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PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Administração

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2021 - PROCESSO N.º 
955/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO nomeada 
através da Portaria GP N.º 006/2021, TORNA PÚBLICO, 
aos interessados, a HABILITAÇÃO da empresa MATOZO 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, após análise e 
reforma parcial da decisão prolatada na sessão do dia 22 de 
setembro de 2021, referente à licitação supra cujo objeto é 
a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE 
MURO E PORTÃO NA EMEB ANA MARIA NÉRI LANDRE”. 

Fica aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos 
termos do artigo 109, da Lei 8666/1993. Os interessados 
deverão apresentar o recurso devidamente protocolizado no 
Serviço de Protocolo Geral do Município de Araçatuba, situado 
na Rua Oscar Rodrigues Alves, n.º 295, Centro, na cidade de 
Araçatuba/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DLC, 
Araçatuba, 28 de setembro de 2021.

ANA CAROLINA DOS REIS - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E 
CONTRATOS
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Concursos Públicos/Processos Seletivos Resultados

PMAR2101  1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2021 

 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO PARA USO DO NOME SOCIAL 
 

A Prefeitura Municipal de Araçatuba DIVULGA aos candidatos inscritos para o Processo Seletivo nº 001/2021, o resultado da solicitação de uso do nome social. 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO OPÇÃO JUSTIFICATIVA 

7448740 ALINE DOS SANTOS COSTA 45193172 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7519850 AMANDA CRISTINA DA SILVA 54183433 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5208149 ANDREIA DA SILVA MOSCARDI 464569333 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7929676 DAMIANA FURTADO DA SILVA 2007778587 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5297907 EDA MARA XAVIER 27426950 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5558409 ELIZANGELA SANDRA DOS SANTOS 30190030 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5625343 ERICA DOS SANTOS 45318591-5 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5476887 ERIKA CRISTINA NOGUEIRA 
CHIORATTO 29181066 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 

Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7288735 EVA APARECIDA ANANIAS DE 
ALMEIDA 271918068 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 

Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7876769 GENILSON TAVARES DE OLIVEIRA 33343167 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5350697 GISELE PAULINE GARBELINI PERUSSI 297937935 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5301165 HELEN DEBORA SANTOS SILVA 39276151 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7065477 JANAINA APARECIDA BISPO DE 
OLIVEIRA 41489247 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 

Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7793570 JAQUELINE PEREIRA VIZACARO 56070407 Professor de Ensino Básico - PEB I  Deferido. 

5507499 JESSICA REGINA DOS SANTOS 47503012 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 
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5221269 JULIA FERREIRA VIANA DE CARVALHO 
PRANDO 53419361 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 

Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5362555 KAREN CRISTINA SILVEIRA DA SILVA 42184540 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5257182 KARINA ALVES TRINDADE AMBROSIO 47424396 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5615674 LEILA DE OLIVEIRA PAULINO PEREIRA 21957261 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7978014 MARIA IVONE RODRIGUES BUENO 17647847 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5226171 MARIA JOSE FERNANDES 22843880 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7766785 MARIA MARCIA DA SILVA DAMASCENO 42581969 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7539576 NARAIANE CRISTINA FREITAS DE 
SOUZA 34748531 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 

Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7476647 NATALIA APARECIDA RIBEIRO DOS 
SANTOS 41988262 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 

Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

5393426 NATALIA PIRES PETRUCO 46086958 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7511345 NAYANE DA SILVA SCENA 48.829.632 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7671920 ROSANGELA PINTO TELES 25470381 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

7957335 VANDA DE SOISA ALVES 20244045 Professor de Ensino Básico - PEB I Indeferido. 
Não atendeu o item 2.10. (2.10.1. à 2.10.2.b1.) do edital de abertura das inscrições. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital. 
 
 

Araçatuba, 27 de setembro de 2021. 
 
 

Prefeitura Municipal de Araçatuba 
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Secretaria Municipal de Saúde

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal Audiência Pública
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Secretaria Municipal de Educação

Atos Oficiais Resoluções

1 
 

 

Prefeitura Municipal de Araçatuba 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
Rua São Paulo, nº 728, Vila Mendonça – Tel: (18) 3636-1200 – FAX: (18)3622-2909 

E-mail – secretaria.educacao@aracatuba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUÇÃO SME nº. 17 de 17 de setembro de 2021 

 
Dispõe sobre o processo de atribuição de escola-sede de lotação e blocos de escola 
com lotação na Secretaria Municipal de Educação, aos professores PEB II - 
Educação Especial do Sistema Municipal de Ensino de Araçatuba, para o ano 
letivo de 2022. 
 
A Secretária Municipal de Educação, tendo em vista as diretrizes estabelecidas para a Educação 
Básica na Lei nº. 9394/96, bem como o previsto na Lei Complementar nº. 204/2009 e, 
considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos, que assegurem a 
legalidade e a transparência do processo de lotação de cargo em escola-sede e blocos de escola 
lotação na Secretaria Municipal de Educação aos docentes PEB II – Educação Especial, resolve: 
 
 Art. 1º - A atribuição de escola-sede de lotação e blocos de escola com lotação da Secretaria 
Municipal de Educação de Araçatuba aos docentes PEB II de Educação Especial far-se-á 
obedecendo às normas da presente Resolução. 
 
Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal da Educação: 
I – Tomar as providências necessárias para o cumprimento desta Resolução; 
II – Designar comissão composta pelo supervisor de ensino responsável pelo acompanhamento 
da Educação Especial, pela Dirigente da Divisão de Educação Especial e pelo Chefe do Serviço 
de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, para a atribuição de 
escola-sede de lotação e blocos de escola com lotação na Secretaria Municipal de Educação; 
III – Emitir lista geral de classificação dos docentes PEB II - Educação Especial - para fins de 
atribuição de escola-sede de lotação e blocos de escola com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação, considerando o tempo de serviço e a capacitação profissional; 
IV – Propor soluções aos casos omissos. 
 
Art. 3º - A jornada de trabalho do docente PEB II de Educação Especial, conforme LC 
204/2009, corresponde a 40 horas semanais, sendo 27 (vinte  e sete) horas em atividades com 
alunos, 2 (duas) horas de trabalho pedagógico coletivo na escola- HTPC na(s) escola (s) 
pertencente(s) ao(s) pólo(s) a que faz parte , 3 (três) horas de trabalho no desenvolvimento de 
projetos e pesquisas dentro da unidade escolar de interesse pedagógico da comunidade escolar- 
HTPP na(s) escola (s) pertencente(s) ao(s) pólo(s) a que faz parte, 6 (seis) horas de trabalho de 
formação contínua – HTFC e 2 (duas) horas de trabalho em local de livre escolha - HTPL.  
 
§ 1º No caso do docente PEB II de Educação Especial que fizer jus a redução de jornada, 
conforme previsto no artigo 215, § 6º da Lei nº 3774/1992, a redução da hora prevista na 
referida lei será feita nas horas dedicadas a formação continuada (HTPP e HTFC).  
 
§ 2º A redução que trata o parágrafo anterior será definida pela Secretaria de Educação, sem 
prejuízo das horas de atendimento dos alunos da Educação Especial.   
 
§ 3º As HTFC serão realizadas às terças-feiras, nas dependências do CAEMA, das 7h30m as 
11h30m, sendo que as demais 2 (duas) horas serão cumpridas na escola sede de lotação ou na 
escola dos blocos de lotação que tiver o maior número de alunos atendidos.  
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Prefeitura Municipal de Araçatuba 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
Rua São Paulo, nº728, Vila Mendonça – Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3622-2909 

E-mail – secretaria.educacao@aracatuba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 4º - Os docentes PEB II da Educação Especial sem escola-sede atribuída serão convocados 
para participar da atribuição de escola-sede de lotação e blocos de escola com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada no dia 14/12/2021 por meio do Google Meet, 
em link a ser disponibilizado aos professores que terão escolas sedes atribuídas ou blocos de 
escola, até as 14h do referido dia. 
 
Art. 5º - A lista geral de classificação dos docentes PEB II – Educação Especial - convocados 
para a atribuição, será publicada no Demandanet até o dia 07/12/2021, a qual deverá ser 
divulgada aos docentes PEB II pelos diretores de escola. 
 
Parágrafo único – Caberá recurso sobre o resultado da lista geral de classificação publicada no 
Demandanet no dia 08/12/2021, a qual deverá ser divulgada aos docentes PEB II pelos diretores 
de escola. 
 
Art. 6º - O Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação será 
responsável pelo preenchimento do Atestado Único de Tempo de Serviço dos professores que 
ainda não tiveram escola-sede atribuída, que deverá considerar: 
 
I) tempo de serviço dentro do Sistema Municipal de Educação no cargo de PEB II de Educação 
Especial, até 31/07/2021 – 0,02 por dia. 
 
II) certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos para provimento do cargo 
ao qual é titular – 10,0 pontos; 
 
III) diplomas ou certificados de: 
  

a) Doutorado – 10,0 pontos; 
b) Mestrado – 7,0 pontos; 
c) Licenciatura plena em outras áreas do ensino – 2,0 pontos 
d) Pós-graduação (lato sensu) na área de educação, com no mínimo 360 h - 2,0 pontos por 

certificado, sendo aceito no máximo 2 certificados e desde de que não utilizado para o 
ingresso no cargo; 

 
IV) cursos de atualização na área de educação, realizados nos últimos 5 anos (integralmente 
entre 01/08/2016 a 31/07/2021) com no mínimo 180 horas - 1,0 ponto por certificado, sendo 
aceito no máximo 3 certificados; 
 
V) cursos de atualização realizados nos últimos três anos (integralmente entre 01/08/2018 a 
31/07/2021) com no mínimo 30 horas - 0,25 ponto por certificado, sendo aceito no máximo 6 
certificados; 
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Prefeitura Municipal de Araçatuba 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
Rua São Paulo, nº728, Vila Mendonça – Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3622-2909 

E-mail – secretaria.educacao@aracatuba.sp.gov.br 

 
 
§ 1º - Serão válidos somente cursos expedidos pela Secretaria Municipal de Educação ou por 
órgãos da administração ou emitidos por entidades reconhecidamente idôneas ou por 
instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC, não sendo válidos cursos livres online 
sem o referido reconhecimento. 
 
§ 2º - No tempo de serviço a ser considerado serão descontados os períodos em que o docente 
esteve: 
 

a) afastado sem remuneração; 
b) afastado para exercício de mandato eletivo; 
c) afastado em desvio de função ou serviço de atividade alheia à manutenção e 

desenvolvimento do ensino; 
d)  prestação de serviços em órgão estranhos à sua função;  
e) atestado de licença saúde. 

 
§ 3º - Os docentes PEB II – Educação Especial - deverão entregar a documentação constante do 
art. 6º desta resolução no Serviço de Gestão de Recursos Humanos em envelope lacrado, de 22 a 
29/11/2021, que será responsável pela conferência e assinatura do atestado único de tempo de 
serviço (anexo 1). 
 
§ 4º - Considerando a demanda existente no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, o 
procedimento previsto no § 3º deverá ser agendado via telefone pelo professor.   
 
§ 5º - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a juntada ou substituição de documentos após 
o ato de inscrição e assinatura do atestado único pelo docente PEB II da Educação Especial, 
sendo que no atestado único deverá estar anexada a cópia dos documentos utilizados para a 
contagem. 
 
Art. 7º - Para fins de desempate será observado sucessivamente: 
I – idade; 
II – Número de filhos menores de 18 anos. 
 
Art. 7º - O docente que estiver afastado a qualquer título, deverá ser convocado pela Secretária 
Municipal de Educação para o processo de atribuição, conforme especificado no artigo 5º desta 
resolução, ou se fazer legalmente representado para este fim por meio de Procuração.  
 
Art. 8º - A acumulação de cargos poderá ser exercida desde que: 
I – O somatório das cargas horárias dos cargos não exceda o limite de 64 (sessenta e quatro) 
horas semanais, incluindo HTPC, HTPP e HTFC; 
II – Haja compatibilidade de horários entre os cargos exercidos. 
 
Art. 9º – Para fins de atribuição de escola-sede será considerado o número de alunos público-
alvo da educação especial, matriculados e já submetidos a processo de avaliação de sua 
condição, com lançamento no Demandanet. 
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Prefeitura Municipal de Araçatuba 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
Rua São Paulo, nº 728, Vila Mendonça – Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3622-2909 

E-mail – secretaria.educacao@aracatuba.sp.gov.br 

 
 
§ 1º – A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará a relação das escolas-sedes para fins 
de atribuição até o dia 10/12/2021. 
 
§ 2º - Cada escola-sede deverá atender em média 20 alunos, sendo que para compor este número 
poderão se incluídos alunos de escolas denominadas de agregadas, que serão previamente 
definidas pelo Departamento de Educação e Ensino, por meio da Divisão da Educação Especial. 
  
§ 3º - Caso a escola-sede de lotação tenha um número superior de alunos previstos no § 2º e 
conforme a demanda apresentada, a critério da administração, poderá ser criado um segundo 
cargo para atribuição de escola-sede de lotação ou ser atribuído bloco de escolas com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação, considerando a lista de classificação geral. 
 
§ 4º - Ocorrendo alguma alteração no número de alunos público alvo da educação especial 
atendidos nas EMEBs e Instituições conveniadas, o Departamento de Educação e Ensino, por 
meio da Divisão de Educação Especial, poderá realizar durante o ano letivo a reorganização 
necessária, devendo o docente PEB II da Educação Especial atender as novas demandas 
decorrentes desta reorganização.                                                                                                                                                     
 
Art. 10 – Não havendo escola-sede suficiente para atender o número de docentes PEB II – 
Educação Especial efetivos no Sistema Municipal de Educação, este permanecerá lotado na 
SME e deverá ter atribuído blocos de escolas composto por EMEBs e Instituições Conveniadas, 
considerando a lista geral da classificação. 
 
Art. 11 – Os docentes PEB II da Educação Especial, deverão obrigatoriamente, segundo sua 
classificação na lista geral, ter escola-sede atribuída, não podendo declinar desta prerrogativa.  
 
Art. 12 – As escola-sede de lotação e os blocos de atribuição de escola com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação serão organizados pelo Departamento de Educação e Ensino, 
por meio da Divisão de Educação Especial. 
 
Art. 13 – O exercício para o ano letivo de 2022 da escola-sede de lotação e de blocos de escola 
com lotação na Secretaria Municipal de Educação dar-se-á no primeiro dia do ano letivo do ano 
de 2022.  
 
Art. 14 – Anualmente, os docentes PEB II – Educação Especial com escola-sede já atribuída, 
poderão se inscrever para o processo de remoção, conforme previsto em resolução de remoção 
dos PEB I e PEB II publicada pela Secretaria Municipal de Educação, sendo a escola onde estão 
lotados responsáveis pela emissão da documentação necessária. 
 
 
Art. 15 - O docente PEB II de Educação Especial que tiver escola-sede atribuída e se tornar 
adido em virtude de alteração nas condições previstas no artigo 9º, deverá obrigatoriamente se 
inscrever no processo de remoção. 
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Prefeitura Municipal de Araçatuba 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
Rua São Paulo, nº728, Vila Mendonça – Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3622-2909 

E-mail – secretaria.educacao@aracatuba.sp.gov.br 

 
 
 
Parágrafo único - Caso o docente que estiver na situação descrita neste artigo não se inscrever 
para o processo de remoção, a comissão responsável pelo processo de atribuição o removerá ex-
ofício para uma das escolas-sede existentes, a critério da administração. 
 
Art. 16 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

Araçatuba, 17 de setembro de 2021 

 

 

 

Silvana de Sousa e Souza 

Secretaria Municipal de Educação 
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Prefeitura Municipal de Araçatuba 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 
Rua São Paulo, nº728, Vila Mendonça – Tel: (18)3636-1200 – FAX: (18)3622-2909 

E-mail – secretaria.educacao@aracatuba.sp.gov.br 

 
 

ANEXO 1 
 

ATESTADO ÚNICO DE TEMPO DE SERVIÇO 
Resolução SME nº 16 de 15 de setembro de 2021 

 
Titulares de cargos de professor – PEB II – Educação Especial - do quadro do 

magistério municipal 
 
Atesto, para fins de inscrição, que __________________________________________________ 
RG_______, matrícula ____________________________possui: 

A1 - No Magistério Municipal de Araçatuba, até 31/07/2021: 
 
         _______ X 0,02 

 
_____   pontos 

    
B. Aprovação em concurso público de provas  e 
títulos para provimento do cargo ao qual é titular  -                                                                           
 

                                                            
(   ) 10 pontos 

B - Doutorado em Educação   (   ) 10 pontos 
D - Mestrado em Educação   (   ) 07 pontos 
E- Licenciatura plena em outras áreas da educação  

__________ 
 
x 2,0 

 
_______   pontos 

F – Pós-graduação em educação 
(latu sensu) com no mínimo 360h – no máximo 2  

 
__________ 

 
x 2,0 

 
_______   pontos 

G - Cursos de atualização na área de educação, 
ministrados por Instituições credenciadas e 
reconhecidas, com no mínimo 180h  

 
__________ 

 
x 1,0 

 
_______   pontos 

H - Cursos de atualização realizados nos últimos três 
anos na área de educação, com no mínimo 30h  

 
__________ 

 
x 0,25 

 
_______   pontos 

                                                                                                              TOTAL _______   pontos 
                                 

                                         TOTAL DE PONTOS  
 
_______   pontos 
 

 Informações para desempate: 
01- Data de nascimento:____/____/____ 
02- Filhos menores de 18 anos: _______ 

   Araçatuba, _______ de ________ de 2021. 
 

___________________________________ 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos  

 
___________________________________ 

Assinatura do (a) professor (a) 
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PODER LEGISLATIVO

Atos Administrativos

Comunicados

COMUNICADO AO PÚBLICO
Atendendo ao disposto no § 4.º, do art. 9.º, da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, que 
“Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal”, COMUNICAMOS ao público 
que no próximo dia 30 de setembro de 2021, quinta-feira, às 
9h, o Excelentíssimo Senhor Dilador Borges Damasceno, 
Prefeito Municipal, ou o Secretário Municipal da Fazenda 
estará presente na Câmara Municipal de Araçatuba, localizada 
na Praça 9 de Julho, n.º 26, para AUDIÊNCIA PÚBLICA, na 
qual deverá ser demonstrado e avaliado o cumprimento das 
metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, ficando a 
população convidada a participar.

Araçatuba, 21 de setembro de 2021

DR. ALCEU

Presidente

COMUNICADO AO PÚBLICO
Em atenção ao disposto no art. 36 da Lei Complementar 

Federal n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, COMUNICAMOS 
ao público que no próximo dia 30 de setembro de 2021, quinta-
feira, às 19h, a Secretaria Municipal de Saúde, pela gestora 
do Sistema Único de Saúde de Araçatuba, estará presente 
na Câmara Municipal de Araçatuba, localizada na Praça 9 de 
Julho, n.º 26, para AUDIÊNCIA PÚBLICA, ocasião em que será 
apresentado relatório, referente ao segundo quadrimestre de 
2021, contendo, no mínimo, dados sobre o montante e a fonte 
de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no 
período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na 
rede assistencial própria, contratada ou conveniada, ficando a 
população convidada a participar.

Araçatuba, 21 de setembro de 2021

DR. ALCEU

Presidente
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