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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Mogi participará de pesquisa
nacional sobre ambiente de 

concorrência entre empresas
Cidade é uma das 15 selecionadas em todo o Brasil para participar do projeto de Índice de Concorrência dos Municípios 

BRAZ CUBAS

  Skaf vai participar de inauguração de 
escola do Sesi em Mogi. Cidades, página 4

Mogi foi uma das 15 cidades bra-
sileiras escolhidas pelo Ministério 
da Economia para participar da fase 
piloto do Índice de Concorrência 
dos Municípios (ICM), que está 
sendo elaborado pela Secretaria de 
Advocacia da Concorrência e Com-
petitividade do órgão federal. O ín-
dice tem como objetivo avaliar o 
ambiente concorrencial de empresas.  
Cidades, página 6
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A Secretaria de Saúde de Suzano 
encerrou o primeiro dia de vacina-
ção contra a Covid-19 nos postos 
com 4.907 atendimentos nas 24 
unidades de saúde. A maior deman-
da observada foi na busca pela se-
gunda dose, com 4.097 aplicações. 
O índice é seguido pela procura da 
primeira dose, com 654 suzanen-
ses vacinados pela primeira vez.  
Cidades, página 3

Contra Covid

NO PRIMEIRO DIA DE VACINAÇÃO NAS  
UBS’S, SUZANO APLICA 4,9 MIL DOSES

OUTUBRO ROSA

Mogi terá 
programação 
especial. p6

Vacinação segue hoje, nos 24 postos de vacinação da cidade
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Cidades, página 3

Poá

SANTA  
MARCELINA E 
REGIONAL  
SERÃO  
REFERÊNCIA 
PARA LEITOS

Saúde

Mogi retoma realização de 
pequenas cirurgias na Unica

Só poderão ser realizados os procedimentos que não 
precisem de internação. Cidades, página 4
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FESTIVAL PIPAS
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por iniciativa da Secretaria de 
Cultura e Turismo, promoverá no 
dia 10 de outubro o “1º Festival de 
Pipas”, das 8 às 14 horas na frente 
do Paço Municipal, na Vila Roma-
nópolis. A ação faz parte do calen-
dário oficial dos festejos do muni-
cípio. O evento é gratuito e aberto 
para todas as idades.

PALAVRA CANTADA
A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai 
oferecer aos alunos da rede muni-
cipal o projeto Brincadeiras Musi-
cais da Palavra Cantada, dos mú-
sicos Sandra Peres e Paulo Tatit. 
Trata-se de um acervo de livros 
para estudantes e professores que 
inclui CDs e DVDs com brincadei-
ras, repertório e conteúdos peda-
gógico-musicais.

AOS EMPRESÁRIOS
A Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) promoverá, no dia 
20 de outubro, a 3ª Rodada Virtual 
de 2021. O evento gratuito é uma 
oportunidade para empresários de 
diversos setores apresentarem seus 
negócios e fecharem parcerias. A 

iniciativa contará com a participa-
ção de 20 empresas.

INSCRIÇÃO
Nesta edição, o encontro terá a pa-
lestra “Recuperação de Empresas: 
Uma solução possível em tempos 
de crise”, ministrada pelo coorde-
nador da Pós em Direito Empresa-
rial pela Escola Paulista de Direito 
(EPD), o advogado Ivan Vitale Júnior. 
A rodada será a partir das 9 horas.
Ao todo, o evento terá 50 minutos de 
duração e será realizado pela pla-
taforma Zoom Meeting. Para par-
ticipar da rodada é necessário se 
inscrever por meio do link (https://
forms.gle/UE7MJCquYmLFHLSE9), 
as vagas são limitadas. Para mais 
informações, entre em contato pelo 
telefone 4728-4324. O evento tem o 
patrocínio de Dinase Logística.

MÚSICA NO SHOPPING
O espaço Boulevard Musical, no 
Mogi Shoppinhg, continua contan-
do com Diego Novaes como atra-
ção, nas segundas e quintas-feiras, 
das 16h às 18h. O pianista toca um 
repertório variado, do clássico ao 
contemporâneo, e atender pedidos 
dos clientes.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Longas filas

C
ritérios sólidos impulsio-
naram o retorno seguro das 
aulas presenciais na Educa-
ção Infantil e Ensino Funda-

mental. Essa atitude, certamente, se-
ria cobrada, caso houvesse um surto 
de contaminação de coronavírus dos 
profissionais da Educação, pais e res-
ponsáveis pelos alunos. Para que a 
ação tenha sucesso, é preciso conti-
nuar cobrando muito da fiscalização 
e divulgar bem as ações que justifi-
quem o retorno das aulas. 

A população precisa estar ciente de 
que, apesar da vacinação adiantada, a 
pandemia continua e que seu fim de-
pende do coletivo. Quando essa situa-
ção estiver controlada, contudo, será 
preciso resolver outro problema den-
tro das creches: as filas de espera. A 
Secretaria de Educação de Mogi das 
Cruzes se comprometeu em zerar, até 
o final desta gestão, a fila de 1.740 
crianças em busca de matrículas nas 
creches municipais. O prefeito Caio 
Cunha (Pode) garantiu que este é um 

dos principais compromissos no setor. 
Essa é uma demanda não só de Mogi, 

mas de todos os municípios. Uma fa-
lha grave. Ferraz de Vasconcelos, até o 
ano passado, possuía, 1.510 crianças 
fora da rede de atendimento educa-
cional em idade de creche. Panorama 
parecido existe nas demais cidades do 
Alto Tietê. A capital paulista tem mais 
de 2,6 mil crianças na fila de espera 
por uma vaga em creches, de acordo 
com a Prefeitura. A logística para en-
caixar os alunos não é simples, pois é 
necessário que a administração muni-
cipal disponibilize unidades de ensino 
que atendam a todos os bairros, caso 
contrário, fica difícil a locomoção dos 
pais que trabalham fora. 

O trabalho é árduo e, durante a 
pandemia, ficou mais complicado or-
ganizar essas enormes filas. Mesmo 
assim, é necessário que o trabalho 
continue. Imaginar todas as crianças 
nas escolas não pode ser um sonho. 
Com força política, é possível rever-
ter esse quadro.

A hidratar, de onde surgiu 
essa palavra? Significa man-
ter ou aumentar a quantida-
de de água num corpo ou 
substância.

O corpo humano saudá-
vel e funcional é formado de 
aproximadamente 60% de 
água, em adultos, e 80% em 
crianças. É o principal com-
ponente das células, também 
sendo encontrada fora delas. 
Nas vísceras e nos múscu-
los estão localizadas as célu-
las que mais possuem água 
e também circulando pelas 
veias e artérias, ajudando na 
formação do sangue, além 
de participar da formação 
de parte de todas as secre-
ções glandulares do corpo. 
Ao entrar em contato com o 
meio, o suor evapora na su-
perfície da pele, causando o 
resfriamento do corpo, além 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

disso, é fundamental para o 
funcionamento do nosso cor-
po, e uma de suas funções 
referem-se à capacidade de 
Oxigênio, sais minerais e ou-
tros nutrientes que são trans-
portados pela água presente 
no corpo, já que ela compõe 
o plasma sanguíneo. A água 
ainda tem outra importante 
função como protetora das 
meninges, membranas que 
envolvem o sistema nervoso 
e são formadas por substân-
cias ricas em água, fornecem 
proteção a esse sistema. Os 
fluidos articulares também 
possuem água e protegem 
os ossos do atrito. Por fim, 
o líquido amniótico protege 
o feto durante o seu desen-
volvimento.

Todos os organismos vivos 
apresentam de 50% a 90% de 
água em si. O próprio corpo 

humano é constituído em 70% 
por água que, em constante 
movimento, hidrata, lubrifi-
ca, aquece, transportam nu-
trientes, elimina toxinas e re-
põe energia, entre inúmeras 
outras utilidades. Por tudo já 
citado não tem como negar 
a importância da água para 
o nosso corpo.

Segundo especialistas, ge-
ralmente a ingestão diária de 
água recomendada é de 2L a 
3,5L, podendo essa quanti-
dade variar de acordo com a 
idade, prática de atividades 
físicas, algumas doenças, e 
outros fatores. A hidratação 
também pode ser feita através 
dos alimentos, que apenas se 
diferenciam por conter mais 
ou menos água. Não espere 
ter sede beba água e tenha 
uma saúde funcional exemplar.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiote-

rapeuta e presidente do Comitê de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Santa Marcelina e Regional 
serão referências em leitos

Poá - “Os pacientes poaen-
ses contam agora com um 
serviço de internação mais 
qualificado e apto para 
atendê-los da melhor ma-
neira possível”. Com esta 
afirmação, a secretária de 
Saúde, Claudia Cristina de 
Deus, destacou a importância 
da pactuação de leitos de 
clínica médica realizada na 
última segunda-feira, com 
o Hospital Santa Marcelina, 
de Itaquaquecetuba, e o 
Hospital Regional Doutor 
Osíris Florindo Coelho, de 
Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com a responsável 
pela Pasta, com a alteração de 
hospital para Pronto Atendi-
mento 24 Horas, apesar do 
Guido Guida ter mantido 
todos os serviços disponibi-
lizados à população, deixou 
de ter leitos para internação. 

“Apesar de já contarmos com 
o atendimento do Regional, 
a reunião desta segunda-feira 
serviu para oficializar o ato, 
além de também pactuar os 
leitos do Santa Marcelina”, 

Unidades de Itaquá e Ferraz

destacou. A reunião virtual 
contou com a participação da 
secretária de Saúde poaense e 
da responsável pela Diretoria 
Regional de Saúde da grande 
São Paulo (DRS-1), Vania 
Tardelli, além das equipes 
técnicas dos hospitais Re-
gional e Santa Marcelina. 

“O munícipe que procurar o 
nosso Pronto Atendimento 
necessitando de internação 
será transferido para o Santa 
Marcelina, onde contará 

com todo suporte necessário 
como, neurologia, ortopedia, 
tomografia, centro cirúrgico, 
entre outras especialida-
des. É importante ressaltar 
isso porque foi feita muita 
politicagem em torno da 
mudança do Guido Guida 
para Pronto Atendimento, 
principalmente porque a 
municipalidade não perdeu 
nenhum serviço e ainda 
melhorou a qualidade da 
internação”, afirmou Claudia.

Hospital Santa Marcelina está localizado em Itaquá

Mogi News/Arquivo

Primeiro dia de vacinação nas 
UBSs registra 4,9 mil aplicações
De acordo com a Prefeitura, a maioria das pessoas foi em busca da segunda dose nos postos de saúde da cidade

CORONAVÍRUS

Suzano -A Secretaria de 
Saúde encerrou o primeiro 
dia de vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) nos 
postos com 4.907 atendi-
mentos nas 24 unidades de 
saúde do município. A maior 
demanda observada foi na 
busca pela segunda dose, 
com 4.097 aplicações. O 
índice é seguido pela procura 
da primeira dose, com 654 
suzanenses vacinados pela 
primeira vez. Em relação à 
terceira aplicação de reforço, 
foram 156 contemplados. O 
atendimento segue hoje, das 
8 às 15 horas, em todos os 
postos de saúde.  

O novo formato da campanha 
de imunização, descentrali-
zada para todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
Unidades de Saúde da Famí-
lia (USFs) do município, se 
iniciou na manhã de ontem 
atendendo às expectativas 
da nova etapa da operação.

De acordo com o secretário 
Pedro Ishi, o trabalho ocorreu 
de maneira ordeira, com 

demandas bem distribuídas 
em todo o território municipal. 

“Essa é a primeira vez que 
realizamos o atendimento da 
vacinação contra a Covid-19 
nos postos da cidade. O novo 
formato acontece em um 
momento estratégico, em 
que temos mais de 90% do 
público apto à imunização já 
vacinado com pelo menos a 
primeira dose”, disse.

Ainda segundo o secretá-
rio, a pasta avalia que esses 
primeiros oito meses de 
operação concentrada nos 
três polos exclusivos serviu 
de base para que fosse possí-
vel alcançar êxito na missão. 

“Agora conseguimos tocar a 
campanha com mais tran-
quilidade na cidade, sabendo 
que fomentamos a conscien-
tização sobre a importância 
da vacina e da imunização 
com as duas doses e, mais 
recentemente, também com a 
terceira aplicação de reforço 
para determinados públicos. 
Seguimos em frente, sempre 
com avaliações semanais 

do cenário pandêmico na 
cidade”, explicou.

O atendimento nos 24 
postos de Saúde segue hoje, 
das 8 às 15 horas, contem-
plando a primeira dose aos 
maiores de 12 anos; a segunda 

aplicação do público que 
aguarda aprazamento para até 
2 de outubro e dos cidadãos 
vacinados com Pfizer há oito 
semanas ou mais; e a dose de 
reforço dos idosos maiores 
de 60 anos que completaram 

a segunda aplicação há seis 
meses ou mais e das pessoas 
imunossuprimidas que to-
maram a segunda dose há 
28 dias ou mais. 

Os requisitos de atendi-
mento seguem os mesmos, 

de acordo com a dose con-
templada. Para receber a 
primeira aplicação, o mu-
nícipe deve ter mais de 12 
anos de idade e apresentar 
RG, CPF, comprovante de 
endereço de Suzano e a 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br), do governo do Estado, 
também é necessário.

No caso dos adolescentes 
ainda é necessária a autori-
zação do responsável legal, 
que deverá acompanhar o 
jovem ou assinar o Termo 
de Assentimento Livre e 
Esclarecido. O documento, 
disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os menores 
de idade desacompanhados. 
Para a segunda dose basta 
apresentar CPF, documento 
original com foto e o cartão 
de vacinação.

Vacinação segue hoje, nos 24 postos de vacinação de Suzano, das 8 às 15 horas

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Região - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Ferraz 
de Vasconcelos prendeu 
um homem, em flagrante, 
acusado de matar 4 filhotes 
de gato pisoteados. A ação 
aconteceu no Jardim São 
Lázaro, na noite da última 
terça-feira.

Uma família acionou 
a GCM por conta de um 
desentendimento com o 
homem devido a presen-
ça dos filhotes da gata de 
estimação da casa. Ele es-
taria embriagado e levou 
os gatinhos para a rua e 
cometeu o crime. Ao ser 
questionado, o acusado 
negou a autoria, mas a GCM 
constatou que ele cometeu 
o crime, haja vista que os 
animais estavam mortos, 
dentro da caixa de papelão e 
com sinais de pisoteamento. 
O homem foi preso em por 
maus tratos e o caso segue 
agora para investigação da 
Polícia Civil.

Em Itaquaquecetuba, s 
equipes da Ronda Osten-
siva Tática com Apoio de 

Homem é preso suspeito 

de matar gatos em Ferraz

GCM

Motocicletas (Rotan) e do 
Canil da GCM, estiveram em 
patrulhamento preventivo 
na última terça-feira, no 
bairro Jardim Odete, e após 
denúncia, localizaram uma 
carga de 120 embalagens 
de maconha e skunk, além 
22 papelotes de cocaína.

A ação foi acompanhada 
pela equipe do subcoman-
dante operacional Paravatti. 

“A ação foi possível mais 
uma vez graças às denúncias 
que chegam pela popula-
ção e também pelas equi-
pes empenhadas nas ruas. 
Salientamos que estamos 
inibindo roubos e o tráfico 
de drogas na região”.

“O trabalho que tem sido 
desenvolvido pela GCM é 
muito importante para que 
o cidadão possa sair de 
casa com tranquilidade e 
segurança. Por isso pedimos 
que a população continue 
denunciando”, reforçou o 
prefeito Eduardo Boigues 
(PP). Denúncias podem 
ser feitas pelo 153 ou pelo 
4753-1108.

Itaquá - De segunda até 
sexta-feira, a Secretaria de 
Saúde percorrerá as residên-
cias do Jardim Maragogipe 
para cadastrar as famílias do 
bairro para uma posterior 
avaliação bucal.

“Essa avaliação é orga-
nizada pelo Ministério da 
Saúde, sendo realizada 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde, e visa levantar 
dados que serão usados 
como estatística nacional 
da condição bucal do bra-
sileiro”, explicou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

A equipe estará uniformizada 
para que seja reconhecida e 
passará entre as ruas Anápolis 
e Nova América. As famílias 
cadastradas receberão uma 
nova visita em novembro.

“Pedimos que colaborem 
com a equipe. Esse mapea-
mento é muito importante 
para a definição de políticas 
públicas no município”, 
reforçou o secretário de 
Saúde, Edson Rodrigues.

Famílias do 
Jd. Maragogipe 
vão receber 
avaliação bucal

Saúde
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Secretaria Municipal de 
Finanças presta contas 
Mogi- A Câmara Muni-

cipal recebeu, na manhã de 
quarta-feira passada, uma 
audiência pública da Secre-
taria Municipal de Finanças, 
para prestação de contas do 
segundo quadrimestre do 
ano, que corresponde aos 
meses de maio, junho, julho e 
agosto de 2021. O evento está 
previsto na Lei Complementar 
101/2000.

O evento, comandado 
pelo presidente da Comissão 
Permanente de Finanças e 
Orçamento, vereador Pedro 
Komura (PSDB), teve a partici-
pação do secretário Municipal 
de Finanças, Ricardo Abílio, 
que apresentou a prestação 
de contas.

“É uma audiência pública 
muito importante para que 
o cidadão mogiano possa 
acompanhar de perto a si-
tuação orçamentária e fiscal 
da Secretaria de Finanças do 
nosso município”, ressaltou 
Komura.

De acordo com os dados 
mostrados pelo secretário, a 

Câmara Municipal

arrecadação municipal, até o 
segundo quadrimestre do ano, 
foi de R$ 997,7 milhões, 78,1% 
da receita total orçada para o 
ano. Esse valor corresponde às 
Receitas Tributária, Patrimonial, 
de Serviços, transferências 
correntes e outras receitas. 

“Estamos acima do que nós 
prevíamos de arrecadação e 
isso é super positivo, tivemos 
um retorno maior do que o 
esperado”, comemorou Abílio.

Quanto à aplicação da Re-
ceita dos impostos em Saúde e 
Educação, o secretário afirmou 
que o município aplicou, até o 
segundo quadrimestre de 2021, 
R$ 191,9 milhões na Educação 
e R$ 181,6 milhões na Saúde, 
correspondendo a 27,68% 
e 26,19%, respectivamente. 
Abílio também mostrou que 
entre janeiro e agosto foram 
gastos R$ 563,6 milhões com 
Pessoal, o que equivale a 
34,42% das Receitas totais 
até o mês de agosto de 2021. 

“Estamos muito confortáveis, 
com uma margem bem tran-
quila trabalhando dentro do 

que a lei determina”, afirmou.
Ainda de acordo com a 

Secretaria, a dívida conso-
lidada de Mogi das Cruzes 
está atualmente em R$ 395,7 
milhões, correspondendo a 
24,2% da Receita Corrente 
Líquida (RCL) do Município. 
O limite definido pela Resolu-
ção do Senado Federal para o 
endividamento dos municípios 
é de até 120% sobre a RCL. 

“Estamos muito confortáveis 
em relação a endividamento e 
nem por isso essa gestão será 
marcada para buscar novos 
financiamentos simplesmente 
para inaugurar obras. Iremos 
buscar dentro do que for ne-
cessário e útil às necessidades 
da cidade”, pontuou Abílio.

O diretor do Semae, João 
Jorge da Costa, também fez 
uma apresentação acerca da 
situação orçamentária da 
Autarquia. De acordo com 
os dados apresentados pelo 
diretor, o Semae arrecadou  
R$ 119,4 milhões até o se-
gundo quadrimestre do ano, 
96% do total previsto. 

Inauguração de escola do Sesi 
terá a presença de Paulo Skaf
Novo prédio vai contar com 19 salas de aula e laboratórios, além de quadras esportivas, cozinha e refeitório

EDUCAÇÃO

Mogi - O presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp), 
do Serviço Social da Indús-
tria de São Paulo (Sesi-SP) 
e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de 
São Paulo (Senai-SP), Paulo 
Skaf, inaugura hoje uma 
nova unidade escolar na 
cidade de Mogi das Cruzes.

A inauguração da nova 
Escola Sesi Milton Sobrosa 
Cordeiro acontece às 10 horas, 
na rua Coronel Cardoso de 
Siqueira, nº 3.050, na Vila 
Oliveira, no distrito de Braz 
Cubas.

O prédio conta com 19 
salas de aula e laboratórios 
de Ciência e Tecnologia, de 
Ciências Físicas e de Quí-
mica e Biologia, além de 
laboratórios de informática 
educacional, salas de música 
de artes cênicas e espaço 
multidisciplinar, quadras 

poliesportiva e de futebol 
society, cozinha e refeitório. 
A unidade pode atender 774 
alunos, somando turmas 
do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.

A escola tem como patrono 
o ex-diretor do Ciesp na 
região, que viveu mais de 20 
anos em Mogi das Cruzes e 
foi sócio-diretor da indústria 
Petrom, recebendo em 2009 
o título de Cidadão Mogiano. 
Faleceu em Mogi das Cruzes 
em 2019, aos 63 anos.

Skaf também irá assinar 
convênios de formação es-
portiva do programa “Sesi 
Atleta do Futuro” com as 
cidades de Mogi das Cruzes 
e Salesópolis, num total de 
600 crianças e jovens em 
modalidades como natação, 
voleibol e futsal.

O presidente da Fiesp 
também prestigiará o Centro 
de Atividades Nadir Dias de 
Figueiredo, onde se encontrará 
com atletas medalhistas nos 
jogos paralímpicos de Tóquio 
2020, nas categorias Goalball 

masculino e Feminino, e 
Voleibol sentado masculino 
e feminino.

A “tour” de Skaf pela 
cidade de Mogi termina 
na inauguração do novo 
FabLab da escola, além do 
anúncio do investimento 
total realizado na unidade. 

Visita à região
Skaf visitou outras cidades 

do Alto Tietê no final de 
agosto, na ocasião o presi-
dente da Fiesp visitou uma 
escola do Sesi em Suzano 
e promoveu a assinatura 
do convênio Sesi Atleta do 
Futuro com os municípios 
de Poá e Ferraz de Vas-
concelos. Serão 300 vagas 
para iniciação e formação 
esportiva, futsal, voleibol, 
basquetebol, handebol e 
caratê no município de Poá. 
E em Ferraz de Vasconcelos 
a parceria prevê 160 vagas 
para a prática do futsal.

O programa Atleta do 
Futuro promove formação 
e cultura esportiva de forma 

gratuita para crianças e jo-
vens de 6 a 17 anos. Em 
todo o estado de São Paulo 
são mais de 150 mil alunos 
beneficiados pelo programa, 
que envolve 219 prefeituras 
conveniadas.

André Diniz

Paulo Skaf já havia visitado a região no final de agosto e recebeu homenagem

Irineu Junior/Secop Suzano

Mogi- A Prefeitura retoma 
hoje os procedimentos cirúr-
gicos de baixa complexidade 
realizados na Unidade Clíni-
ca Ambulatorial (Única) de 
Jundiapeba. São cirurgias de 
pequeno porte e sem necessida-
de de internação que estavam 
suspensas desde o início da 
pandemia da Covid-19. 

Inicialmente, o atendimento 
será direcionado exclusiva-
mente para pacientes que já 
aguardavam na fila de espera. 

“São cerca de 1 mil pessoas 
em espera, com expectativa 
de realizarmos todos esses 
atendimentos até o final de 
dezembro”, informou a se-
cretária de Saúde, Andréia 
Godoi. 

Ente os procedimentos 
que serão feitos inicialmente 
estão escleroterapia (para tra-
tamento de varizes), retirada 
de nevos ou pintas, unha en-
cravada, retirada de verrugas 
e pequenos lipomas, além 
de vasectomias, postectomia 
(fimose) e cauterizações).

Mogi retoma 
pequenas 
cirurgias em 
Jundiapeba

Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal Trânsito, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 066/2021 - PROCESSO Nº 13.382/2021 e AP
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO, INCLUINDO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 19 
de outubro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 30 de setembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Transportes___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 148/2021 - PROCESSO Nº 24.801/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 14 
de outubro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 30 de setembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 018/21 - PROCESSO Nº 24.603/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E. M. SERGIO BENEDITO F. 
DE ALMEIDA, SITUADA NA RUA SÃO JORGE Nº 30, CONJ. RES. SANTO ÂNGELO, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
FONTE CONTÁBIL: Transferências Federais – Salário Educação - Fundamental
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 19 de outubro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 30 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.471/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), INCLUINDO: OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica convocada 
a empresa RM EMPREENDIMENTOS EIRELI, que apresentou a proposta de menor valor, 
para PROVA DE CONCEITO a ser realizada na Sala de Licitação, localizada na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), em sessão 
pública, no dia 04 de outubro de 2021, às 9 horas, conforme subitem “7.4” do Edital.

Mogi das Cruzes, em 30 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL___________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/21 - PROCESSO Nº 17.667/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS EM 
ESCOLAS E PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face da 
interposição de recursos administrativos, fica suspensa “sine die” a abertura dos envelopes nº 
2 – PROPOSTA, cuja data estava marcada para o dia 01 de outubro de 2021, às 14 horas e 30 
minutos. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recurso e autorizado vistas e extração de 
cópias dos autos às partes interessadas, observadas as formalidades legais e regulamentares. 

MOGI DAS CRUZES, em 30 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mogi- O Núcleo Ambiental 
Ilha Marabá, no Mogilar, re-
cebe visitas monitoradas e é 
uma ótima atração de lazer e 
educação ambiental, principal-
mente agora, com a chegada 
da Primavera. Na segunda-feira 
passada, um grupo de 31 
crianças do Cempre Professor 
José Limongi Sobrinho, no 
Botujuru, esteve no local e 
conheceu toda a estrutura do 
equipamento. Com 13,4 mil 
metros quadrados, o núcleo 
proporciona aos visitantes a 
oportunidade de vivenciarem 
de perto o ecossistema do rio 
Tietê. Uma ponte de madei-
ra sobre o rio permite que 
as pessoas percorram a ilha 
por uma trilha, oferecendo o 
contato direto com a várzea 
do Tietê, que é muito rica.

As visitas ocorrem para 
grupos reduzidos e com uso 
obrigatório de máscara. O 
agendamento é realizado 
pelos técnicos da secretaria, 
conforme a procura, por meio 
do telefone 4798-5959.

Visitas monitoradas 

oferecem 

lazer e educação 

ambiental

Ilha Marabá

Programação musical da 
Feira Noturna inicia hoje 

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura inicia 
hoje, a programação musical 
do mês de outubro para a 
feira noturna do Mercado 
do Produtor Minor Harada, 
bairro do Mogilar. A feira 
ocorre todas as sexta-feiras, 
das 17 às 22 horas, seguin-
do todos os protocolos 
sanitários em um ambiente 
seguro e tranquilo para os 
visitantes.

A programação completa 
foi elaborada para agradar 
vários gostos musicais, des-
de sertanejo até clássicos 
internacionais. Hoje, a 
animação do tradicional 
evento fica por conta do 
cantor Nando. Na sequência, 
estão programados Adney 
(8/10); Ângelo (15); Pedro 
e Luiz (22) e Eduardo (29). 

A feira do Mercado do 
Produtor oferece frutas, 
legumes, hortaliças, entre 
outros produtos. Os visitantes 
também encontram peixes 
ornamentais e variadas op-
ções gastronômicas. Desde 

Mês de outubro

os tradicionais pastéis de 
feira e lanches a diversos 

pratos das culinárias nacio-
nal e estrangeira, como a 
paella e as delícias árabes 
e orientais.

Além da edição de sexta-
-feira, a cidade também 
conta com a feira noturna 
do Centro, realizada às 
quintas-feiras das 16 às 21 
horas, na rua Braz Cubas, 
470.

Feira ocorre todas as sexta no Mercado do Produtor

Divulgação/PMMC

Hoje, a animação do 
tradicional evento 
mogiano fica por 
conta do cantor 
Nando

‘Participa Mogi’ terá oficinas 
regionais e votação online 
Programa ocorre amanhã em escolas municipais no bairro Taboão, na Chácara Guanabara e no Jardim Piatã

DESENVOLVIMENTO

Mogi- As oficinas regio-
nais do Programa Participa 
Mogi (PPA) de amanhã 
ocorrerão no Taboão (das 
10 ao meio dia, na Escola 
Municipal Professora Wilma 
de Almeida Rodrigues), 
Alto do Parateí / Chácara 
Guanabara (das 13 às 15 
horas, na Escola Municipal 
Cenira Araújo Pereira) e no 
Jardim Piatã (das 16 às 18 
horas, na Escola Municipal 
Professora Cleonice Felicia-
no). As oficinas regionais 
estão sendo presenciais. 

Além disso, o Participa 
Mogi está com votação 
aberta nos projetos que 
serão realizados em 2022 
até o dia 12 de outubro. 
O resultado desta votação 
irá influenciar no direcio-
namento e prioridade do 
orçamento em 2022.

O secretário municipal 
de Gabinete, Lucas Porto, 
afirmou que o programa está 
se expandindo e crescendo, 
estimulando cada vez mais 
a participação dos mogianos 
e mogianas na construção 

Programa realizará oficinas e está recebendo contribuições para a LDO cuja audiência será realizada no dia 14/10

do futuro da cidade, em 
diversas frentes: “O Participa 
Mogi promove as oficinas 
temáticas durante a semana, 
as oficinas regionais aos 
finais de semana e tam-
bém possui uma atuação 
inédita e muito positiva 

na construção coletiva do 
orçamento municipal, ouvin-
do as pessoas e recebendo 
suas sugestões”, explicou.

Lucas Porto lembrou que 
foram realizadas audiên-
cias públicas no dia 16 de 
setembro, sobre o Plano 

Plurianual (PPA), com o 
tema “O que estamos pla-
nejando para os próximos 
4 anos?”, e no dia 17 de 
setembro, sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), com o tema “Para 
onde vai nosso dinheiro em 

2022?”. As duas reuniões 
ocorreram no Cemforpe, 
com transmissão por meio 
do canal no Youtube da 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes e presença de público 
reduzido, seguindo todos 
os protocolos de segurança 

sanitária. 
Na experiência pioneira 

do Programa Participa Mogi, 
houve 332 contribuições 
da população. A coleta de 
informações para o PPA foi 
encerrada e atualmente a 
plataforma está com con-
tribuições abertas para a 
construção da LOA até o 
dia 12 de outubro. 

No dia 14 de outubro, 
às 18h30, será realizada a 
audiência pública da LOA, 
no Cemforpe, com parti-
cipação aberta ao público. 
Após a audiência, o projeto 
da LOA será encaminhado 
para análise da Câmara 
Municipal.

Divulgação/PMMC

PPA está com votação 
aberta nos projetos 
que serão realizados 
em 2022 até o dia 
12 de outubro
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Operações Cata-Tranqueira e Cata-Pneus atendem cinco bairros amanhã

Cinco bairros da cidade serão atendidos amanhã pelas operações Cata-Tranqueira e Cata-

Pneus. Os trabalhos serão realizados no Caputera, Jardim Camila, Conjunto Residencial 

Jardim São João, Jardim Jussara e Jardim São Francisco. Os moradores desses locais 

devem deixar móveis, objetos e também pneus que não tenham mais serventia na frente 

de suas casas na noite de hoje ou antes das 7 horas de amanhã.

Saúde abre agendamento 
de primeiras doses 18+

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde abre novas 
vagas de agendamento hoje, 
às 16 horas, a para aplicação 
de primeira dose contra a 
Covid-19 em adultos com 
18 anos ou mais no http://
www.cliquevacina.com.br .

Um novo lote de imuni-
zantes CoronaVac/Butantan/
Sinovac foi disponibilizado 
pelo governo do Estado, 
conforme solicitado pelo 
município para comple-
mentar o atendimento aos 
moradores. 

Novas liberações po-
dem ocorrer a qualquer 
momento, dependendo do 
remanejamento das doses 
ou chegada de novas grades. 

Nas unidades de saúde e 
drives, o trabalho continua 
com a aplicação de segundas 
e terceiras doses conforme 
agendamentos online reali-
zados ao longo da semana. 
Quem tiver alguma dúvida 
também pode ligar para 
o telefone 160 das 16 às 
22 horas.

Covid-19

Mortes

Os municípios do Con-
sórcio de Desenvolvimento 

do Alto Tietê (Condemat) 
registraram 11 óbitos por 
Covid-19 nas últimas 24 
horas, totalizando 5.459 
vítimas fatais da pandemia 
na região. As 11 vítimas 
eram residentes nos mu-
nicípios de Arujá, Ferraz 
de Vasconcelos, Mogi das 
Cruzes e Poá. A região do 
Condemat contabilizam 
113.195 pessoas que con-
traíram o coronavírus e se 
recuperaram.

Nas unidades de saúde e drives, o trabalho continua

Emanuel Aquilera

Um novo lote de 
imunizantes da 
CoronaVac foi 
disponibilizado pelo 
governo do Estado

Programação especial de 
atendimento às mulheres
Mogi- Para marcar o 

Outubro Rosa, a Secretaria 
Municipal de Saúde está 
programando uma série de 
atividades que visam facilitar 
e incentivar os cuidados de 
Saúde da Mulher. Amanhã, 
o Pró-Mulher promoverá 
mais uma ação especial para 
implantação de Dispositivos 
Intrauterino (DIUs) em pa-
cientes que já aguardavam 
pelo procedimento e seis 
unidades básicas estarão 
abertas para mutirões de 
coleta de Papanicolau. 

Para as coletas não há 
necessidade de agenda-
mento, mas as mulheres 
interessadas podem buscar 
informações na unidade mais 
próxima de sua residência 
e seguir as orientações para 
realização do exame: não 
ter usado creme vaginal nos 
últimos sete dias; não ter 
mantido relações sexuais 
nos últimos três dias; não 
estar menstruada; realizar 
higiene normal de rotina.

Além da prevenção ao 

Outubro Rosa

câncer de mama, nos últimos 
anos, Mogi das Cruzes apro-
veita o Outubro Rosa para 
trabalhar diversas áreas de 
atenção à Saúde da Mulher, 
como o Papanicolau. 

O exame é indicado para 
prevenir o câncer de colo 
de útero e deve ser feito 
anualmente por mulheres de 
qualquer idade, a partir do 
início da atividade sexual.

Os exames de mamografia 
também serão ofertados 
ao longo do mês e podem 

ser solicitados por meio 
das Unidades Básicas. A 
mamografia é indicada para 
mulheres de 40 a 69 anos 
e deve ser realizada uma 
vez por ano ou conforme 
orientação do médico.   

O câncer de mama está 
entre as doenças mais temi-
das pelas mulheres por seus 
efeitos físicos e psicológicos. 
Entre os sintomas percep-
tíveis estão o surgimento 
de nódulo ou tumor no 
seio, acompanhado ou não 
de dor mamária. Também 
podem surgir alterações na 
pele que recobre a mama e 
nódulos palpáveis na axila. 

O histórico familiar é 
importante fator de risco, 
especialmente se um ou 
mais parentes de primeiro 
grau (mãe ou irmã) foram 
acometidas antes dos 50 
anos. Outros fatores são 
menarca precoce (idade 
da primeira menstruação); 
menopausa tardia (após os 
50 anos) e nuliparidade 
(ausência de filhos). 

Amanhã, o Pró-
Mulher promoverá 
mais uma ação 
especial para 
implantação de DIUs

Cidade fará parte de projeto que 
avaliará concorrência municipal
Objetivo é avaliar o ambiente concorrencial de empresas, permitindo o desenvolvimento de estudos e 

DESENVOLVIMENTO

Mogi - A cidade foi uma das 
15 escolhidas pelo Ministério 
da Economia para participar 
da fase piloto do Índice de 
Concorrência dos Municí-
pios (ICM), que está sendo 
elaborado pela Secretaria de 
Advocacia da Concorrência 
e Competitividade do órgão 
federal. O índice tem como 
objetivo avaliar o ambiente 
concorrencial de empresas 
no Brasil, permitindo o de-
senvolvimento de estudos e 
programas relacionados à 
disseminação de boas prá-
ticas e melhoria regulatória 
e concorrencial. 

Desde o mês de agosto, 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico vem participando de 
reuniões e coletando dados 

Escolha de Mogi ocorreu pelas boas práticas realizadas e pelos resultados obtidos

que irão nortear o projeto 
no município. A escolha de 
Mogi das Cruzes ocorreu 
pelas boas práticas realizadas 
na cidade e pelos resultados 
obtidos pela Prefeitura para 
estimular o bom ambiente 
e o crescimento econômico.

O ICM é formado por três 
eixos principais, que se di-
videm em nove capítulos. O 
primeiro eixo é Acessando o 
Mercado Local, que engloba os 
capítulos Empreendendo no 
Município, Competitividade 
do Município e Qualidade 
da regulação urbanística. Já 
no eixo Competindo com 
Agentes já Estabelecidos 
estão presentes os temas 
Construindo no Municí-
pio, Liberdade Econômica 
e Concorrência em Serviços 

Públicos.
Por fim, no eixo Atuando 

sob um Ordenamento Íntegro 
e Justo estão os capítulos 

Segurança Jurídica, Contra-
tando com o Poder Público 
e Tributação.

Na lista das cidades que 

participam da fase piloto 
do ICM, Mogi das Cruzes 
está ao lado de capitais, 
como Porto Alegre (RS), 

Salvador (BA), Maceió (AL), 
Recife (PE), Boa Vista (RR) e 
Rio Branco (AC). Também 
participam, municípios im-
portantes como Santa Maria 
(RS), Pelotas (RS), Maringá 
(PR), Birigui (SP), Itanhaém 
(SP), Colatina (ES), Aparecida 
de Goiânia (GO) e Campina 
Grande (PB).

Divulgação/PMMC

Mogi das Cruzes foi 
uma das 15 cidades 
brasileiras escolhidas 
pelo Ministério da 
Economia 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES, PROFISSIONAIS LIBERAIS E 
AUTONOMOS CTPL LTDA

NIRE 35400060824                  30/03/2000            CNPJ: 03.776.909/0001-24
O Presidente da COOPERATIVA DOS TRABALHADORES, PROFISSIONAIS LIBERAIS E AU-
TONOMOS CTPL LTDA, no uso de suas atribuições, CONVOCA todos os associados para 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIÁRIA, a realizar-se no próximo dia 10 de outubro de 
2021, localizado a RUA ITAPORANGA, 445, Vila Monteiro, na cidade de Poá-SP, iniciando os 
trabalhos às 18h00, em primeira convocação, ou na falta de quórum, se necessário, às 19h00 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a ordem 

do dia: 

Dissolução voluntária da Cooperativa e nomeação de Liquidantes.

Poá (SP), 30 de setembro de 2.021

ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO
Presidente

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, 
nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e 
inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) seguinte(s) ato(s) 
administrativo(s):

DECRETOS:

Nº 19.860, de 1º de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao 
repasse das parcelas, a título de subvenção, às entidades educacionais que especifica, relativas 
ao período de fevereiro/2021 a janeiro/2022, e dá outras providências.
Nº 19.861, de 1º de fevereiro de 2021 - Aprova o Regimento Interno do Comitê Municipal de 
Enfrentamento às Violências e Cultura da Paz, e dá outras providências.
Nº 19.862, de 1º de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre baixa dos bens móveis que especifica, e 
dá outras providências.
Nº 19.863, de 1º de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre autorização de uso de área pública, a título 
precário, à empresa Imerys do Brasil Comércio de Extração de Minérios Ltda., para a finalidade 
que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.864, de 1º de fevereiro de 2021 - Regulamenta a licença de que trata os artigos 146 e 172 
a 177 da Lei Complementar nº 145, de 7 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de 
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Mogi das Cruzes, 
e dá outras providências.
Nº 19.865, de 2 de fevereiro de 2021 - Aceita a doação, sem encargos, que faz o Sr. Roberto 
Pereira da Silva Neto, ao Município de Mogi das Cruzes, de 10 horas de atividades como 
palestras, workshops e mentorias, e dá outras providências.
Nº 19.866, de 2 de fevereiro de 2021 - Aceita a doação, sem encargos, que faz a Sra. Jacqueline 
Yumi Komura, ao Município de Mogi das Cruzes, de 10 horas de atividades como palestras, 
workshops e mentorias, e dá outras providências.
Nº 19.869, de 3 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 628.503,46 (seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e seis centavos), 
e dá outras providências.
Nº 19.870, de 5 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre a concessão de abono de faltas, 
afastamentos e licenças aos servidores municipais, por motivo de saúde, readaptação, reversão 
e reintegração, e dá outras providências.
Nº 19.871, de 5 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário, de área 
pertencente à Municipalidade, e dá outras providências.
Nº 19.872, de 5 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
8.237.765,14 (oito milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 
quatorze centavos), e dá outras providências.
Nº 19.873, de 5 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
461.790,85 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa reais e oitenta e cinco 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.874, de 5 de fevereiro de 2021 - Revoga, em todos os seus termos, o Decreto nº 3.856, de 
9 de janeiro de 2003, e dá outras providências.
Nº 19.876, de 5 de fevereiro de 2021 - Estabelece, observado o rigor sanitário, a retomada 
gradativa das atividades escolares no Município de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e 
dá outras providências.
Nº 19.877, de 8 de fevereiro de 2021 - Confere nova redação ao caput do artigo 40 do Anexo 
Único do Decreto nº 17.970, de 15 de janeiro de 2019, e dá outras providências.
Nº 19.878, de 8 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre baixa dos bens móveis que especifica, e 
dá outras providências.
Nº 19.879, de 9 de fevereiro de 2021 - Aceita a doação de um equipamento de condicionador 
de ar, que faz o Sr. Juliano Jun Abe, ao Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 19.880, de 10 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre a fixação dos valores e autorização ao 
Município para proceder ao repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, 
às Associações de Pais e Mestres - APMs das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que especifica, 
relativas ao exercício de 2021, dentro do Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF, 
instituído pela Lei nº 5.837, de 21 de novembro de 2005, e dá outras providências.
Nº 19.881, de 11 de fevereiro de 2021 - Altera, nas partes que especifica, o quadro demonstrativo 
constante do artigo 1º do Decreto nº 19.797, de 21 de dezembro de 2020, que dispõe sobre 
a concessão de cofinanciamento na esfera municipal, através da celebração de “Termo de 
Colaboração”, às Organizações da Sociedade Civil, que menciona, no exercício de 2021, e dá 
outras providências.
Nº 19.882, de 11 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de representantes do segmento 
Poder Público para integrarem o Grupo de Monitoramento Empresarial, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 19.883, de 15 de fevereiro de 2021 - Altera o item 36 do Anexo Único do Decreto nº 19.860, de 
1º de fevereiro de 2021, que dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao repasse das 
parcelas, a título de subvenção, às entidades educacionais que especifica, relativas ao período de 
fevereiro/2021 a janeiro/2022, e dá outras providências.
Nº 19.884, de 15 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre autorização para o funcionamento da 
Escola de Educação Infantil Saint Thomas, mantida por Vanessa Aparecida da Silva Bicalho Ltda., 
e dá outras providências.
Nº 19.885, de 15 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros para integrarem a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, Gestão 2021/2022, e dá outras providências.
Nº 19.886, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.887, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
9.000.000,00 (nove milhões de reais), e dá outras providências.
Nº 19.888, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.410.146,48 (um milhão, quatrocentos e dez mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.889, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.630.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil reais), e dá outras providências.

Nº 19.890, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.322.408,65 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e cinco 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.891, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
17.740,00 (dezessete mil, setecentos e quarenta reais), e dá outras providências.
Nº 19.892, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.281.686,39 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e 
nove centavos), e dá outras providências.
Nº 19.893, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.228.085,87 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitenta e cinco reais e oitenta e sete 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.894, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
77.646,66 (setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e 
dá outras providências.
Nº 19.895, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 2.502.936,18 (dois milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.896, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
552.736,15 (quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e quinze centavos), 
e dá outras providências.
Nº 19.897, de 15 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 14.608.620,00 (quatorze milhões, seiscentos e oito mil e seiscentos e vinte reais), e dá 
outras providências.
Nº 19.898, de 16 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
9.975.000,00 (nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.899, de 18 de fevereiro de 2021 - Institui Comissão Especial, com a incumbência de 
proceder a seleção de Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, visando a triagem 
e a comercialização de resíduos descartados no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras 
providências.
Nº 19.900, de 22 de fevereiro de 2021 - Revoga os Termos de Cooperação nºs 14, de 2010; 3 e 8, 
de 2015; 3, de 2017; 1, de 2018; e 10, de 2019; na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.901, de 22 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
117.102,55 (cento e dezessete mil, cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e dá outras 
providências.
Nº 19.902, de 22 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 105.177,32 (cento e cinco mil, cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), e dá 
outras providências.
Nº 19.904, de 22 de fevereiro de 2021 - Altera e estabelece as normas de flexibilização para 
o funcionamento dos segmentos que especifica, localizados no Município de Mogi das Cruzes, 
nos termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores 
atualizações, conforme classificação do Município na fase 3 (cor amarela) do Plano São Paulo, 
e dá outras providências.
Nº 19.905, de 22 de fevereiro de 2021 - Confere nova redação ao caput do artigo 1º do Decreto 
nº 19.819, de 7 de janeiro de 2021, e dá outras providências.
Nº 19.906, de 22 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros para integrarem 
o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CMAPD, nos segmentos que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 19.907, de 22 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de representante para integrar 
o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia - CMIT, no segmento que especifica, e dá outras 
providências.
Nº 19.908, de 23 de fevereiro de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.909, de 25 de fevereiro de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 1.250.601,81 (um milhão, duzentos e cinquenta mil, seiscentos e um reais e oitenta e um 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.910, de 26 de fevereiro de 2021 - Regulamenta a Lei Complementar nº 154, de 18 de 
janeiro de 2021, que institui o regime jurídico especial e dispõe sobre a contratação por prazo 
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Nº 19.911, de 26 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das 
Cruzes – COMPHAP, para gestão de 2021/2023.
Nº 19.912, de 26 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre nomeação de representantes do segmento 
Poder Público que especifica, para integrarem o Conselho Municipal de Assistência Social-
COMAS, e dá outras providências.
Nº 19.913, de 26 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre autorização para o funcionamento da 
Escola de Educação Infantil “A Sementinha” - Unidade I, mantida pelo Instituto Sementinha para 
Educação e Proteção à Criança e ao Adolescente, e dá outras providências.
Nº 19.914, de 26 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso do prédio do Centro 
de Educação Infantil Municipal - CEIM Prof.º Geraldo Felício dos Reis e dos bens móveis nele 
existentes, ao Instituto Sementinha para Educação e Proteção à Criança e ao Adolescente, 
para funcionamento da Escola de Educação Infantil “A Sementinha” - Unidade I, e dá outras 
providências.

OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

01. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 15116 a JOSE PEREIRA, CPF: 066.085.508-98 responsável pelo imóvel localizado em 
Av. Dr Álvaro de Campos Carneiro, nº 42 – Vl Brasileira, nesta cidade, por manter condições 
de higiene ou organização ambiental que favoreçam a proliferação de vetores de doenças, 
contrariando o artigo 67 inciso XXVI da Lei Complementar Municipal 98 de 24/06/2013. 
Processo nº 601.376/21.

- Nº 14218 a SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, CPF: 267.024.248-09 responsável pelo 
equipamento localizado na R. José Meloni – Mogilar, nesta cidade, por manter equipamento 
sem revestimento impermeável e de fácil limpeza, contrariando o artigo 3º da Resolução SS-
142 de 03/05/1993 c/c artigo 67 inciso XL da Lei Complementar Municipal 98 de 24/06/2013. 
Processo nº 601.382/21

- Nº 14215 a SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, CPF: 267.024.248-09 responsável 
pelo equipamento localizado na R. José Meloni – Mogilar, nesta cidade, por não utilizar 
máscara de proteção facial no interior do equipamento trailer, contrariando a Lei Municipal 
7569 de 13/05/2020 c/c artigo 67 inciso XL da Lei Complementar Municipal 98 de 24/06/2013. 
Processo nº 601.384/21

- Nº 14216 a SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, CPF: 267.024.248-09 responsável 
pelo equipamento localizado na R. José Meloni – Mogilar, nesta cidade, por armazenamento 
inadequado de alimentos, contrariando o item 8.1 do anexo do Decreto Municipal 15123 de 
23/06/15 c/c artigo 40 incisos I, II e III e artigo 67 inciso XL  ambos da Lei Complementar 
Municipal 98 de 24/06/2013. Processo nº 601.383/21

- Nº 14213 a SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, CPF: 267.024.248-09 responsável 
pelo equipamento localizado na R. José Meloni – Mogilar, nesta cidade, por obstar a ação 
fiscalizadora, contrariando o artigo 67 inciso XXXII da Lei Complementar Municipal 98 de 
24/06/2013. Processo nº 601.385/21

- Nº 15319 a ALBINO PEREIRA DE MATTOS, CPF: 201.300.318-87 responsável pelo imóvel 
localizado na R Piracaia Q 38 L 19 – Condomínio Aruã, nesta cidade, por manter condições 
de higiene ou organização ambientais que favoreçam a proliferação de vetores mecânicos ou 
biológicos de doenças, contrariando o artigo 67 inciso XXVI da Lei Complementar Municipal 
98 de 24/06/2013. Processo nº 601.322/21

O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Infração no prazo de 10 (dez) 
dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.

02. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz 
publicar a aplicação da penalidade de multa a:

1. EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI ME, CNPJ: 23.431.111/0001-58 – AIP 15406 MULTA 
3,35 UFM – Processo nº 600.459/20.
2. ANA LUCIA THOMAZ NOGUEIRA, CNPJ: 02.625.106/0001-06 – AIP 15483 MULTA 2,5 
UFM – Processo nº 600.460/21
3. SIMONE DOS SANTOS PASSAGLIA BRITO, CPF: 324.000.358-90 – AIP 14842 MULTA 5 
UFM – Processo nº 601.010/21

O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade no 
prazo de 10 (dez) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.

03. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. L.A. MARKET SUPERMERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS, CNPJ: 20.934.134/0001-
97 – NRM 11774 MULTA 10 UFM – Processo nº 600.484/21
2. ADAPT MINIMERCADO LTDA ME, CNPJ: 09.254.264/0001-46 – NRM 11780 MULTA 02 
UFM – Processo nº 600.248/21

04. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo a aplicação da penalidade de multa a:
1. LIGIA DA SILVA COSTA, CNPJ: 30.776.230/0001-08 – NRM 11770 MULTA 05 UFM – 
Processo nº 600.226/21
2. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0115-13 – NRM 11694 MULTA 13 UFM 
– Processo nº 600.704/20
3. CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA, CPF: 275.982.388-12 – NRM 11924 MULTA 3,35 
UFM – Processo nº 600.887/21

05. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO/EQUIPAMENTO:

No. Protocolo: 601.559/21  Data de Protocolo: 24/09/2021
Razão Social: MAYARA ALVES DA SILVA FELIX
CPF: 430.880.578-39
Endereço: R. Dr. Dioscórides Marcondes dos Santos Freire, nº 254 – Jd Esperança
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08743-440 UF: SP
Representante: Mayara Alves da Silva Felix   CPF: 430.880.578-39

A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no artigo 
67 inciso XXIX da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no exercício 
de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento MAYARA 
ALVES DA SILVA FELIX, localizado na R. Dr. Dioscórides Marcondes dos Santos Freire, nº 254 
– Jd Esperança, nesta cidade, vem exercendo atividades de telemarketing em condições que 
infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de 
INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO na data de 20 de setembro de 2021.

No. Protocolo: 601.382/21  Data de Protocolo: 30/08/2021
Razão Social: SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS
CPF: 267.024.248-09
Endereço: Av Jose Meloni - Mogilar
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08773-120 UF: SP
Representante: Simone Maria Gomes dos Santos   CPF: 267.024.248-09

A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso XL da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o equipamento 
de SIMONE MARIA GOMES DOS SANTOS, localizado na Av Jose Meloni - Mogilar, nesta 
cidade, vem exercendo atividades de ambulante em condições que infringem os dispositivos 
legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL 
DO EQUIPAMENTO na data de 26 de agosto de 2021.

06. Comunicado de cancelamento de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado 
abaixo que a Notificação de Recolhimento de Multa foi cancelada:
1. CLAUDINA DE MACEDO ALMEIDA, CPF: 254.172.608-27 – NRM 9836 MULTA 3,35 UFM 
– Processo nº 601.142/20

MOGI DAS CRUZES, TERÇA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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