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Contrato com o Banespa rende mais de
R$ 2 milhões e meio
Recurso será investido na compra de ambulâncias, renovação da frota e outros serviços de
atendimento à população

A Prefeitura realizou na última sexta
feira 11, o pregão presencial de nº. 14/07
com o objetivo de contratar instituição financeira destinada ao gerenciamento das
contas do funcionalismo público pelo período de cinco anos, além do pagamento
de fornecedores e recebimento de tributos. O vencedor do pregão foi o banco
Santander com lance final de R$
2.550.000,00. Também participaram da
concorrência o Itaú, a Caixa Econômica Federal e o Bradesco. O lance mínimo exigido pelo edital era de R$ 1.500.000,00 e
houve uma acirrada disputa entre as instituições, tendo o Bradesco atingido a cifra de $ 2.500.000,00.
Os números superaram as expectativas
do Executivo, que poderá investir na compra
de novas ambulâncias para o setor de saúde,
renovação da frota municipal e outros serviços necessários à população. Serra Negra foi a
cidade que mais obteve sucesso na captação
de recursos via pregão entre as cidades vizinhas. ‘Esse valor não estava previsto no orçamento e certamente vai beneficiar a cidade’,
comentou o prefeito.

Representantes das instituições financeiras durante o pregão

ATOS OFICIAIS
DO EXECUTIVO
(Legislativo em
recesso parlamentar)
Leia nas páginas
internas
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Judiciário realiza
audiências para acordo
de débitos de IPTU e ISS
Os contribuintes em débito
com o Imposto Predial Territorial
e Urbano – IPTU e Imposto sobre
Serviço – ISS podem se adiantar
e procurar conciliação no setor de
dívida ativa da Prefeitura Municipal. Os débitos podem ser saldados em até 36 parcelas. Caso isso
não ocorra, o Poder Judiciário estará efetuando audiência para
acordo. Os inadimplentes estão
recebendo uma intimação por meio
de oficial de justiça com data e
horário agendados para comparecimento no Fórum da Comarca. Os

processos são escolhidos aleatoriamente, mas a preferência está
sendo dada para os feitos envolvendo moradores do município.
De acordo com o Juiz da 1ª
vara, Fabrício Reali Zia, praticamente 50% dos processos em curso são de execução fiscal. Já foram realizadas 8 audiências e as
próximas serão dia 23 de janeiro.
Serão promovidas aproximadamente 20 por mês, concentradas
em um único dia, com o objetivo
de diminuir a quantidade de processos.

Teatro na praça
A secretaria municipal de
Educação e Cultura irá promover
duas peças teatrais na praça João
Zelante nos dias 22 e 23, terça e
quarta feira, a partir das 20h. Nessa primeira edição, a Cia. Teatral
Ityruna Arte apresentará ‘Sonho
de uma noite de verão’ e ‘Os Saltimbancos’, respectivamente. A
primeira é baseada na obra de
Willian Shakespeare, escrita em

1595/1596. Trata-se de uma comédia que fala de amor, seres fantásticos e do próprio teatro. A peça
‘Os Saltimbancos’, baseada na música de Chico Buarque, mostra a
força de uma história contada de
geração para geração, envolvendo a humanidade e os animais. Os
eventos são gratuitos e terão continuidade durante todo o mês de
janeiro.

Fundo Social leva curso
aos bairros
O Fundo Social de Solidariedade inicia na segunda feira 21,
mais uma edição do curso de ovos
de Páscoa. Na primeira semana
será realizado em sua sede na praça Lions Internacional e depois seguirá para alguns bairros. As aulas são gratuitas e acontecem das
18h30 às 22h30. Ao final, a presidente da entidade entregará certificados de participação. O Fundo
Social tem se preocupado em promover cursos de capacitação e

geração de renda à população,
atendendo o centro e também as
comunidades que residem em bairros mais afastados. Segue
cronograma:
Bairro São Luiz - Salão Paroquial
da Igreja de São Sebastião, de
28 a 31 de janeiro;
Bairro Nova Serra Negra - EMEI
Profª. Maria Ap. Bicudo Gonçalves
da Silva, de 11 a 15 de fevereiro e
Bairro da Serra - E.E. Franca
Franchi, de 25 a 29 de fevereiro.
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CARNAVAL

Escolas de samba e
blocos são as atrações

Decoração será colocada nas ruas a partir do dia 24
Os detalhes finais do Carna- Coragem – Apagando o Fogo na
val 2008 já estão sendo providen- Portelinha. 4º. Bairro do Campo do
ciados pela Prefeitura. Atrações na Sete representado pelo Grupo Ellas
praça João Zelante, na avenida do Chopp 40 – Tropa de Litro.
Laudo Natel e na praça de Alimen- 5º. Bairro dos Leais, Tabaranas de
tação já estão confirmadas. Os blo- Baixo e Tabaranas de Cima reprecos carnavalescos estão contando sentados pelo grupo Caravana da
com o apoio financeiro do Execu- Alegria – Maloca da Nega.
Segunda-Feira – 1º. Bairro
tivo municipal, que na terça feira
15, fez parte do pagamento aos da Serra de Baixo, da Serra de
representantes dos grupos. O des- Cima e Salto representado pela
file dos blocos ficou esquematizado Cia. de Teatro Ityruna Arte – Corte Real da Folia. 2º. Loteamento
da seguinte forma:
Sábado - 1º. Bairro da Ser- Nova Serra Negra representado
ra de Baixo, da Serra de Cima e pelo Grupo Foliões da Nova Serra
Salto representados pela Cia. de Negra – Alegria Alegria. 3º. CenTeatro Ityruna Arte – Corte Real tro representado pelo Grupo do Sada Folia. 2º. Bairro das Palmeiras rau – Tem Sarau na Avenida. 4º.
e Vila Dirce representados pelo Bairro do Alto das Palmeiras e Cogrupo da Bateria dos Gaviões Ser- lina dos Ipês representados pelo
rano e Escola Especial Professora grupo Amigos e Foliões – PreserOlga de Souza Vicchi – A Alegria ve-se Ativo.
Terça-Feira – Bairro da
de Viver. 3º. Bairro das Três Barras e Ramalhada representados Serra de Baixo, da Serra de Cima
pelo grupo de Catireiros, Congada e Salto representados pela Cia. de
e Folia de Reis de São Gonçalo, São Teatro Ityruna Arte – Corte Real
Benedito e Divino Espírito Santo da Folia.
Após o desfile das escolas de
de Serra Negra, Lindóia e Águas
de Lindóia – Três Barras, Três Rios, samba, os blocos junto ao trio
Sem Suas Histórias Eu Não Existi- elétrico formarão um monobloco
ria. 4º. Bairro dos Francos (São carnavalesco que encerrará o desfile
Luiz) representado pelo grupo Dê em grande confraternização.
As escolas de samba de São
o que Dé – Dum Dum Olodum NePaulo que vão colorir a avenida
gra Serra.
Domingo – 1º. Bairro da Ser- serão Nenê da Vila Matilde no
ra de Baixo, da Serra de Cima e sábado, Águias de Ouro no
Salto representados pela Cia. de domingo e Acadêmicos do Tatuapé
Teatro Ityruna Arte – Corte Real na segunda feira. Cada uma com
da Folia. 2º. Centro representado 300 integrantes cada. O
pelo grupo Imprensa de Serra Ne- investimento da Prefeitura para
gra – Antigos Carnavais. 3º. Bair- vinda das escolas corresponde a
ro das Posses e Refúgio da Serra R$ 51 mil, sem contar a despesa
representado pelo Grupo Irmãos com o transporte.
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
PÚBLICOS Nº 01/2007
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA E DIVULGAÇÃO DOS
GABARITOS OFICIAIS
Paulo Roberto Della Guardia Scachetti, Prefeito da Estância
Hidromineral de Serra Negra, no uso de suas atribuições legais:
1. CONVOCA os candidatos habilitados na Prova Objetiva do Concurso
Público objeto do Edital nº 01/2007, para provimento do cargo Bombeiro
Civil Municipal para a realização da Prova de Condicionamento Físico
de acordo com o item 5.2.2.4. “Somente serão convocados para as
Provas de Condicionamento Físico, os 50 (cinqüenta) primeiros
candidatos classificados para o cargo de Bombeiro Civil Municipal Masculino que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por
cento) da Prova Objetiva” e 5.2.2.5. “Havendo empate na última
colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados para
realizar a Provas de Condicionamento Físico”, de acordo com as
seguintes informações:
1.1. Bombeiro Civil Municipal
ALFABÉTICA)

(CONVOCAÇÃO POR ORDEM

“5.2.3. A Prova de Condicionamento Físico

5.2.3.1. A convocação para a Prova de Condicionamento Físico
contendo data, hora e local será divulgada juntamente com o Edital
de Homologação das Inscrições e Convocação para Provas de
Condicionamento Físico e Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva
na Imprensa Local, no Quadro de Aviso junto ao Posto de Inscrição e
no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, – www.serranegra.sp.gov.br.

5.2.3.2. Para a realização dessa fase, o candidato deverá apresentar
atestado médico de saúde expedido por órgão público ou privado,
com finalidade para participação nessa prova prática, certificando
especificamente estar apto para Esforço Físico.
a) O atestado médico deverá conter assinatura, carimbo e número de inscrição
no Conselho Regional de Medicina – CRM do profissional, emitido com no
máximo 10 (dez) dias de antecedência de realização da prova;
b) O atestado médico será entregue no dia determinado para a realização
das provas, antes de seu início;

5.2.3.3. O candidato deverá apresentar-se com roupa apropriada para prática
desportiva (calção e camiseta ou agasalho e calçando meias e tênis e levar
calção de banho);

5.2.3.4. A Prova de Condicionamento Físico consistirá das seguintes
atividades:

1.2. A Prova Prática cargo Bombeiro Civil Municipal será realizada
no dia 27 de Janeiro de 2008 às 9h00, no Quartel do Corpo de
Bombeiros, localizado na Av. Juca Preto 855, Bairro das
Palmeiras, ao lado do Centro de Manutenção da Prefeitura
Municipal de Serra Negra. As provas serão realizadas
independente das condições climáticas.
1.3. O candidato deverá comparecer no local e data de realização da
Prova, com trinta minutos de antecedência do horário previsto para
entrada, munido do Protocolo de Inscrição e Cédula de Identidade.
1.4. A Prova Condicionamento Físico será avaliada de acordo com
os itens 5.2.3. do Edital Completo de Abertura das Inscrições divulgado
em 30 de novembro de 2007 e da ERRATA publicada em 7 de dezembro
de 2007 no Diaria Oficial de Serra Negra Estância Hidromineral.

1) Avaliação de Membros Superiores:
a) Prova de flexão de braço na barra fixa (barra):
Posição Inicial:
Pegada na barra com as palmas das mãos voltadas para fora (pronação);
braços estendidos, corpo na posição vertical e perdendo o contato com o
solo.
Execução:
Flexionar simultaneamente os braços até ultrapassar o queixo da barra
horizontal;
Voltar à posição inicial pela extensão completa dos braços;
Realizar, nestas condições, o maior número de flexões de braço, até o limite
da resistência.
2) Abdominal em Decúbito Dorsal (tipo remador); (1 minuto):
Posição inicial:
Deitado em decúbito dorsal, pernas unidas e braços esticados atrás da cabeça,
tocando o solo;
Execução:
Flexionar, simultaneamente, o tronco e membros inferiores na atura dos
quadris, lançando os braços à frente, de modo que as plantas dos pés se
apóiem totalmente no solo e a linha dos cotovelos no mínimo coincida com a
linha dos joelhos;
Voltar à posição inicial, completando desta forma, uma repetição;
Realizar, nestas condições, o maior número possível de repetições no tempo
de 60 (sessenta) segundos;
Os comandos para iniciar e terminar a prova serão dados pelo encarregado
do teste.
3) Corrida de 50 metros;
Posição inicial:
De pé, em posição de largada, estando o pé da frente alinhado com a linha de
partida. (0);
Execução:
Ao comando de “ATENÇÃO”, “JÁ” (execução), ou “ATENÇÃO”, seguido de um
silvio breve de apito (execução) dado pelo encarregado do teste, o executante
percorrerá a distância estipulada no menor tempo possível.
4) Corrida em 12 minutos.
Posição inicial:
De pé, junto à linha de partida;
Execução:
O percurso da prova será realizado em pista de atletismo, ruas ou estradas.
Quando realiza em ruas ou estradas, evitar locais muito movimentados e o
percurso deverá ser o mais plano possível;
O executante percorrerá a maior distância possível no menor tempo estipulada,
o qual será transformado em pontos de acordo com a tabela.
5) Natação
Posição Inicial:
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
Entrar na piscina e encostar-se à borda da mesma
Execução:
O executante percorrerá a distância 50 m no menor tempo possível. De acordo
com a tabela do item 5.2.3.5.
Não poderá ser utilizado qualquer tipo de flutuador;
Não será permitida a utilização de qualquer implemento que auxilie na
propulsão;
O executante, depois de iniciada a prova, não poderá apoiar os pés no fundo da piscina
ou segurar-se nas bordas ou raias da mesma.
5.2.3.5. As pontuações da Prova de Condicionamento Físico seguirá a tabela
abaixo descrita, de acordo com a substituída na ERRATA divulgada em 7 de dezembro
de 2007 no Diário Oficial de Serra Negra Estância Hidromineral:

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Serra Negra, 18 de janeiro de 2008
Paulo Roberto Della Guardia Scachetti
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES
ADJUDICAÇÃO
Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra de 11/01/08.
Adjudicando o objeto do Pregão Presencial nº 014/2007, ao Banco
Santander S/A, pelo critério de melhor oferta.
HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 16/01/08.
Homologando o procedimento de licitação referente ao Pregão Presencial
nº 014/2007 do tipo melhor oferta, cujo objeto é prestação de serviços
financeiros, créditos de folha de pagamento, pagamentos de fornecedores e
credores do município, autorizando a lavratura do respectivo contrato.

5.2.3.6 Critérios de Avaliação da Prova de Condicionamento Físico.
Para o candidato ser considerado aprovado nas provas de Condicionamento
Físico, serão exigidos, pelo menos, 240(duzentos e quarenta) pontos na
somatória geral;
5.2.3.7. O candidato que não obtiver o índice mínimo conforme Tabela do
item 5.2.3.5. em um dos testes estará automaticamente eliminado do Concurso
Público, não sendo permitida a realização dos testes subseqüentes;
5.2.3.8. As atividades físicas da Prova de Condicionamento Físico serão
realizadas em um único dia.
5.2.3.9. O candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento para a
realização dos testes, já que o mesmo não será ministrado pelos examinadores/
aplicadores;
5.2.3.10. Nenhum candidato reprovado nessa fase será submetido novamente
a essa prova, qualquer que seja o motivo alegado;
5.2.3.11. O candidato que não comparecer a qualquer um dos testes, nas
datas previamente divulgadas, estará automaticamente eliminado do
Concurso;
5.2.3.12. A pontuação final para o Bombeiro Civil Municipal – Masculino, será
a média aritmética das notas da Prova Escrita e da Prova de
Condicionamento Físico;”
2. Divulga o gabarito oficial da Prova Objetiva realizada no dia 13
de janeiro de 2008.
2.1. Bombeiro Civil Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 014/2007
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
Contratado – Banco Santander S.A.
Objeto – Prestação de serviços financeiros, créditos de folha de pagamento,
pagamentos de fornecedores e credores do município.
Valor – R$ 2.550.000,00
Prazo – 60 meses.
Data da assinatura – 16/01/08.

RESOLUÇÃO N.º 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2008.
RUTH ELIANA PERRONI FERRARESSO, Presidente do Conselho
Administrativo do Serprev – Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra e Claudia Maria Tomé, Diretora Administrativa desta
Autarquia Municipal, usando de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO que os cargos de provimento em comissão e
efetivos desta Autarquia foram criados pela Lei n. º 2.612/01;
CONSIDERANDO que nos vencimentos dos cargos desta Autarquia
incidem as majorações de vencimentos, concedidas em caráter geral ao funcionalismo, conforme artigo 32, § 2º da Lei Municipal n. º 2.612/01;
RESOLVEM:
TORNAR público o número de cargos e funções, denominação e
vencimentos em 31.12.07 do pessoal efetivo e em comissão desta Autarquia,
conforme tabelas constantes do anexo I, que é parte integrante da presente
resolução.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra
Negra, aos 03 de janeiro de 2008.
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Ruth Eliana Perroni Ferraresso
Presidente do Serprev

Claudia Maria Tomé
Diretora do Serprev
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ANEXO I
TABELA I – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
N.º de cargos
Denominação
Referência
01
Diretor Administrativo
C13 R$ 1.446,46
01
Encarregado Setor Benefícios C07 R$
687,78
02
Diretor Clínico
C13 R$ 1.446,46
01
Diretor Jurídico
C13 R$ 1.446,46
01
Diretor de Contabilidade
C13 R$ 1.446,46
Obs: Os vencimentos são correspondentes aos cargos de
provimento em comissão da Prefeitura Municipal.
TABELA II – CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO
N.º de cargos
Denominação
Referência
01
Oficial Administrativo
E13 R$ 687,78
01
Auxiliar Administrativo
E11 R$ 638,35
01
Técnico de Contabilidade
E16 R$ 1.185,32
Obs: Os vencimentos são correspondentes aos cargos de
provimento efetivo da Prefeitura Municipal.

SERPREV – SERVIÇO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SERRA NEGRA
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente à
Carta Convite 001/2008, consoante o parecer da Comissão Permanente
de Licitações, para a empresa Comercial João Afonso Ltda.
Serra Negra, 16 de janeiro de 2008.
Ruth Eliana Perroni Ferraresso
Presidente do Serprev
EXTRATO DE CONTRATO
Modalidade - Convite n. º 001/08

Contratante – Serprev – Serviço de Previdência Social dos
Funcionários Municipais de Serra Negra.
Contratada – Comercial João Afonso Ltda.

Objeto – Fornecimento de 65 (sessenta e cinco) cestas básicas para
serem doadas aos aposentados, pensionistas e funcionários do
Serprev.
Valor – R$ 25.978,20
Dotação Orçamentária – 3390.0000 09272 00312 030.
Prazo - 06 (seis) meses.
Visto do Departamento jurídico - Dr. Gustavo de Lima Pires - OAB/SP
139.246
Data da assinatura – 18 de janeiro de 2008.

ADJUDICAÇÃO
O SERPREV - Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra torna público que o procedimento licitatório
Carta convite 001/2008 é adjudicado à empresa Comercial João Afonso
Ltda, com valor mensal de R$ 4.236,70 (quatro mil duzentos e trinta e
seis reais e setenta centavos) perfazendo o valor global do contrato

de R$ 25.978,20 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e oito reais
e vinte centavos) autorizando a despesa e a lavratura do respectivo contrato.
Serra Negra, 16 de janeiro de 2008.

Ruth Eliana Perroni Ferraresso
Presidente do Serprev
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Mantenha seu imposto em dia. Primeiro
vencimento em 31/01/2008
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