto também se fer iram 
e  foram levados  à  Santa 
Casa de Fernandópolis. 

VotuporangaTudo
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Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 023, DE 13 DE JUNHO DE  2016.
“Dispõe sobre a suspensão de homologação de resultado de concurso público, que especiica, e dá outras 

providências”.
LUCIANO ANGELO ESPARAPANI, Prefeito do Município de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais...
CONSIDERANDO que o município levou a efeito o Concurso Público nº 01/2016 para o preen-chimento 

de diversos cargos;
CONSIDERANDO que a Administração recebeu notícia escrita e detalhada de que alguns car-gos teriam 

sido direcionados à pessoas certas, todas ligadas a agentes políticos de outro municí-pio com vínculo à 
organizadora do certame;

CONSIDERANDO a informação trazida pelo Ofício n.º 005/2016, da lavra da Secretária Muni-cipal de Edu-
cação, a qual relata o descumprimento do item 9.1 do edital por parte da empresa organizadora do concurso, 
uma vez que não realizou prova prática em relação ao cargo de meren-deira, limitando ao questionamento 
oral como avaliação prática;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos e levar o assunto ao conhecimento do Mi-nistério 
Público local;

CONSIDERANDO que a Administração tem patente interesse em apurar os fatos e garantir a lisura do 
certame;

DECRETA:
Artigo 1º - Fica suspenso, pro tempore, a homologação do resultado do Concurso Público nº 01/2016, 

levado a efeito pelo município para o preenchimento de diversos cargos. 
Artigo 2º - Fica determinado a imediata constituição de Comissão de Sindicância que terá o pra-zo de 5 

(cinco) dias para apresentar relatório circunstanciado sobre as notícias que levaram a sus-pensão tratada 
no artigo primeiro.  

Artigo 3º - Fica determinado o imediato encaminhamento ao Ministério Público local deste de-creto bem 
como das notícias que o embasam. 

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Palmeira d’Oeste, 13 de junho de 2016.
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
Prefeito Municipal
Registrado no livro próprio de Decretos e publicado na forma da Lei.
  Luiz Carlos Felício 
 Encarregado do Exp. Administrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 024, DE 13 DE JUNHO DE 2016.
 “INSTITUI A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, no 

exercício de suas atribuições legais;

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam designados os servidores: Meire Rosangela Pereira – RG. n.º 20.272.130, Jonas Alves 

Garcia – RG. n.º 11.633.561 e Juliano de Paes Machado – RG. n.º 748.555, para sob a presidência d a 
primeira, integrarem a Comissão de Sindicância, tendo a Comissão o prazo estipulado de 05 (cinco) dias, 
ao parecer, com a inalidade de veriicar fatos referentes em que alguns cargos teriam sido direcionados às 
pessoas certas, todas ligadas a agentes políticos de outro município com vínculo à empresa organizadora 
do Concurso Público e descumprimento do item 9.1 do edital do referido certame.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ao que icarão revogadas todas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 13 DE JUNHO DE 2016.
LUCIANO ANGELO ESPARAPANI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Exp. Administrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 025, DE 13 DE JULHO DE 2016.
“Dispõe sobre a anulação das provas do Concurso Público 01/2016 e dá outras providências”
LUCIANO ANGELO ESPARAPANI, Prefeito do Município de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais...
CONSIDERANDO que o município levou a efeito o Concurso Público nº 01/2016 para o preen-chimento 

de diversos cargos;
CONSIDERANDO que tanto a administração quanto o Ministério Público receberam represen-tações 

noticiando que alguns cargos teriam sido direcionados à pessoas certas, todas ligadas a agentes políticos 
de outro município com vínculo à organizadora do certame;

CONSIDERANDO que em razão de provocação foi delagrado o Inquérito Civil nº 14.0361.0000130/2016-
8, junto a Promotoria de Justiça de Palmeira d’Oeste, com a inalidade de apurar eventual fraude no Con-
curso Público nº 01/2016;.

CONSIDERANDO que o Ministério Público, por meio do zeloso Promotor de Justiça oiciante expediu, 
nos autos do Inquérito Civil, “RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA” assinalando para a possibilidade de 
anulação das provas do concurso, devendo serem refeitas “até o inal do atual mandato, inclusive sem a 
cobrança de qualquer tipo de taxa aos candidatos” ;

CONSIDERANDO que a presente situação é de toda inconveniente e prejudicial à regularidade do normal 
andamento dos serviços públicos já que a administração necessita lotar os cargos leva-dos a concurso;

CONSIDERANDO que os fatos relatados nas representações já são o bastante para colocar em dúvida 
a lisura do certame;  

CONSIDERANDO que a Administração tem patente interesse em garantir a lisura do certame e que a 
repetição das provas não trará nenhum prejuízo aos candidatos e nem mesmo ao erário eis que as despe-
sas correrão a expensas da empresa organizadora, responsável pelas falhas detectadas pelo município em 
Sindicância interna;

CONSIDERANDO, inalmente, que a administração pode rever seus atos quando eivados de ilegalidade. 
Nesse sentido:- “A revisão de ato praticado fora dos ditames legais não constitui mera faculdade, é um poder-
-dever que pode ser exercitado de ofício pela própria administração, conforme o estabelecido no enunciado 
da Súmula nº 473 da Suprema Corte.” (STJ – AROMS 200000545392 – (12121) – DF – 5ª T. – Relª Min. 
Laurita Vaz – DJU 17.12.2007 – p. 00222) ;

DECRETA: 
Artigo 1º - Ficam anuladas as provas do Concurso Público nº 01/2016.
Artigo 2º - Fica determinada a aplicação de novas provas aos mesmos candidatos já inscritos, uma vez 

que válidas as inscrições, bem como a circunstância de a presente anulação afetar somen-te as provas 
aplicadas.

Parágrafo único – Nada poderá ser exigido dos candidatos a título de taxa de inscrição, os quais deverão 
identiicar-se, no dia das provas, por meio de documento oicial com foto. 

Artigo 3º - Aos candidatos que não tenham mais interesse na realização das novas provas ica assegurado 
o ressarcimento do valor da taxa de inscrição, cuja data limite para devolução será ixada quando da publi-
cação do edital, junto à tesouraria da Prefeitura Municipal, icando a mu-nicipalidade isenta de tal obrigação 

após o escoamento do prazo. 
Artigo 4º - A Comissão de Concursos Públicos nomeada pela Portaria n.º 045/2016 deverá verii-car a 

correta e estrita obediência aos termos do edital, por parte da empresa encarregada do cer-tame, bem 
como acompanhar a aplicação das provas, conferindo a regularidade das mesmas, po-dendo vista-las, bem 
como a deslacração e lacração dos envelopes contendo as provas, inclusive acompanhar as respectivas 
correções, devendo tudo constar em Ata pormenorizada a ser encami-nhada à Administração, sob pena de 
responsabilidade. 

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

    Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Palmeira d’Oeste, 13 de julho de 2016.
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
  Prefeito Municipal 
Registrado no livro próprio de Decretos e publicado na forma da Lei.
Luiz Carlos Felício 
Encarregado do Exp. Administrativo
__________________________________________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LO-
CAÇÃO), COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E 
EVOLUTIVAS, INCLUINDO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE/SP. TUDO CONFORME EDITAL TERMO DE 
REFERÊNCIA E ANEXOS.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2016
PROCESSO n° 017/2016
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/08/2016
HORÁRIO: a partir das 14h45m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal
PALMEIRA D’OESTE-SP, 12 DE JULHO DE 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
PREFEITO MUNICIPAL
__________________________________________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE DE TELEFONIA MÓVEL (SMP). TUDO CONFORME EDITAL 
TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 012/2016
PROCESSO n° 018/2016
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/08/2016
HORÁRIO: a partir das 15h45m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal
PALMEIRA D’OESTE-SP, 12 DE JULHO DE 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
PREFEITO MUNICIPAL
__________________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 026/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP.
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO, MANU-

TENÇÃO E ADEQUAÇÃO AO SISTEMA WEBSITE INFORMATIVO, ACESSO À LEI DE TRANSPARÊNCIA 
FISCAL, WEBMAIL E E-SIC E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.

CONTRATADA: RENATO FURLAN NETO – 226.571.278-78, EDITORA FURLAN – DESIGNER GRÁFICO 
& IMPRESSOS EM GERAL, empresário individual com sede na Rua Campinas, nº 85 - Bairro JACB - Jales 
- SP  - CEP: 15.707-674, inscrito no CNPJ sob o nº 21.498.078/0001-58. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de julho de 2016.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
__________________________________________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
LICITAÇÃO Nº 012/2013
CONVITE Nº 009/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP.
CONTRATADA: MACHADO E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ Nº 17.577.805/0001-

03 estabelecida à Av. Euclides da Cunha, 47-14 - Centro na cidade de Palmeira d’Oeste - SP.
OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de 

consultoria e assessoria jurídica junto ao Gabinete, nas áreas de recursos humanos, tributação, legislação, 
bem como emissão de pareceres e orientações jurídicas em todos os assuntos relacionados à administração 
pública e ainda defesas técnicas em todos os processos oriundos de quaisquer juízo ou tribunal.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$58.676,97 (cinqüenta e oito mil seiscentos e 
setenta e seis reais e noventa e sete centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 30 de Junho de 2016.
VIGÊNCIA: 30 de Abril de 2017
__________________________________________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2015.
PREGÃO Nº 014/2015.
CONTRATO Nº 035/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP.
CONTRATADA: PAIOLA & CIA S/S LTDA - ME, CNPJ nº 10.963.985/0001-04, estabelecida à Rua Três, 

nº 2451, Sala D-4, Centro – Jales/SP, CEP 15700-006.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

CONSISTENTE EM CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III E P.A.S 
NO DISTRITO DE DALAS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, POR 12(DOZE) ME-
SES, NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 96.949,44 (noventa e seis mil novecentos e 
quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 07 de Julho de 2016.
VIGÊNCIA: 08 de Julho de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SP
PORTARIA nº  07, de 01 de Julho de 2016.
Dispõe sobre nomeação de servidor e dá outras providencias.
O Presidente da Câmara Municipal de São Francisco, SP, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e,
Considerando o pedido escrito, formulado pelo assessor jurí-

dico desta Casa, de desincompatibilização do cargo, na forma 
da CL nº 64/90, objetivando o pleito de candidato a Prefeito do 
Município de Aparecida d´Oeste, SP.

RESOLVE:
1 - Nomear, o senhor Diego Aparecido Brugnoli Balbi Dagosti-

nho, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG 
48.133.407-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 389.046.928-18, inscrito na Ordem dos Advogados do Bra-
sil – OAB/SP sob nº 379.883, para ocupar o cargo de Assessor 
Jurídico, de provimento em comissão da Câmara Municipal de 
São Francisco.

2 - Registre-se, publique-se cumpra-se e notiique-se.
Câmara Municipal de São Francisco, SP, em 1º de Julho de 

2016.

JOSÉ YONEZAWA
Presidente 

Publicada em local próprio e de costume e registrada na forma 
da lei.

CLAUDETE DA CRUZ TRINDADE
Assessora Parlamentar
_________________________________________________

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SP

PORTARIA nº  08, de 15 de Julho de 2016.
Dispõe sobre a nomeação a título precário, de servidor e dá 

outras providencias.
O Presidente da Câmara Municipal de São Francisco, SP, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, etc. 

RESOLVE:
1 -  Nomear, a título precário, o senhor Denys Dauto Caires da 

Silva, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade civil 
RG. nº 47.921.356-2, inscrito na receita federal do Brasil CPF/MF 
sob nº 410.667.778-45, para ocupar o cargo de Diretor de Con-
tabilidade e Finanças, de provimento em comissão da Câmara 
Municipal de São Francisco.

2 - Registre-se, publique-se, cumpra-se e notiique-se.
Câmara Municipal de São Francisco, SP, em 15 de Julho de 

2016.

JOSÉ YONEZAWA
Presidente 
Publicada em local próprio e de costume e registrada na forma 

da lei.

CLAUDETE DA CRUZ TRINDADE
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – SP
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Contém três dormitórios, sendo uma suíte, banheiro 
entre os quartos, sala com dos ambientes, ampla cozinha, 
área de serviço, duas garagens e edícula com banheiro 
externo. Excelente localização. Rua Rio Branco, nº 49-86 
- Centro - Palmeira d`Oeste   - Tratar  com Zé Fernandes - 
Celular (17) 9 9629-2278.

VENDO  OU ALUGO ESTA CASA

O Ministér io  da Saúde, 
divulgou que já foi conclu-
ída a investigação de 63% 
(5 .309)  dos  8 .451 casos 
suspeitos de microcefalia 
notificados à pasta desde 
o início das investigações, 
em outubro do ano passa-
do. Do total investigados, 
1.687 casos foram confir-
mados de microcefa l ia  e 
outras alterações do sis-
t e m a  n e r v o s o ,  s u g e s t i -
vos de infecção congênita. 
Outros 3.622 foram des-
cartados por  apresenta-
rem exames normais,  ou 
por apresentarem micro-
cefal ia  ou malformações 
c o n f i r m a d a s  p o r  c a u s a 
não infecciosas. Também 
f o r a m  d e s c a r t a d o s  p o r 
n ã o  s e  e n q u a d r a r e m  n a 
definição de caso. 

Permanecem em inves-
t i g a ç ã o  p e l o  M i n i s t é r i o 
da Saúde e pelos estados, 
3.142 casos suspeitos de 
m i c r o c e f a l i a  e m  t o d o  o 
país.

Do  to ta l  de  casos  con-
f irmados (1.687),  266 t i-
v e r a m  c o n f i r m a ç ã o  p o r 
cr i tér io  laborator ia l  es-
pecífico para o vírus Zika. 
O  M i n i s t é r i o  d a  S a ú d e , 
no entanto,  ressal ta  que 
esse dado não representa, 
adequadamente, a totali-
dade do número de casos 
re lac ionados ao v írus .  A 
pasta considera que hou-
ve  in fecção pe lo  Z ika  na 
maior parte das mães que 
t iveram bebês com diag-

Mais de 60% dos casos suspeitos de 
microcefalia estão com investigação concluída

Do total dos 8.451 casos notiicados ao Ministério da Saúde, desde outubro do ano passado, 
5.309 foram conirmados ou descartados. Outros 3.142 casos permanecem em investigação

nóst ico f inal  de microce-
fal ia.  Os 1.687casos con-
firmados em todo o Brasil 
ocorreram em 592 municí-
pios, localizados em todas 
as unidades da federação 
e no Distrito Federal.

Em re lação aos  ób i tos , 
n o  m e s m o  p e r í o d o ,  f o -
ram registrados 351 óbi-
t os  suspe i t os  de  m ic ro -
cefal ia e/ou alteração do 
s is tema ner voso  centra l 
após  o  par to  ou  duran te 
a  ges tação  ( abor tamen -
to ou nat imorto)  no país. 
I sso  representa  4 ,2% do 
t o t a l  d e  c a s o s  n o t i f i c a -

d o s .  D e s t e s ,  1 0 2  f o r a m 
conf irmados para micro-
cefal ia e/ou alteração do 
sistema ner voso central . 
Outros 190 continuam em 
inves t i gação  e  59  fo ram 
descartados.

O Min is tér io  da  Saúde 
ressalta que está investi-
gando todos  os  casos  de 
microcefalia e outras alte-
rações do sistema nervoso 
central  informados pelos 
estados, além da possível 
re lação com o v í rus  Zika 
e outras infecções congê-
nitas. A microcefalia pode 
ter como causa,  diversos 

agentes infecciosos além 
do Zika, como Sífilis, Toxo-
plasmose, Outros Agentes 
Infecciosos, Rubéola, Cito-
megalovírus e Herpes Viral.

A pasta or ienta as ges-
tantes adotarem medidas 
que possam reduzir a pre-
sença do mosquito Aedes 
aegypti, com a eliminação 
de criadouros, e proteger-
-se da exposição de mos-
quitos, como manter por-
tas e janelas fechadas ou 
te ladas,  usar  ca lça  e  ca-
misa de manga comprida e 
utilizar repelentes permi-
tidos para gestantes.

SANTA FÉ DO SUL - Um ho-
mem e um adolescente fica-
ram feridos após um acidente 
na Vicinal Antônio Carlos Fa-
valessa, no Bairro da Estiva, 
Santa Fé. O fato aconteceu 
na sexta-feira, 8, por volta da 
17:20 horas. 

Segundo a Guarda Munici-
pal de Santa Fé que prestou 
o atendimento as vítimas es-
tavam em uma motocicleta 
e transitavam sentido San-
ta Clara D`Oeste/Santa Fé, 
quando um tamanduá bandei-
ra atravessou a pista, ocasio-
nando a colisão. 

O condutor, um homem de 
37 e o garupa, um menor de 
13 anos foram encaminha-
dos para UPA com ferimentos. 
Fonte: O Jornal

Duas 
pessoas 

ficam 
feridas após 
acidente em 

vicinal


