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 ► ECONOMIA

Empresas têm até o final do mês para 
fazer o pedido de desconto de IPTU

Decreto nº 287
De 14 De julho De 2009
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, INOVA-
ÇÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE DE SÃO CARLOS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o nº 501/07/SMS,
DecretA
Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão de Trabalho para elaboração do 
projeto de criação do Centro de Desenvolvimento e Aplicação de Ciência, Inova-
ção e Tecnologia em Saúde de São Carlos os representantes dos seguintes órgãos:
I – Prefeitura Municipal de São Carlos
Titular: Emerson Pires Leal
Suplente: João Carlos Pedrazzani
II – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Titular: Álvaro Macedo da Silva
Suplente: Maurício Mello de Alencar
III – Grupo Encalso/Damha
Titular: Marcelo Eugênio da Paz
Suplente: Ricardo Lopes Castello Branco
IV – Instituto Inova
Titular: José Octávio Armani Paschoal

Suplente: Paulo Roberto Mascarenhas
V – Universidade Estadual Paulista – UNESP – campus Araraquara
Titular: Ligia Antunes Pereira Pinelli
Suplente: Cleopatra da Silva Planeta
VI – Universidade de São Paulo – campus São Carlos 
Titular: Alberto Tannús
Suplente: Homero Schiabel
VII – Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Titular: Tânia de Fátima Salvini
Suplente: João Batista Fernandes
Art. 2º Ficam revogados os Decretos nº 99, de 10 de abril de 2007, nº 265, de 24 de 
julho de 2007, e nº 522, de 5 de novembro de 2008.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 14 de julho de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

AtoS DAS SecretArIAS

coMunIcADo
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contra-
tação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 16/07/09, às 15h, na Rua Dom Pedro II, n.º 2426, Vila 
Costa do Sol, São Carlos.

ProFeSSor III - ÁreA PortuGuÊS

Unidade número de aUlas Período

EMEB Afonso Fioca Vitali 18 Manhã

EMEB Afonso Fioca Vitali 12 Tarde

EMEB Angelina D. Melo 9 Manhã

EMEB Angelina D. Melo 6 Tarde

EMEB Antonio S. Moruzzi 6 Manhã

EMEB Antonio S. Moruzzi 6 Tarde

EMEB Arthur N. Deriggi 9 Manhã

EMEB Arthur N. Deriggi 9 Tarde

EMEB Carmine Botta 24 Manhã

EMEB Carmine Botta 9 Tarde

EMEB Dalila Galli 18 Manhã

EMEB Dalila Galli 12 Tarde

EMEB Janete M. M. Lia 6 Manhã

EMEB Janete M. M. Lia 6 Tarde

EMEB Ermantina C. Tarpani 3 Manhã

EMEB Ermantina C. Tarpani 3 Tarde

ProFeSSor III - ÁreA MAteMÁtIcA

Unidade número de aUlas Período

EMEB Afonso Fioca Vitali 18 Manhã

EMEB Afonso Fioca Vitali 12 Tarde

EMEB Angelina D. Melo 9 Manhã

EMEB Angelina D. Melo 6 Tarde

EMEB Antonio S. Moruzzi 6 Manhã

EMEB Antonio S. Moruzzi 6 Tarde

EMEB Arthur N. Deriggi 9 Manhã

EMEB Arthur N. Deriggi 27 Tarde

EMEB Carmine Botta 24 Manhã

EMEB Carmine Botta 9 Tarde

EMEB Dalila Galli 18 Manhã

As empresas têm até o dia 31 deste mês para fazer o pedido, por meio 
do site da Prefeitura de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br), de desconto 
sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Para conseguir o incentivo fiscal que pode chegar até 100% do valor 
devido, as empresas instaladas na cidade, que recolhem o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), devem acessar o link “Incentivo 
Fiscal ICMS/Atividade Industrial”.

O desconto no IPTU será concedido para imóveis nos quais se desenvol-
vam atividades de empresas privadas, inclusive as de pequeno porte, micro-
empresas ou produtores rurais, estabelecidos no município de São Carlos e 
inscritos no Cadastro de Contribuintes da Secretaria das Finanças do Estado 
de São Paulo, e as declarantes do Valor Adicionado. Locatários também po-
dem solicitar o desconto, desde que a obrigação esteja expressamente pre-
vista no contrato de locação da empresa.

Os contribuintes que se enquadram nesta lei deverão, obrigatoriamen-
te, apresentar valor adicionado médio com crescimento superior ao valor 
adicionado médio do Estado, com base nas informações referentes ao exer-
cício anterior ao requerimento do desconto.

A Prefeitura alterou, por meio da Lei Municipal nº 14.828/08, o artigo 
37 da Lei nº 13.692/05, elevando de 50% para até 100% o incentivo fiscal 
do IPTU. Em 2008, a administração concedeu 451 autorizações de incentivo 
fiscal com valor total de R$ 508 mil, sendo R$ 367 mil para atividades indus-
triais e R$ 140 mil para os contribuintes do ICMS. 

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Paulo Almeida, as 
empresas devem ficar atentas ao prazo para o pedido do desconto no IPTU. 
“A intenção da Prefeitura de São Carlos oferecendo esse incentivo fiscal é 
fazer com as empresas emitam as notas fiscais com regularidade”, revelou 
Almeida, destacando que o desconto no imposto municipal deve despertar 
o interesse da empresas em manter o ICMS em dia.
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EMEB Dalila Galli 12 Tarde

EMEB Janete M. M. Lia 6 Manhã

EMEB Janete M. M. Lia 6 Tarde

EMEB Ermantina C. Tarpani 3 Manhã

EMEB Ermantina C. Tarpani 3 Tarde

São Carlos, 14 de julho de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

concurSoS PÚBlIcoS e ProceSSoS SeletIVoS

PuBlIcAÇÃo De conVocAÇÃo PArA PerÍcIA MÉDIcA
concurSo PÚBlIco nº 286 - ProFeSSor II

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura Muni-
cipal de São Carlos divulga o nome do candidato habilitado no concurso público 
acima citado, inscrito como portador de necessidades especiais.
Comunica ainda, que o candidato abaixo citado, fica convocado a comparecer 
no dia 15/07/09, às 11h00, à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoal, à Rua Episcopal, 1575 - São Carlos - SP, para realização de perícia médica 
e verificação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições 
do emprego.

ConCUrso PúbliCo nº 286 – Professor ii

Nome documento Nascimento nota obj redação Títulos nota final

MOISES TAVANO BUSUTTI 250414454 26/04/1977 60,00 16,25 00,00 76,25

Caso o candidato não compareça à Secretaria de Administração e Gestão de Pes-
soal na data acima estabelecida será excluído da Lista Especial (portadores de ne-
cessidades especiais), permanecendo somente na lista geral de habilitados.
São Carlos, 14 de julho de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

conVocAÇÃo De concurSo PÚBlIco
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMero Do concurSo: 200
FunÇÃo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassifiCaÇÃo
FABRICIA MORAIS TOZETTI CONTRI 136º

Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, que só se-
rão admitidos caso haja vaga por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassifiCaÇÃo
ALESSANDRA KAMIMURA YANO 137º

ANDERSON ROBERTO MORO 138º

São Carlos, 14 de julho de 2009.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

lIcItAÇÃo

PreGÃo eletrÔnIco nº040/2009 ProceSSo nº 15.362/2009 reSPoStAS 
AoS QueStIonAMentoS - Pelo presente, comunicamos que as respostas aos 
pedidos de esclarecimentos apresentados pelas empresas Comercial João Afon-
so Ltda., J. R. Delivery Comercial Ltda. e Agro Alimentos, referentes ao edital em 
epígrafe,encontram-se disponíveis para consulta junto a esta Equipe no 3º andar 
da Prefeitura Municipal, na Rua Episcopal, nº 1575, centro, São Carlos, de segunda 
a sexta-feira, das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou no site 
www.saocarlos.sp.gov.br, licitações, pregão nº 040/2009 e no site  www.licitacoes-
e.com.br. São Carlos, 14 de julho de 2009. André Luiz dos Santos Pregoeiro

eXtrAto

eXtrAto Do conVÊnIo nº 50/09
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Objeto: repasse financeiro objetivando a execução de programas de Proteção So-
cial Básica e Especial
Valor: R$ 19.440,00
Data da assinatura: 06/07/09
Vigência: 31/01/10
Fundamento: Lei Municipal nº 14.961/09
Processo nº 15.580/09

eXtrAto De terMo ADItIVo 
Processo nº 175/2009
Contrato nº 24/2009
Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: SABRINA DE FARO ROLEMBERG E ASSIS SANTANA
Objeto: Alterar o objeto para o ministério de 60 (sessenta) horas-aula no curso de 
profissionalização básica Artesanato:  Bijuterias, e 60 (sessenta) horas-aula no cur-

so de Artesanato: Bolsas, Sacolas e Mochilas e prorrogar sua vigência para novem-
bro de 2009 e acrescendo-se ao valor inicial do contrato o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais). 
Data de assinatura: 30/06/09

coMunIcADo / retIFIcAÇÃo
PreGÃo 001/09 – ProceSSo nº 093/09

objeto: Registro de Preço de Módulos de Arquivos Deslizantes
onde lê-se: Recebimento e abertura das propostas até às 10 horas do dia 
17/07/09
leia-se: Recebimento e abertura das propostas até às 10 horas do dia 21/07/09
onde lê-se: Inicio da sessão de disputa de preços às 15 horas do dia 17/07/09
leia-se: Inicio da sessão de disputa de preços às 15 horas do dia 21/07/09

onde lê-se - Laudo de resistência de módulos simples e duplos com o módulo 
em movimento por acionamento manual em um percurso mínimo de 1500 mm. a 
uma velocidade média mínima de 0,20 m/s. descarregado e carregado com uma 
carga de no mínimo 500 kg. para módulos simples e 1000 kg. para módulos du-
plos, não podendo haver o tombamento da amostra.
leia-se - Laudo de resistência de módulos simples e duplos com o módulo em 
movimento por acionamento manual em um percurso mínimo de 1500 mm. a 
uma velocidade média mínima de 0,20 m/s. descarregado e carregado com uma 
carga de no mínimo 500 kg. para módulos simples e 1000 kg. para módulos du-
plos, não podendo haver o tombamento da amostra. Será aceito também Laudo 
que comprovem resistência dos módulos em movimento por acionamento ma-
nual em um percurso mínimo de 1500 mm. a uma velocidade média mínima de 
0,20 m/s. descarregado e carregado com carga de no mínimo 400 Kgs. por face, 
distribuídos nas duas prateleiras superiores (sendo 200 Kgs. para cada prateleira), 
não podendo haver o tombamento da amostra.
São Carlos, 13 de julho de 2009.
Adriana Queiroz
Pregoeiro

eXtrAtoS De contrAtoS 
Contrato nº 021/09 – Contratada: JOSÉ GERALDO MACHADO – Data: 10/06/2009 
– Objeto: Locação de um imóvel localizado na rua 90 nº 3.389 para ser utiliza-
do como almoxarifado e escritório de obra do Programa Pró-Moradia quadra 
27 e 55 do bairro Cidade Aracy – Valor: R$2.100,00 – Vigência: De 10/06/2009 a 
10/12/2009.
São Carlos, 08 de julho de 2009.
João Batista Muller
Diretor Presidente 

conSelho MunIcIPAl De culturA
conVocAÇÃo

Ficam os Senhores, Membros do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos, 
convocados para a, 42a. Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 21 de julho de 
2009 (terça-feira) às 18h30min, no Centro Público de Economia Solidária “Herbert 
de Souza - Betinho”, localizado à rua José Bonifácio, 885, Centro. Tel: (16) 3374-
1750, para tratar da seguinte pauta:
1. Apresentação do Departamento de Apoio à Economia Solidária da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.
2. Edital dos Pontos de Cultura do Estado de São Paulo
2.1. Apresentação sobre o Ponto de Cultura “Teia das Culturas”, realizado pela Teia 
Casa de Criação.
3. 3º CONTATO - UFSCar
3.1. Apresentação do projeto 2009 
4. Eleições 2009
4.1. Aprovação da divulgação
5. 3a Reunião dos Conselhos Municipais de São Carlos
5.1. Indicação de 03 membros para Comitê Gestor do Fórum dos Conselhos (01 
titular e 02 suplentes)
6. III Conferência Municipal de Cultura
7. Expediente:
7.1. Leitura e aprovação da ata da 40ª. Reunião Ordinária ocorrida no dia 08 de ju-
nho de 2009 (segunda-feira) às 18h30, no Auditório Octavio Damiano, localizado 
à Estação Cultura - Praça Antonio Prado s/nº. (antiga Estação FEPASA), Centro; e 
da ata 41ª. Reunião Ordinária ocorrida no dia 22 de junho de 2009 (segunda-feira) 
às 18h30min, no Auditório Octavio Damiano, localizado à Estação Cultura - Praça 
Antonio Prado s/nº. (antiga Estação FEPASA);
7.2. Comunicação dos Membros.
São Carlos, 14 de julho de 2009.
Lívia Dotto Martucci
Presidente
Conselho Municipal de Cultura
(*) Solicitamos, aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, que caso haja indisponi-
bilidade de presença, favor comunicar seu suplente. 

conSelho MunIcIPAl DoS DIreItoS DA crIAnÇA e Do ADoleScente SÃo cArloS 
Edital de inscrição de candidatos a conselheiros tutelares de São Carlos-SP

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Carlos-SP, 

cumprindo as atribuições que a legislação confere (Lei Federal n 8.069/90 – ECA – 
Art. 139 e Lei Municipal nº 13.839/06), dentre as quais assumir a responsabilidade 
de processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, torna público a todos 
os interessados que no período de 03/08 ä 28/08 de 2009, estarão abertas as ins-
crições para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de São Carlos com 
jornada semanal de trabalho de 40 horas e remuneração de R$2.744,00 (DOIS MIL, 
SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)/ mês conforme Art. 68 da Lei Munici-
pal nº 13.839/06 de 03/07/06, com obrigatoriedade de dedicação exclusiva, sem 
vínculo empregatício ou estatutário, ficando a remuneração sujeita aos mesmos 
reajustes concedidos aos funcionários públi cos  municipais;
I – Do Processo para Escolha:
O Processo de escolha será constituído por duas etapas sucessivas;
a) Processo de Seleção
- prova escrita
- análise curricular
- entrevista
b) Processo de Eleição
II – Das inscrições;
1 – As inscrições serão feitas pessoalmente ou por meio de procuração legal-
mente constituída, na Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, na Casa dos Conselhos, à Rua Marechal Deodoro, 2477 – Centro, no 
período de 03/08 à 28/08/2009, das 8h00/12h00 e das 14h00 às 17h00, exceto aos 
sábados, domingos  e feriados.
2 – São requisitos para a função:
a) Reconhecida idoniedade moral;
b) Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
c)  Residencia no Município de São Carlos há mais de 2 anos;
d) Ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em pleno gozo de direitos políticos;
e)  Diploma de nível médio (2º grau completo)
f ) Experiência reconhecida e comprovada na área de defesa ou atendimento dos 
direitos da Criança e do Adolescente;
g) Participação comprovada de pelo menos 75% no curso dos pré-candidatos à 
Seleção de Conselheiros Tutelares.
3 - No ato da inscrição o candidato deverá, obrigatóriamente, apresentar os se-
guintes documentos:
a) Cópia do título de eleitor e do comprovante de cumprimento de suas obriga-
ções eleitorais na última eleição;
b)  Cópia do comprovante de quitação do serviço Militar, para candidatos do sexo 
masculino;
c) Comprovante de participação no curso para pré-candidatos que ocorrerá nos 
sábados dos meses de julho e agosto do corrente ano, com presença mínima de 
75% das 20horas totais do curso;
d)  Duas fotos 3x4 recentes;
e)  Cópia do Certificado de conclusão do Curso de nível médio (2º Grau)
f )  Currículo demonstrando a experiência na área de defesa dos direitos da criança 
e do adolescente. Os comprovantes deste currículo não deverão ser apresenta-
dos no ato da inscrição, embora o candidato esteja sujeito às exigências dos itens 
deste edital;
4) No ato da inscrição deverão ser preenchidos e assinados pelo candidato;
a) Declaração que preenche os requisitos mínimos para o cargo, conforme dispos-
to  no item 2 parte II deste edital;
b) Declaração que possui rigorosamente os documentos comprobatórios do Cúr-
riculo apresentado no ato da inscrição;
c) Declaração de recebimento do regulamento próprio do Processo para escolha 
dos Membros do Conselho tutelar de São Carlos, fornecido na inscrição.
III - O Processo de Seleção:
O Processo de Seleção será realizado conforme disposto da Lei Municipal nº 
13.839/06 de 03 de julho de 2006 cumprindo as seguintes etapas sucessivas e 
eliminatórias;
1º - prova escrita  e eliminatória (conforme previsto no regulamento deste pro-
cesso) na  qual o candidato evidencie domínio dos conhecimentos e habilidades 
necessários ao eficiente cumprimento das atribuições de Membro do Conselho 
tutelar, atribuições estas previstas nas Leis Federais nº 8.069/90 e nº 8.242/91 (Es-
tatuo da Criança e do Adolescente).
Comporá o programa para a prova escrita do processo de seleção do Conselho 
tutelar, o seguinte eixo temático:
- Constituição Federal;
- Estatuto da Criança e do Adolescente;
- O Perfíl e a atuação do Conselheiro Tutelar;
- Rede de Atendimento;
- A família e a questão social;
- Crianças e Adolescentes em situação de risco pessoal e social;
2º - Análise do currículo de cada candidato aprovado na prova escrita, conside-
rando a sua experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente;
3º - Entrevista individual;
IV – Do Processo de Eleição:
Os candidatos aptos ao processo de seleção serão submetidos a um processo Elei-
toral, conforme consta na subseção III e Subseção IV da Lei Municipal nº 13.839/06 
de 03 de julho de 2006.
V - Das disposições Finais e transitórias:
1. A escolha e a nomeação do candidato serão pela legislação em vigor, já referida 
na instituição do presente edital;
2. O Regulamento próprio do processo para escolha de Conselheiros Tutelares de 
São Carlos, elaborado segundo a Lei Municipal nº 13.839/06 de 03 de julho de 
2006 e aprovado pelo CMDCA, que será fornecido no ato da inscrição, fará parte 
integrante do presente Edital.
3. Não será permitida a apresentação de documentos fora do prazo fixado neste 
edital e no regulamento deste processo;
4.  Terminado o Processo de Seleção, serão divulgados na imprensa oficial do mu-
nicípio os nomes dos candidatos considerados aptos para concorrer no Processo 
Eleitoral;
5. O candidato deverá apresentar no dia da sua entrevista individual os documen-
tos expressos nos itens A e B do número 4 da parte II deste edital, sem o que terá 
sua inscrição cancelada;
6. O resultado deste Processo de Escolha será publicado na imprensa local e terá 
validade de 03 (três) anos contados a partir do ato do Poder Executivo nomeando 
os Conselheiros Tutelares escolhidos de São Carlos.
Da Bibliografia
Constituição da República Federal do Brasil de 1988 e alterações vigentes
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 com alterações  
 São Carlos, 13 de julho de 2009.
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