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CURSO DE SEGURANÇA ALIMENTAR ACONTECE 
AMANHÃ E QUINTA-FEIRA, DIAS 28 E 29

A edição do mês de novembro 
do curso de Segurança Alimentar 
acontece na quarta e quinta-fei-
ra, dias 28 e 29, na Câmara Mu-
nicipal. O horário da capacitação 
é das 18h às 22h, com pausa para 
um café. Esta é a primeira vez que 

o curso será realizado no período 
noturno.

Esta é uma ação realizada pela 
Secretaria de Saúde, através da Vi-
gilância Sanitária de Santo Antônio 
de Posse (VISA), e tem obtido grande 
participação da população em todas 

as edições realizadas. 
Como de costume, o conteúdo 

será ministrado pelo médico sa-
nitarista e especialista em saúde 
pública, Dr. Paulo César Madi e pela 
nutricionista da Prefeitura Munici-
pal, Luani Daniela dos Santos.

EXCEPCIONALMENTE EM DEZEMBRO, GRUPO DE 
GESTANTES ACONTECE NA ACADEMIA DA SAÚDE

Realizado mensalmente, o Grupo 
de Gestante tem sua última reunião 
de 2018 marcada para quarta-feira, 
dia 5 de dezembro. Por conta de 
uma reforma que será realizada nas 
dependências do Centro Múltiplo 
do Idoso, o encontro será realizado, 
excepcionalmente, na Academia 
da Saúde, localizada na Rua Luís 
Adriano Milanês, nº 111, no bairro 
São Judas Tadeu.

O horário de saída do ônibus que 
realiza o transporte das gestantes, 
continua o mesmo: com saída dos 
PSFs, a partir das 13h. 

Esta é uma ação da Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio de 
Posse, com realização da Secretaria 
de Saúde, que proporciona para as 
futuras mamães do município um 
momento de trocas de informações 
e experiências, além de ser um 

momento para cuidar da saúde das 
mamães e dos bebês.

As participantes que mantiverem 
assiduidade nos encontros, rece-

bem um kit enxoval, oferecido pela 
Diretoria de Desenvolvimento Social 



Município de Santo Antônio de Posse – Estado de São Paulo | Conforme Lei Municipal nº 3.151, de 11 de julho de 2018
www.pmsaposse.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pmsaposse - Código de Verificação:5187-511

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE 2   Terça-feira, 27 de novembro de 2018

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Posse

Telefone

E-mail

Jornalista Responsável

OUVIDORIA

Faça suas reclamações ou 
sugestões através do WhatsApp 
(19) 99743 5801.

REDES SOCIAIS

/PMSAPOSSE

PROJETO GURI ESTÁ COM 
MATRÍCULAS ABERTAS

O polo de Santo An-
tônio de Posse, do pro-
jeto Guri, está com ma-
trículas abertas para 
cursos gratuitos de 
música. As inscrições 
podem ser realizadas 
até o dia 7 de dezembro 
para crianças e adoles-
centes de 6 a 18 anos. 

Para se matricular, 
os interessados devem 

comparecer ao polo, 
acompanhados dos res-
ponsáveis, portando:
- Certidão de nasci-
mento ou RG do aluno 
(cópia);
- Comprovante de ma-
trícula escolar e/ou De-
claração de frequência 
escolar;
- RG do responsável 
(cópia);

- Apresentação do 
comprovante de ende-
reço para consulta.

Não é preciso ter co-
nhecimento prévio de 
música, nem possuir 
instrumentos ou rea-
lizar testes seletivos. 

As aulas começam 
de acordo com a data 
de inscrição de cada 
aluno.
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PRIMEIRA RODADA DO TORNEIO DE 
FÉRIAS TEM 69 GOLS MARCADOS

Realizado no Ginásio de Esportes, 
o Torneio de Férias teve início neste 
sábado, dia 24 de novembro. A pri-
meira rodada aconteceu durante toda 
a manhã e teve a realização de sete 
partidas entre as quatro categorias. 

No sub-12 (nascidos até 2006), o 
time São Paulo marcou 12 gols em 
partida disputada contra o Vasco, que 
não balançou a rede nenhuma vez. 
Já na categoria Sub-14 (2004-2005), a 
primeira partida aconteceu entre Co-
rinthians e Fluminense e quem saiu 
ganhador foi o Fluminense que termi-
nou a partida com 12 gols, enquanto 
seu adversário marcou 2 vezes. Em 
seguida, o time Palmeiras fez 6 gols 
em partida contra o Chapecoense, 

Na categoria Sub-16 (2001-2003), 
quatro partidas estavam marca-
das para acontecer, mas só três 
se realizaram. Os primeiros times 
Sub-16 a se enfrentarem foram o 
Flamengo e Atlético MG. O Atlético 
garantiu a vitória com o placar 6 a 
2. Na sua segunda partida do dia, o 
time Flamengo ganhou por W.O. do 
Grêmio, uma vez que, a equipe não 
apresentou o mínimo de jogadores 
para realização da partida. 

O time Cruzeiro marcou 10 gols 
em jogo disputado contra o Inter-
nacional que conseguiu fazer 2 gols, 
mas não conseguiu alcançar o time 

entre Cruzeiro e Atlético MG foi 

foi 8x7 para o Cruzeiro. 
As partidas da próxima rodada 

acontecem no sábado, dia 1º de 
dezembro. 
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CAMINHADA “PASSOS QUE SALVAM” 
ACONTECEU NO ÚLTIMO DOMINGO

Aconteceu no último domingo, 
dia 25 de novembro, mais uma 
edição da “Caminhada Passos que 
Salvam” em Santo Antônio de Pos-
se. A ação é realizada anualmente 
pelo Hospital de Câncer de Barretos, 
o Hospital do Amor, e a Prefeitura 
Municipal é uma das apoiadoras do 

projeto no município. 
Neste ano, a caminhada de 5 km 

passou por nove ruas do município e 
teve como ponto de saída e retorno, a 
Praça da Matriz. Anterior ao início do 
trajeto, os presentes realizaram um 
aquecimento comandado pela pro-
fessora Pâmela. Cerca de 60 pessoas 

participam da atividade em 2018. 
O objetivo da caminhada é cons-

cientizar a população sobre a im-
portância do diagnóstico precoce 
do câncer infanto-juvenil e, toda a 
verba arrecadada com a venda dos 
kits é destinada ao tratamento das 
crianças com câncer.
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FUTEBOL AMADOR: FINAL SERÁ ENTRE 
FURACÃO BAIANO E UNIÃO POSSENSE

-
onato Municipal de Futebol Amador 
realizados no sábado, dia 24 de no-
vembro, decidiram os times que se 

e União Possense disputarão o título 
de campeão 2018!

O primeiro jogo realizado no 
sábado, aconteceu entre os times 
Furacão Baiano e Bradesco. Os joga-
dores Gabiroba e Bocão marcaram 
gols para o Furacão e garantiram a 
vitória por 2x0. Em seguida, com o 
mesmo placar de 2x0, o União Pos-

jogo disputado contra o Paulista. 
Os gols foram marcados por Alan 
e Caetano. 

FINAL
A partida que decidirá quem leva o 
título de campeão do Campeonato 
Municipal de Futebol Amador 2018, 
está marcada para sábado, dia 1º de 
dezembro, às 15 horas. O jogo acon-
tece no Campo Municipal.  
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PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo.

CONVOCA:

ANA PAULA FRANCO DE CARVALHO

JENIFFER MAYARA PRADO PEREIRA

Aprovados e classificados no Concurso Público nº 002/2018 
para o cargo de PSICÓLOGO, a comparecer naquele departamento no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da data de publicação deste, para 
tratar de sua nomeação, levando para tanto Documento de Identidade 
(RG), CPF e comprovante de residência recente, bem como todos os 
documentos exigidos no Edital do Concurso.

O não comparecimento no prazo determinado caracterizará 
desistência, não gerando direito a uma nova convocação.

Santo Antonio de Posse, 20 de novembro de 2018.

João Baptista Longhi

Diretor Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo.

CONVOCA:

FRANCINE DE SOUZA LINO

NATHALIA GONÇALVES

Aprovados e classificados no Concurso Público nº 002/2018 para 
o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, a comparecer naquele departamento 
no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de publicação deste, para 
tratar de sua nomeação, levando para tanto Documento de Identidade 
(RG), CPF e comprovante de residência recente, bem como todos os 
documentos exigidos no Edital do Concurso.

O não comparecimento no prazo determinado caracterizará 
desistência, não gerando direito a uma nova convocação.

Santo Antonio de Posse, 20 de novembro de 2018.

João Baptista Longhi

Diretor Administrativo

Licitações e Contratos

Decisão do Prefeito
DECISÃO

Ref:- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017

Processo Nº 97.754/2017

Contrato: 015/2018

ACOLHO como razão de decidir, pelos fundamentos expostos 
no parecer jurídico de fls 664/681, com base na solução delineada, 
JULGO PROCEDENTE a revisão formalizada pela empresa LUMIAR 
HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, excluindo 
as penalidades de multa e suspensão que lhe foram impostas, 
sancionando apenas com a penalidade de advertência.

Prossiga-se como de direito.

Notifique a empresa.

Publique-se.

Santo Antônio de Posse, 19 de novembro de 2018.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

Prefeito Municipal
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