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

  Alto Tietê registrou 13 mortes em fevereiro; em janeiro foram dez
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Duas escolas estaduais em no 
distrito de Jundiapeba, em Mogi 
das Cruzes, foram ameaçadas on-
tem com possíveis atentados, o que 
não acabou se confirmando. Polícia 
Civil e Militar, além da GCM, foram 
acionadas. Com medo, alguns pais 
não levaram os filhos para as escolas. 
Secretaria de Estado da Educação 
também tomou conhecimento das 
ações e acionou as forças policiais. 
Incidente ocorre três anos após 
o crime cometido na escola Raul  
Brasil. Cidades, página 4

Inusitado

Câmeras 
flagram  
onça-parda  
em Guararema

Opinião, página 2

A Secretaria de Cultura de Mogi 
deu início ao projeto Escambinho 
Literário. Trata-se de uma extensão 
da Feira do Escambo Literário, po-
rém voltada especificamente à lite-
ratura infantil. Cidades, página 3

Recados deixados em duas unidades de ensino em Jundiapena apontavam para atentados contra alunos e professores

Ameaça de atentados a escolas 
gera clima de tensão em Mogi

Literatura

PROJETO VAI 
ATENDER 30 
ESTUDANTES 
POR SESSÃO

IMPOSTO DE RENDA

40% das 
declarações são 
entregues. p6

Projeto vai oferecer contação de histórias e troca de livros entre os estudantes de Mogi; evento vai ocorrer entre 10 e 13 horas

Divulgação/PMMC

No total, foram 13 vítimas fa-
tais no segundo mês do ano, con-
tra dez em janeiro nos municí-
pios que compõem o Alto Tietê.  
Cidades, página 3

Infosiga

QUANTIDADE 
DE ACIDENTES 
COM MORTES 
SOBE 30%
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BAZAR DE PÁSCOA
O Fundo Social de Solidariedade de 
Guararema realizou nesta quinta-
-feira o Bazar de Páscoa, com pe-
ças produzidas pelos alunos dos 
cursos de Objetos Decorativos e 
Peças de Costura, que ocorreram 
em fevereiro em parceria com o 
Sesi. O evento ocorreu na sede do 
Fundo Social de Solidariedade de 
Guararema.

FEIRA DE INCLUSÃO
A Prefeitura de Itaquaquecetuba se-
gue promovendo hoje, das 8 às 17 
horas, a 1ª Feira de Inclusão Pro-
dutiva. A ação tem por objetivo va-
lorizar o trabalho de pequenos em-
preendedores que participam dos 
cursos e programas desenvolvidos 
pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Social como o Prospera Família 
e o Programa de Atendimento In-
tegral à Família (Paif).

AVALIAÇÃO NO TERRÃO
A Secretaria de Esporte e Lazer 
de Itaquaquecetuba vai promo-
ver amanhã a segunda avaliação 
do Projeto Terrão Corinthians Ita-
quá. Jovens e adolescentes terão 
a oportunidade de mostrar seu ta-

lento no futebol para a equipe téc-
nica do Corinthians no Campo do 
Nicola, que fica na rua Indiana, 241, 
Jardim Campo Limpo.

ESTRADAS RURAIS
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e Agri-
cultura, conseguiu a autorização 
para obras de adequação e con-
servação de seis estradas rurais 
do Cambiri. Os investimentos to-
talizam R$ 557 mil e são do pro-
grama Rotas Rurais, do governo do 
Estado de São Paulo.

ESPETÁCULO TEATRAL
No próximo dia 14, Arujá receberá, 
às 15 horas, o espetáculo para be-
bês “Scaratuja”, na Estação Cidada-
nia, localizada na rua Takeji Shim-
myo, 125, Jardim Cerejeiras. A peça 
idealizada e produzida pela Catar-
sis, conta com o apoio da Prefeitu-
ra de Arujá, pela Secretaria Muni-
cipal de Cultura. Os ingressos são 
gratuitos e serão distribuídos uma 
hora antes da sessão. O espetáculo 
tem duração de 50 minutos e seu 
elenco é composto por Aline Volpi 
e Vladimir Camargo.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Poder paralelo

E
xiste hoje no Brasil um tipo de 
poder que foge do tradicional trio 
Executivo, Legislativo e Judiciário, 
é o famoso poder paralelo. Sem a 

presença do Estado, criminosos acusam, 
julgam e cumprem a sentença, que muitas 
vezes é a “pena de morte”, aqui com aspas 
porque ela não existe no ordenamento ju-
rídico legal brasileiro.

Mas fora disso a pena existe e por mui-
tas vezes é aplicada quando um membro 
de algum grupo criminoso age de manei-
ra que os demais não concordam. A ino-
cência, que é uma prerrogativa dentro de 
um processo legal, raramente é alcançada 
nestes “processos”.

Esse tema veio à tona durante a semana 
com a descoberta de valas abertas para en-
terrar os corpos de pessoas que foram jul-
gadas pelo tribunal do crime. No passado, 
covas semelhantes foram encontradas em 
Mogi das Cruzes, onde os cadáveres esta-
vam com mãos amarradas e tinham bura-
cos de disparo de arma de fogo na cabeça, 
o que parece ser um dos modus operandi 
desses ditos tribunais.

Cada vez mais parece que estamos pas-
sando pelo mesmo processo que Chicago, 
nos Estados Unidos, passou nos anos 1930, 
além de outras cidades pelo mundo afo-
ra, cada uma em um período diferente da 
história. Para nós isso é muito ruim, onde 
o Estado não consegue agir, vem o poder 
paralelo e arregaça as mangas. A parte do 
tribunal é só uma fragmentação, uma vez 
que são encontrados indícios de hierarquia 
e estrutura das quadrilhas, além, é claro 
de repasses em dinheiro, que é o que faz 
tudo isso funcionar.

Como acabar com isso? Bom primeiro 
precisamos acabar com a corrupção, o in-
centivo da criação de milícias pelo próprio 
governo federal - que deveria combater isso 
– e a presença maciça do Estado. Mas, não 
somente em forma de polícia, mas com 
estruturas que inibam as formações de 
quadrilhas nas periferias, entre elas uma 
boa iluminação, escolas, revitalização do 
espaço público, entre outras coisas. Pode 
ser um começo e talvez demore, mas é 
certo que é preciso agir para acabar com 
esses grupos.

Está havendo violação à 
Constituição Brasileira, além 
de choques entre leis e a Justi-
ça. Quem está mandando no 
Brasil e quer governar a nação? 
É o STF - Supremo Tribunal 
Federal. O problema do STF 
é o comprometimento de al-
guns dos seus ministros que 
estão com muito medo devi-
do às decisões que tomaram 
e vem tomando. 

Lei ora lei! Caso houvesse 
honestidade não seria necessá-
rio à aprovação de tantas leis. 
Há leis inúteis! A Deusa da 
Justiça, Themis, está chorando 
por ver tantas leis e nada se 
resolve, porque fazem leis e 
as alteram criando “válvulas 
de escape” e, com isso, sur-
gem meios legais para livrar 
bandidos. 

A deusa Themis tem os 
olhos vendados para ser im-

Adeus Constituição

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

parcial, ela deseja na ver-
dade, sondar o seu coração 
para sentir se ele é honesto. 
A espada na sua mão direita é 
para desembainhá-la quando 
necessário para fazer justiça 
e somente e guarda-la na ba-
inha com honras. A balança 
vem do Antigo Egito e num 
dos pratos foi colocado o 
coração de Osíris e no ou-
tro a pluma da deusa Maat. 
Acontece que o coração de 
Osíris era tão leve quanto a 
pluma. Se o coração de gente 
honesta for tão leve quanto à 
pluma de Maat, estará salvo. 
Se o contrário, a alma do de-
sonesto será devorada pelos 
monstros do mundo invisível. 

A deusa está pisando com 
o pé esquerdo sobre a Lex 
(lei), significando que quan-
do houver choque entre a lei 
e a justiça, deve prevalecer a 

justiça. Mas, existem pessoas 
honestas? Sim, e há uma di-
ferença entre o honesto e o 
probo. O honesto é natural-
mente honesto e revela o seu 
caráter. O honesto age sem-
pre corretamente indepen-
dente de haver ou não lei. O 
probo é aquele que procura 
fazer tudo certo dentro das 
leis, mas não é honesto. 

Para o honesto a lei não 
serve para nada, daí a fra-
se “lei ora a lei”. O que fazer 
para educar o povo e as auto-
ridades? As pessoas somente 
evoluem em duas condições: 

“dor ou amor”. Quando um 
povo tem todos os recursos 
e nunca sofreu com guerras, 
se acomoda. Aqueles que so-
freram muito se dedicam ao 
amor ao próximo.  A eleva-
ção do grau de consciência de 
cada ser humano é o desafio.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga - 

Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes

As imagens captadas por meio das câmeras de monitoramento do Centro de 
Segurança Integrada (CSI) de Guararema flagraram uma onça-parda circulando 
na rua João Barbosa de Oliveira próximo ao Portal na Freguesia da Escada. O 
ecólogo e doutor em recursos florestais, Rodrigo Anzolin Begotti comentou que 
as chances de ataque são mínimas e que o animal não vê as pessoas como uma 
presa. (Aline Sabino)
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ONÇA-PARDA EM GUARAREMA
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Mogi - A Secretaria Municipal 
de Cultura deu início ontem ao 
projeto Escambinho Literário. 
Trata-se de uma extensão da 
Feira do Escambo Literário, 
porém voltada especifica-
mente à literatura infantil. O 
Escambinho será realizado 
toda segunda sexta-feira de 
cada mês, na Pinacoteca de 
Mogi das Cruzes.

Além da troca de livros, 
o projeto contará também 
com sessões de contação de 
histórias, que serão realizadas 
sempre às 10 e às 13 horas. 
O intuito é aproximar as 
criança da literatura e tam-
bém estimular a fantasia e 
a imaginação. A troca de 
livros fica aberta e disponível 
a todos os interessados ao 
longo de toda sexta-feira 
em que o projeto é reali-
zado. Já para as sessões de 
contação de histórias, a 
orientação é para que seja 
feito agendamento prévio 
dos grupos. A previsão é 
que sejam atendidas cerca 
de 30 crianças a cada sessão 

de contação de histórias. .
O Escambinho Literá-

rio é mais uma iniciativa 
da Secretaria Municipal de 
Cultura que visa o fomento 
e a difusão da leitura e da 
literatura, bem como am-
pliação de conhecimentos 
e repertório cultural.  Ele 
está sendo lançado neste 
momento como forma de 
lembrar e celebrar o 18 de 
abril, que é o Dia Nacional 
do Livro Infantil.

A ideia é que as crianças 
levem consigo livros que 
já tenham lido e façam ali 
a troca por um outro título. 
Assim, elas têm acesso a 
novas histórias e permitem 
que outras crianças tenham 
essa mesma oportunidade. 

A Pinacoteca de Mogi das 
Cruzes fica na rua Coronel 
Souza Franco, 993, no Centro. 
Mais informações sobre o 
projeto podem ser obtidas 
pelo telefone da Secretaria de 
Cultura, que é o 4798-6900 
ou telefone da Pinacoteca, 
que é o 4798-6911.

‘Escambinho’ vai 
atender 30 crianças 

Projeto literário

Mortes no trânsito 
aumentam 30%
Números foram comparados entre os meses de janeiro e fevereiro

ACIDENTES

Região - O levantamento 
mensal do sistema Infosiga, 
do governo do Estado de São 
Paulo, apontou que, no mês 
de fevereiro, os óbitos no 
trânsito aumentaram 30% 
no Alto Tietê na comparação 
com janeiro.

O levantamento é feito 
mensalmente, com base nos 
registros de acidentes das 
prefeituras e relatórios de 
acidentes automotivos por 
hospitais. No total, foram 
13 vítimas fatais no segundo 
mês do ano, contra dez em 
janeiro.

Quatro cidades não tive-
ram casos fatais em fevereiro, 
período em que ocorreu o 
feriado prolongado de Carnaval: 
Biritiba Mirim, Guararema, 
Poá e Santa Isabel.

A cidade com mais mortes 
em fevereiro foi Itaquaque-
cetuba, com quatro casos 

- levando em consideração 
que a cidade é cortada pela 
rodovia Ayrton Senna (SP-70) 

e pelo Rodoanel Mario Covas 
(SP-21). Em segundo lugar 
está Mogi das Cruzes, com 
três vítimas, também com a 
Ayrton Senna em seu território. 
Arujá e Ferraz de Vasconcelos 
tiveram dois casos cada, e 
Salesópolis e Suzano tiveram 
uma vítima fatal cada.

Na projeção, levando em 
conta o mês de janeiro, três 
cidades tiveram aumento 
no número de vítimas fatais: 
Itaquá (de um para quatro), 
Ferraz (de um para dois) e 
Suzano (de nenhuma morte 
para um caso). Arujá apresen-
tou redução, de três mortes 
em janeiro para duas em 
fevereiro. Biritiba, Salesópolis, 
Guararema e Poá ainda não 
tiveram óbitos.

O levantamento do Infosiga, 
além de manter o monito-
ramento da letalidade do 
trânsito nos 645 municípios 
do Estado, também auxilia os 
municípios a elaborar políticas 
públicas e obras para reduzir 
o potencial de acidentes no 
meio urbano e rural.

André Diniz

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por meio da Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo e o CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES - CONCIDADE, 
com fundamento no que estabelece a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto 
da Cidade) e nos termos do disposto nos artigos 235 ao 238 da Lei Complementar nº 150, 
de 26 de dezembro de 2019 (Plano Diretor do Município de Mogi das Cruzes), CONVOCA a 
população do Município de Mogi das Cruzes a comparecer na AUDIÊNCIA PÚBLICA para 
apresentação e apreciação do Anteprojeto de Lei resultante dos trabalhos de revisão da Lei nº 
7.201, de 31 de agosto de 2016 (dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de 
Mogi das Cruzes, e dá outras providências).
A Audiência Pública será realizada no dia 26 DE ABRIL DE 2022, com início às 18 horas e 
30 minutos e término às 20 horas e 30 minutos, no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes.
A minuta do Anteprojeto de Lei resultante dos trabalhos de revisão da Lei nº 7.201, de 31 
de agosto de 2016 (dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Mogi das 
Cruzes, e dá outras providências) permanecerá à disposição dos interessados para consulta 
na Divisão de Parcelamento do Solo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, no 2º andar 
do Prédio Sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a partir do dia 11 de abril de 2022, e no sítio 
eletrônico da Prefeitura de Mogi das Cruzes, no seguinte endereço: 
https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-planejamento-e-urbanismo/
revisao-da-lei-de-parcelamento-do-solo-urbano-lpsu
Por fim, com o intuito de dar transparência e segurança jurídica ao processo, publica-se o 
presente regulamento que disciplinará as regras e procedimentos regentes da Audiência 
Pública, nos termos abaixo explicitados.__________________________________________________________________________

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A participação na Audiência Pública obedecerá às seguintes regras:
1 - A Audiência Pública será promovida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, sendo responsável 
pela sua organização, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, por meio de seu Secretário e 
Servidores, com a colaboração do Conselho Municipal da Cidade de Mogi das Cruzes - ConCidade;
2 - A Audiência Pública é um evento público que permite a participação de qualquer pessoa ou 
entidade interessada no assunto objeto da discussão;
3 - A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de obter dados, subsídios, informações, 
sugestões, críticas ou propostas concernentes ao Anteprojeto de Lei oriundo dos trabalhos de 
revisão da Lei nº 7.201, de 31 de agosto de 2016 (dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 
no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências);
4 - A Audiência Pública será realizada com exposição e debates orais, na forma disciplinada 
neste regulamento, sendo facultada a apresentação de perguntas escritas e manifestações 
orais e os interessados em se manifestar, oferecer informações e subsídios deverão 
comparecer no local e fazê-los por escrito, identificando-se para o registro de todas as 
solicitações recebidas;
5 - Ficam convidados a participar da Audiência Pública a sociedade civil, órgãos públicos 
responsáveis pelo tratamento das questões a serem debatidas, entidades representativas da 
sociedade e de setores interessados na área objeto da discussão, bem como todo e qualquer 
cidadão que se interesse pelo tema;
6 - A Audiência Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 
comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização;
7 - A Audiência Pública terá início no local, data e horário previstos, com a formação da 
Mesa Diretora, que será composta pelo Secretário de Planejamento e Urbanismo, na 
condição de Presidente da Audiência Pública, por 1 (um) membro do ConCidade e por 1 
(um) representante do Poder Executivo Municipal. A Mesa Diretora designará um servidor da 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo para exercer a função de Secretário dos trabalhos, 
a quem incumbirá providenciar o registro, pelos meios adequados, de todas as fases da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, bem como lavrar a respectiva ata;
8 - Durante a Audiência Pública será mantida no recinto, para livre consulta dos Participantes, 
cópia da minuta do Anteprojeto de Lei resultante dos trabalhos de revisão da Lei nº 7.201, de 
31 de agosto de 2016 (dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Mogi das 
Cruzes, e dá outras providências);
9 - A Audiência Pública se desdobrará em 2 (duas) fases: a fase inicial, de exposição sucinta do 
tema e da proposta feita pelo Poder Executivo, em no máximo 30 (trinta) minutos. A segunda 
fase, onde serão ouvidas as Entidades da Sociedade Civil Organizada e os representantes da 
sociedade civil presentes, com 3 (três) minutos para cada, sendo que o tempo de duração da 
Audiência Pública será de no máximo 2 (duas) horas;
10 - Compete ao Presidente da Audiência garantir a palavra a todos os participantes inscritos, 
bem como manter a sua imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre as opiniões 
ou propostas apresentadas pelos partícipes;
11 - Para a participação nos debates durante a Audiência Pública, por meio do uso da palavra 
ou manifestação por escrito, os interessados deverão assinar a lista de presença e fazer a sua 
inscrição na entrada do evento;
12 - A ordem de inscrição determinará a ordem de participação dos inscritos;
13 - Caberá ao presidente da Audiência Pública decidir sobre a pertinência das intervenções 
escritas e orais com o objeto em debate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, 
nos termos deste Regulamento, em atenção à boa ordem do procedimento e respeitando o 
direito de livre manifestação das pessoas;
14 - Cada pessoa inscrita terá direito a uma única manifestação para apresentação das 
sugestões ou comentários, que deverão ser realizados em até 3 (três) minutos, podendo 
ser ampliado pelo Presidente da Audiência Pública para melhor esclarecimento do assunto, 
obedecida a ordem de inscrição. Em havendo necessidade, serão dados 3 (três) minutos para 
réplica à contribuição feita;
15 - Esgotada a apresentação a respeito da sugestão, passar-se-á aos demais, sucessivamente;
16 - Havendo quantidade de inscritos que torne impossível a oitiva de todos, a Secretaria de 
Planejamento e Urbanismo recolherá as contribuições por escrito que serão registradas e 
constarão da Ata da Audiência Pública;
17 - Terminadas as exposições e manifestações, o Presidente dará por concluída a Audiência Pública;
18 - A Audiência Pública não ultrapassará o horário previsto para o seu término (20 horas e 30 minutos);
19 - Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Diretora;  
20 - A Secretaria de Planejamento e Urbanismo ficará responsável pela divulgação e 
publicidade da Ata da Audiência Pública, tornando-a disponível no sítio eletrônico da Prefeitura 
em até 10 (dez) dias após a realização do evento, onde permanecerá por 5 (cinco) dias;
21 - Todas as propostas de emenda ao Anteprojeto de Lei resultante dos trabalhos de revisão 
da Lei nº 7.201, de 31 de agosto de 2016 (dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no 
Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências), deverão ser anotadas em formulário 
próprio e encaminhadas para apreciação, competindo à Administração Pública, por meio 
das Secretarias envolvidas, responder fundamentadamente quanto ao acolhimento ou não 
das alterações sugeridas, e se for o caso, ofertar respostas em até 5 (cinco) dias úteis da 
Audiência Pública;
22 - O Anteprojeto de Lei resultante dos trabalhos de revisão da Lei nº 7.201, de 31 de agosto 
de 2016 (dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Mogi das Cruzes, e dá 
outras providências), com as alterações pertinentes, deverá ser publicado no sítio eletrônico 
e no quadro de editais da Prefeitura de Mogi das Cruzes e deverá permanecer pelo prazo 
de 2 (dois) dias, contados a partir do último dia da apresentação da Ata no sítio eletrônico 
da Prefeitura - item 20, aguardando manifestações a respeito de eventuais modificações 
introduzidas;
23 - As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou 
em decorrência deste, terão a finalidade de informar a atuação da Administração Pública, 
contribuindo para observância dos princípios da transparência, isonomia e eficiência, 
assegurando a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse público;
24 - A relevância da matéria recomenda ampla divulgação do projeto, a fim de que todos 
possam contribuir para o seu aperfeiçoamento, principalmente a população do Município.
E, para conhecimento público, é expedido o presente Edital de Convocação.

Mogi das Cruzes, 09 de abril de 2022.

Caio Cesar Machado da Cunha
Prefeito de Mogi das Cruzes

Arquiteto Claudio Marcelo de Faria Rodrigues
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Presidente do Conselho Municipal da Cidade - ConCidade

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E ADVERTÊNCIA:
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 das penalidades de multa e advertência a:
1. ALBINO PEREIRA DE MATTOS, CPF: 201.300.318-87 – AIP 14390 – ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 601.322/2021
2. ALBINO PEREIRA DE MATTOS, CPF: 201.300.318-87 – AIP 14389 – ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 601.946/2021
3. MAURICIO JOSE DE ARAUJO, CPF: 247.726.458-37 – AIP 15642 – ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 601.684/2021
4. MARIA BATISTA DIAS, CPF: 291.663.918-73 – AIP 15718 – ADVERTÊNCIA – Processo 
nº 601.624/2021
5. VALMIR EDSON DA SILVA, CPF: 126.386.998-02 – AIP 15487 – ADVERTÊNCIA – 
Processo nº 601.557/2021
6. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos), CNPJ: 46.523.270/0001-88 – AIP 15696 – ADVERTÊNCIA – Processo nº 
601.810/2021
7. CLEUZA TERESA DE LIMA, CNPJ: 41.221.519/0001-87 – NRM 11973 MULTA 2,5 UFM – 
Processo nº 601.116/2021
8. CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE II, CNPJ: 24.668.241/0001-71 – NRM 11976 
MULTA 03 UFM – Processo nº 601.112/2021
9. SILVIA BELIZARDO DA SILVA, CPF: 326.203.678-16 – NRM 11902 MULTA 2,5 UFM – 
Processo nº 600.830/2021
10. AMALFIS UNIFORMES E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA, CNPJ: 11.744.716/0001-10 
– NRM 12153 MULTA 2,5 UFM - Processo nº 601.051/2021
11. SCB DISTRIBUIÇAO E COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 
30.197.161/0028-06 – NRM 12160 MULTA 03 UFM – Processo nº 601.588/2021 
12. FLAVIA RICCI KUROBA, CPF: 215.678.338-10 – NRM 11977 MULTA 05 UFM – Processo 
nº 601.018/2021
13. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0040-61 – NRM 11695 MULTA 30 UFM 
– Processo nº 601.732/2019
14. M R CENTRO DE SAUDE E ESTÉTICA AVANÇADA LTDA ME, CNPJ: 42.018.934/0001-
09 – NRM 12159 MULTA 3,35 UFM - Processo nº 601.488/2021
15. CONDOMINIO SPAZIO MIRAFLORES, CNPJ: 28.666.796/0001-35 – NRM 11940 MULTA 
03 UFM – Processo nº 601.002/2021
16. SUPERMERCADO VERAN LTDA, CNPJ: 58.767.252/0011-00 – NRM 11965 MULTA 03 
UFM – processo nº 601.731/2019
17. SUPERMERCADO PADUA LTDA EPP, CNPJ: 52.551.439/0001-06 – NRM 11783 MULTA 
18 UFM – Processo nº 601.749/2019
02. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. BRUNA CRISTINA GUIMARÃES MARTINELLI, CNPJ: 27.352.709/0001-02 – Processo nº 601.986/2021
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
b) Cancelamento de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. DROGAREMA III DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, CNPJ: 50.687.433/0001-35 – 
Processo nº 600.498/2022
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 úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. STAR LOUNGE CLUB DANCETERIA EIRELI, CNPJ: 27.322.687/0001-38 – NRM 11894 
MULTA 08 UFM – Processo nº 601.951/2019
2. FABIANA TEIXEIRA GUIMARÃES, CPF: 259.083.398-90 – NRM 11893 MULTA 3,35 UFM 
– Processo nº 601.171/2020
3. EMPORIO CENTRAL MOGI EIRELI ME, CNPJ: 23.431.111/0001-58 – NRM 12213 MULTA 
3,35 UFM – Processo nº 600.459/2020

MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº039/2022 - PROCESSO Nº 4.398/2022 e Apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO (MESA / GAVETEIRO / CADEIRA / 
ARMÁRIO) E REFEITÓRIO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 28 
de abril de 2022. 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 08 de abril de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA 

CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Chefe de Gabinete do Prefeito, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 049/2022 - PROCESSO Nº 11.052/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO COBERTOR DE CASAL CORES VARIADAS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 13:30 horas do dia 27 
de abril de 2022. 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 08 de abril de 2022.
GABRIEL BASTIANELLI - Respondendo pelas atribuições de Chefe de Gabinete do Prefeito  __________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 170/2020 - PROCESSO Nº 30.422/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS E TRONCOS, MOVIDO A DIESEL, 
COM ENGATE PARA ACOPLAMENTO.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura  
urbana, comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas 
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/20. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 07 de abril de 2022.
Alessandro Silveira - Secretário de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 191/2021 – PROCESSO Nº 31.601/2021 E APENSOS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação, comunica 
aos interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO, o valor total 
publicado da licitação foi R$ 6.678.535,60 (seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), sendo o correto R$ 6.682.193,00 (seis 
milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e três reais). Assim, fica retificada a 
homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 06 de abril de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Ameaças de atentado a escolas 
ligam sinal de alerta da polícia
Notícias de que duas escolas estaduais em Jundiapeba seriam alvo de atentados foi compartilhada na internet

VIOLÊNCIA

Mogi - Informações nas redes 
sociais sobre ameaças de 
atentado na Escola Estadual 
Professora Josephina Najar 
Hernandez, em Jundiapeba, 
alertaram as forças policiais. 
A hipótese de tentativa de 
crime foi descoberta, segundo 
a Polícia Civil, depois que 
um funcionário da escola 
encontrou um bilhete no 
colégio, indicando que um 
atentado ocorreria ontem.

Em mensagens compar-
tilhadas nas redes, os pais 
de alunos contavam que os 
filhos não iriam para escola 
devido ao medo de que a 
ameaça fosse verdadeira. E 
em outras, atribuídas à dire-
ção da escola, dizia-se que 
as faltas seriam justificadas, 
devido à suspeita do crime, 
e que a Polícia Militar já 
teria sido acionada.

Edilene Mariano, mãe 
de uma aluna de 13 anos, 
moradora de Jundiapeba, 
relatou que não permitiu 
que a filha fosse às aulas. 

“A professora dela avisou os 
alunos e falou para eles não 
irem para escola”. Segundo 
Edilene, os profissionais da 
escola também afirmaram 
ter acionado a polícia.

Durante a manhã, a Po-
lícia Civil confirmou que 
as viaturas da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) e da 
Polícia Militar estiveram 
na Josephina Hernandez 
verificando as ameaças.

De acordo com a Secreta-
ria da Educação do Estado 
de São Paulo, não ocorreu 
nenhum tipo de ataque na 
unidade escolar. A Pasta 
afirmou que a Diretoria de 
Ensino acionou a Ronda 
Escolar, assim que tomou 
conhecimento do risco.

Ainda segundo a Secretaria 

da Educação, o caso foi regis-
trado na Plataforma Conviva 
SP - Placon, programa utili-
zado para acompanhamento 
de registro de ocorrências 
escolares na rede estadual 
de ensino, informando tam-
bém que “as aulas seguiram 
normalmente na unidade”.

No mesmo dia, a secretaria 

confirmou que atuou para 
impedir um ataque contra 
alunos na Escola Estadual 
Profª Maria Isabel dos Santos 
Mello, também em Jundiapeba. 
A mensagem, assinada pela 
Gestão Escolar da unidade, 
informava que foram des-
cobertos comentários sobre 

“um possível massacre na 

Escola Maria Isabel, com 
horário agendado para as 
10h30”.

Na mensagem, a gestão 
escolar informava que a 
PM havia sido notificada, e 
que uma investigação sobre 
os autores das mensagens 
estava em curso. A notifi-
cação chegou a informar 
possível justificativa para 
falta de alunos e alunas que 
não estivessem se sentindo 
seguros a frequentar as aulas.

Questionada, a secretaria 
confirmou que a gestão da 
unidade informou a Diretoria 
de Ensino local e acionou a 
Ronda Escolar, que esteve 
presente na escola, e nenhum 
tipo de ataque ocorreu.

Este caso também foi 
regitrado na plataforma 
Conviva.

Raul Brasil
A preocupação com possí-

veis ataques armados contra 

alunos em escolas públicas 
e privadas no Alto Tietê 
passou a ser uma cons-
tante desde o dia 13 de 
março de 2019, quando 
dois indivíduos entraram 
armados com um revólver 
e armas brancas na Escola 
Estadual Prof. Raul Brasil, 
no Jardim Imperador em 
Suzano, durante o intervalo 
do período da manhã.

Cinco alunos com idades 
entre 15 e 16, anos, uma 
inspetora e uma coordena-
dora pedagógica da unidade 
escolar foram mortos no 
local, além do tio de um dos 
atiradores que foi assassi-
nado em uma revendedora 
de carros minutos antes do 
atentado dentro da unidade. 
Onze alunos foram feridos, 
e os dois assassinos, que 
eram ex-alunos da escola, 
cometeram suicídio após a 
chegada da Polícia Militar 
ao local.

Raissa Sandara e 

Viaturas estiveram de prontidão na manhã de ontem

Reprodução Internet

André Diniz

NA CÂMARA, 
EM CASA, 
OU EM 
QUALQUER 
LUGAR.

� camarademogi

� camaramogidascruzes

� Canal 3.2 UHF

↸ www.cmmc.com.br

VOCÊ ESCOLHE COMO ACOMPANHAR 
O TRABALHO DOS VEREADORES.

É muito importante que você ajude a construir 
uma cidade com mais qualidade de vida.
A Câmara oferece várias formas de 
acompanhar o trabalho dos vereadores.
Você pode ir até a Câmara de Mogi das 
Cruzes às terças e quartas-feiras ou 
assistir as sessões ao vivo pelos canais de 
divulgação: TV Câmara - canal 3.2 da TV 

aberta, site www.cmmc.com.br e redes sociais. 
Os trabalhos iniciam às 14 h com um debate aberto 
sobre os problemas de Mogi. E, logo após, às 15h 
começa a Sessão Ordinária.
Transparência e seriedade: participe desse 
compromisso da Câmara com a cidade.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA TERMO DE COLABORAÇÃO

Edital de Chamamento Público nº 01/2022 - Secretaria de Educação
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PMMC, por intermédio da 
Secretaria de Educação, objetivando o atendimento de Educação Infantil em tempo integral 
em diversos endereços nesta cidade, torna público e de conhecimento dos interessados 
que, mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO receberá documentação de 
Organizações da Sociedade Civil, regularmente constituídas, localizadas no Município 
de Mogi das Cruzes, e que tenham como finalidade estatutária o atendimento na área de 
Educação, para se inscrever a fim de requisitar a concessão administrativa para uso de 
Imóvel Municipal e receber subvenção da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes para 
o atendimento educacional - Educação Infantil - e manutenção dos imóveis, devendo 
observar o disposto nas Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional); nº 9.790, de 23 de março de 1999, nº 13.019 
de 31 de julho de 2014 e suas atualizações posteriores, bem como as leis municipais nº 
3.157, de 29 de outubro de 1987, nº 6.268, de 16 de julho de 2009 e Decretos Municipais 
nº 4.465, de 2 de outubro de 2003; nº 6.820, de 8 de maio de 2006, nº 9.001, de 29 
setembro de 2008 e nº 12.689, de 14 de agosto de 2012, nº 15.628 de 26 de fevereiro de 
2016 e nº 17.105, de 17 de janeiro de 2018 e suas atualizações posteriores, bem como 
legislação vigente do Sistema Municipal de Educação. 

1. DO OBJETO 

O presente edital tem por objeto a requisição da parceria com a Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes - PMMC, para a manutenção do Centro de Educação Infantil e a 
concessão administrativa para uso de Imóvel Municipal no endereço abaixo:

CEIM EDUCADOR MAURÍCIO CHERMANN
Rua Lourenço Della Nina – Jundiapeba - Mogi das Cruzes - SP

     
1.1. A entidade deverá se comprometer a organizar e executar o serviço de atendimento 
educacional às crianças matriculadas nas seguintes faixas etárias:
a) Berçário Integral: 18 alunos; 
b) Inicial Integral: 36 alunos; 
c) Infantil-I Integral: 48 alunos; 
d) Infantil-II Integral: 48 alunos;
e) Infantil-III parcial: 48;
f) Infantil-IV parcial: 24.
1.2. Dessa forma, totaliza 222 alunos matriculados, e os que vierem a ser matriculados, 
tendo como objetivo da contratação a oferta de atividades voltadas à formação integral 
da criança, em conformidade com o Plano de Gestão da escola e demais legislações 
pertinentes. 

2. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES

2.1. A entidade deverá possuir vasta e comprovada experiência no desenvolvimento 
de projetos educacionais voltados para o ensino infantil em escolas públicas, cujas 
atividades estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano 
Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, e especialmente: 
a) Comprometer-se a promover e garantir formas de participação da família e da 
comunidade decorrentes de ações articuladas de atendimento à criança; 
b) Assegurar a elaboração do Plano de gestão em conformidade com as orientações da 
Supervisão de Ensino, garantindo a participação de todos os profissionais da escola bem 
como sua execução;
c) Garantir padrão de qualidade na oferta de alimentação escolar; 
d) Assegurar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, formação aos 
profissionais da educação;
e) Ampliar e fortalecer as ações ao atendimento à educação inclusiva;
f) Responsabilizar-se pela manutenção e zelo do patrimônio público em questão, 
garantindo os reparos e a manutenção do prédio escolar, zelando pela guarda, limpeza 
e conservação do bem imóvel municipal e dos bens móveis nele existentes, respeitando 
sempre as possibilidades orçamentárias, investindo inclusive, contrapartida financeira 
em bens e serviços, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no 
Termo de Colaboração, para que este atendimento se realize a contento; 
2.2. Serão consideradas ações em Educação àquelas voltadas para o desenvolvimento 
integral das crianças até 05 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade;
2.2.1. As ações em Educação devem ser voltadas às crianças de zero a cinco anos, com 
acesso universal, igualitário e gratuito; 
2.2.2. As ações previstas nesta cláusula deverão estar em conformidade com objetivos e 
metas explicitados no Plano Municipal de Educação de Mogi das Cruzes;
2.2.3. As ações são de responsabilidade específica do setor de Educação, não se 
aplicando às despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre 
determinantes sociais e econômicos, ainda que incidente sobre as condições de 
Educação da população, obedecida a legislação específica para gastos e prestações de 
contas de recursos públicos; 
2.3. As entidades que já administram prédio municipal, poderão se inscrever. As que 
recebem subvenção municipal para 03 (três) unidades escolares, não poderão se 
inscrever para requerer permissão de uso de novo bem imóvel municipal. (Decreto Nº 
12.689/12, art.2º, XII, § 1º);
2.3.1. Caso a entidade seja uma Associação de Bairro deverá atuar, obrigatoriamente, no local 
em que o prédio requerido esteja localizado. (Decreto Nº 12.689/12, art.2º, XII, § 2º);
2.3.2. A seleção de propostas apresentadas será exclusivamente por concorrentes sediados 
ou com representação atuante e reconhecida no Município de Mogi das Cruzes.
2.4. Toda contratação, controle e logística de pessoal (recursos humanos) será de 
responsabilidade da entidade, com recursos repassados pelo Município, na modalidade 
de Subvenção, pela celebração de Termo de Colaboração, observando-se rigorosamente 
os encargos sociais e trabalhistas, assim como as contratações de serviços e 
manutenções, desde que previamente aprovados pela Secretaria de Educação. 

2.5. É vedada a contratação ou remuneração a qualquer título, pela entidade, com os 
recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração 
Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 
2.6. É vedada a contratação ou remuneração a qualquer título, pela entidade, de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
dos membros responsáveis pela sua direção da mesma. 

3. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

3.1. O período de inscrição será de 11 de abril de 2022 a 10 de maio de 2022, das 
08h às 17h. Os interessados em participar do presente Chamamento Público deverão 
entregar a documentação especificada no item 3.3 deste Edital, no Setor de Protocolo 
Geral, no térreo do prédio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, localizado na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, nesta cidade, no período de inscrições.
3.2. Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.2.1. Requerimento dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, indicando o prédio 
desejado;
3.2.2. Relatório sobre os serviços prestados pela entidade, em especial na proteção 
da infância e da adolescência, contendo, no mínimo, nome do projeto/programa; área 
de atuação; ano/período de execução; objetivos; número de atendimentos, avaliação 
de resultados e registro por meio de fotos ou portfólio; devidamente assinado pelo 
Presidente da entidade, identificando o objeto da parceria e a justificativa do serviço 
a ser prestado, com a demonstração do nexo entre essa realidade e as atividades 
ou projetos; (modelo anexo).
3.2.3. Estatuto social e alterações posteriores, devidamente registrado, comprovando 
que a entidade:
I. É de natureza filantrópica e sem fins lucrativos;
II. Tem por finalidade o atendimento na área da educação;
II. Aplica sua renda no território nacional e não distribui lucros;
IV. Em caso de extinção, destinará os seus bens patrimoniais à entidade congênere;
V. Tenha sido fundada e organizada e esteja em atividade ininterrupta há mais de um ano 
(Decreto nº 12.689, de 14 de agosto de 2012);
3.2.4. Ata de eleição da diretoria em exercício;
3.2.5. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF de cada um deles; 
3.2.6. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Ativa no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ);
3.2.7. Cédula de Identidade (RG) e Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
Presidente;
3.2.8. Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado;
3.2.9. Cópia do decreto de autorização de funcionamento de escola, caso seja 
mantenedora de escola;
3.2.10. Prova de Inscrição no Conselho Municipal de Educação, caso seja mantenedora 
de Escola, ou declaração de que se compromete a solicitar sua inscrição no Conselho 
Municipal de Educação;
3.2.11. Inscrição no CMDCA ou COMAS, caso não seja mantenedora de escola. 
3.2.12. Prova de regularidade junto à Comissão Permanente de Fiscalização e Prestação 
de Contas - CPFPC, caso a entidade receba subvenção municipal em qualquer área 
de atendimento, ou declaração expedida pela entidade de que não recebe subvenção 
municipal em qualquer área de atendimento;
3.2.13. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei;
3.2.14. Certidão Negativa Previdenciária de Regularidade junto à Receita Federal 
(unificou as três certidões, RFB, PGFN e DAU);
3.2.15. Certidão Negativa junto à Secretaria Estadual da Fazenda;
3.2.16. Certidão Negativa de Débitos Mobiliário e Imobiliário do prédio da sede da entidade;
3.2.17. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Cível da Entidade (Fórum de Mogi 
das Cruzes);
3.2.18. Certidão Negativa de Distribuição Judicial Criminal do Dirigente da Entidade 
(Fórum de Mogi das Cruzes);
3.2.19. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

4.1. O processo de análise das inscrições será feito pela Comissão Técnica nomeada 
pela Resolução SME, nº 03, de 20 de janeiro de 2021, no período compreendido entre 
11 a 13 de maio de 2022. 
4.2. Se houver número de interessados superior ao número de vagas no endereço, a seleção 
dar-se-á de acordo com os critérios que valerão, respectivamente, pesos 3, 2 e 1:
a) Comprovação de experiência na gestão de unidades escolares de educação infantil 
(creche e pré-escola). Análise da experiência prévia na realização, com efetividade, do 
objeto da parceria ou de natureza semelhante (atestados, convênios executados com o 
poder público):
Grau pleno - indicação superior a 06 anos de experiência; Peso 3
Grau intermediário - indicação acima de 4 anos até 06 anos de experiência; Peso 2
Grau Satisfatório - indicação de 1 ano até 04 anos de experiência; Peso 1
Grau Insatisfatório - indicação inferior a 1 ano de experiência; Peso 0
Obs. A atribuição da nota “zero” neste critério implica na eliminação da inscrição, por 
força do artigo 4º, início IV, alínea ‘b’, do Decreto Municipal nº 17.105/2018.
b) Sejam bem avaliadas pelos órgãos competentes da Municipalidade, mediante análise 
da parceria existente e da atuação da OSC no Município, com inscrição nos Conselhos 
cuja prestação de serviços esteja voltada à infância e juventude; Peso 2
c) Apresentação de pelo menos (01) um projeto de educação seja na esfera Municipal, 
Estadual ou Federal, para desenvolvimento de atividades de educação e com a faixa 

etária do público alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de capacidade 
técnica, relatório, registros fotográficos, cópia de outros convênios ou similares. Peso 1
d) Apresentação de 2(dois) a 3 (três) projetos desenvolvidos com apoio ou parceria na 
esfera Federal, Estadual e/ou Municipal para desenvolvimento de atividades de educação 
e com a faixa etária do público alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de 
capacidade técnica, relatório, registros fotográficos, cópia de outros convênios, Termos 
de Colaboração ou similares. Peso 2;
e) Apresentação de 4 (quatro) ou mais projetos desenvolvidos com apoio ou parceria na 
esfera Federal, Estadual e/ou Municipal para desenvolvimento de atividades de educação 
e com a faixa etária do público alvo deste edital, comprovados por meio de atestado de 
capacidade técnica, relatório, registros fotográficos, cópia de outros convênios, Termos 
de Colaboração ou similares. Peso 3;
f) Estejam localizadas no bairro onde o equipamento está inserido; Peso 1
4.2.1. Em caso de empate será considerada a que comprovadamente demonstrar maior 
tempo de experiência no item “a” elencado na cláusula 4.2;
4.2.2. Persistindo o empate, será realizado sorteio seguindo os critérios do art. 45, §2º 
da Lei nº 8666 de 21/06/93: “No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após 
obedecido o disposto no §2º do art.3º desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente 
por sorteio público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo.”;
4.3. As entidades inscritas deverão tomar ciência do resultado das inscrições no dia 17 de 
maio de 2022 e do resultado da classificação/habilitação no dia 28 de maio de 2022, em 
publicação realizada nos jornais locais e sítio oficial da Administração Pública. 

5. DO PRAZO RECURSAL

5.1. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data de cada 
publicação conforme item 4.3;
5.2. O recurso deverá ser protocolado no setor de Protocolo Geral da PMMC;
5.3. Havendo recurso, será julgado pela Comissão Técnica da Secretaria de Educação, 
no período compreendido entre 18 a 24 de maio de 2022 e o resultado será publicado 
em jornais locais em 28 de maio de 2022; 
5.4. Caberá recurso no prazo de cinco dias nas condições do artigo 109 da Lei 8666/1993, 
no que for compatível; 
5.5. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição, 
sem interposição destes, a Comissão Técnica da Secretaria de Educação, publicará 
o resultado final do processo de seleção, cabendo a Secretária da Pasta aferir a 
regularidade mediante a devida homologação.

6. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO 

6.1. Os créditos orçamentários para o custeio do presente Edital são provenientes da 
função programática Municipal abaixo indicada:
I – Dotações Orçamentárias números: 187, vínculos 01.212.0000, 01.213.0000, 
05.280.0001 e 05.281.0001.
6.2. Os recursos destinados à execução da parceria de que trata este Edital são 
provenientes do orçamento do Município autorizado pela Lei Nº 7.755, de 29 
de dezembro de 2021, vigente para o corrente exercício, no valor estimado de 
R$830.719,68 (oitocentos e trinta mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e oito 
centavos), para o período de Julho de 2022 à Janeiro de 2023.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Será facultado à Comissão Técnica promover, em qualquer fase, diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a habilitação, para a instrução do processo e 
a aferição dos critérios de habilitação de cada Instituição, bem como solicitar, aos órgãos 
competentes, elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da 
Comissão Técnica. Será impedida de participar da Comissão técnica de Seleção pessoa 
que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das 
entidades participantes do chamamento público em questão, devendo, neste caso, ser 
designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.
7.2. Serão garantidas medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida;
7.3. Poderá o Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação - SME, revogar 
o presente Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por conveniência 
administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou 
anulá-lo, em caso de ilegalidade;
7.4. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à 
indenização;
7.5. É recomendável a leitura integral da legislação apresentada, não podendo a OSC ou 
seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja 
para evitar as sanções cabíveis;
7.6. Qualquer elemento, informação ou esclarecimento relacionado a este Edital de 
Chamamento Público poderá ser obtido mediante solicitação por escrito à Secretaria de 
Educação, situada à Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 2 - Centro Cívico - Mogi das 
Cruzes, no horário das 08 horas às 17 horas, de segunda à sexta-feira;
7.7. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 4798-5947 e 4798-5194.
Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Modelo para entrega de Relatório conforme item 3.3.2 do presente Edital;
Anexo II - Minuta do Termo de Colaboração - instrumento por meio do qual será 
celebrada a parceria;
Anexo III – Modelo de Plano de Trabalho;
Anexo IV – Modelo de Termo de Permissão de uso do imóvel (Decreto nº 12.689/2012).

Os modelos dos documentos mencionados anteriormente estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes (www.mogidascruzes.sp.gov.br).

E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, publica-se o presente.

Mogi das Cruzes, 06 de abril de 2022.

Patrícia Helen Gomes dos Santos
   Secretária de Educação

Região - Nas cidades do Alto 
Tietê, 119.136 declarações do 
Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF) foram entregues 
até a última quarta-feira, de 
acordo com a Receita Federal. 
O número representa 40,4% dos 
294.198 formulários esperados 
na região. Os municípios com 
maior número de declarações 
entregues até o momento são 
Mogi das Cruzes com 36.807 
envios, e Suzano com 24.129. 

Porém, percentualmente, 
destaque para Itaquaquecetuba, 
onde 48% das declarações 
foram enviadas. O prazo que 
terminaria no dia 29 de abril 

40% das declarações de Imposto de Renda são entregues
Mordida do Leão

45.812. No município de Ferraz 
de Vasconcelos, o resultado é 
semelhantes. A expectativa da 
Receita Federal para este ano 
é receber 27.084 declarações, 
e no período analisado, foram 
entregues 45%, ou seja, um 
total de 12.211 formulários.

Biritiba Mirim também 
supera 40% das declarações 
já enviadas. Os moradores da 
cidade devem enviar 3.485 
declarações, e desse total, 
1.532 foram encaminhadas até 
a última quarta-feira, ou seja, 
43,9%. Na cidade de Poá, o 
envio de 2021 foi de 22.618, 
a projeção do imposto de 
2022 é da mesma quantidade, 
com 9.457 das declarações 

mais adiantados na entrega da 
declaração. O percentual entre-
gue é de 48%, ou seja, 22.148 
envios de uma expectativa de 

foi prorrogado na última terça-
-feira para 31 de maio. 

Em Mogi, a quantidade 
de declarações entregues em 
2021 foi de 101.418, a mesma 
quantidade esperada para este 
ano. Até a última quarta-feira, 
foram 36.807 declarações en-
viadas, ou seja, 36,2% do total. 
O segundo município com o 
maior quantidade de envios 
foi Suzano, que também tem 
a mesma estimativa do ano 
anterior, de 57.840 declarações. 
Até o momento, foram 24.129 
documentos entregues, o que 
equivale a 41,7% do número 
total estimado. 

Percentualmente, porém, 
os moradores de Itaquá estão 

Ingrid Leone enviadas, totalizando 41,8%.
Em Santa Isabel, a espera 

é de 8.610, com base nas 
entregas do ano passado, mas 
até o momento 3.373 foram 
enviadas, ou seja, 39,1% do 
total. A entrega em Arujá foi 
de 19.741 no ano passado, o 
mesmo esperado para este ano. 
Até o momento, as declarações 
enviadas representam 34,6% 
do total, chegando a 6.837 
formulários. Em Guarare-
ma, a estimativa é que 5.382 
declarações sejam entregues, 
com 1.919 já enviadas até o 
momento, o que representa 
35,6%. O menor percentual 
de entrega foi constatado em 
Salesópolis com 32,7% do 

envios feitos. A cidade deve 
encaminhar 2.208 declara-
ções, e até o momento, foram 
enviadas 723. 

Declarar 
A declaração deve ser feita 

por quem teve rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
22.847,76 em 2020. De acor-
do com o governo federal, 
a prorrogação do prazo de 
abril para maio visa minimizar 
eventuais impactos da pande-
mia da Covid-19 que possam 
dificultar o preenchimento e o 
envio. O preenchimento pode 
ser online ou pelo aplicativo 
Meu Imposto de Renda para 
celulares e tablets.

Em Mogi, a 
quantidade de 
declarações 
entregues em 
2021 foi de 
101.418,
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7 DE ABRIL DE 2022AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA 
CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 042/2022 - PROCESSO Nº 8.864/2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, TOALHAS E TRAVESSEIROS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 27 
de abril de 2022. 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 07 de abril de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 - PROCESSO Nº 13382/2021  E APENSOS. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS 
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
EMPRESAS VENCEDORAS:  BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI - ME, ABEX-COMERCIAL 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP  E MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 511.899,00 (quinhentos e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais).

Mogi das Cruzes, em 30 de março de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA 
CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 043/2022 - PROCESSO Nº 7.130/2022  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE FOGÕES E 
LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 27 
de abril de 2022. 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 07 de abril de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Adm. do ComVem: Realização:Intermediações:

O Memorial de Incorporação do empreendimento denominado CONDOMÍNIO HELBOR NEW PATTEO OSASCO encontra-se registrado sob o R.41 em 21/02/2022 da Matrícula nº 4.975, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco SP. HB Brokers Gestão Imobiliária Ltda. Av. Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 1.145, 15º andar - Mogi das Cruzes - SP - CNPJ: 02.967.401/0001-40 - CRECI: 016797-J. Tel.: (11) 2500-8551 / SF Consultoria Imobiliária - Matriz Alphaville Alameda Araguaia, 151, Alphaville - Barueri - SP - CNPJ22477512000186, CRECI 27399J. Material 
sujeito à alteração.

(11) 3181-8746 Av. Analice Sakatauskas, 867 - Osasco
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HOJE

Um mix de lojas, restaurantes,
serviços e muito mais, 

integrado ao seu novo lar.

Conheça o projeto mais 
inovador de Osasco.

Aptos. de

2 e 3 
dorms.
(1 suíte)


