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 ► LINHA DE ÔNIBUS  ► ÁRVORES  ► HABITAÇÃO  ► EDUCAÇÃO

A Secretaria de Educação deu início ao 
2º módulo do curso de especialização 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
no qual se discutem o perfil dos alu-
nos e as necessidades de cada um para 
atendê-los melhor. ● Pág. 7

A Prohab abriu tomada de preços para 
a construção de mais 18 unidades habi-
tacionais no bairro São Carlos 8. As mo-
radias serão construídas pelo Programa 
Pró-Moradia, parceria entre Prefeitura e 
governo federal. ● Pág. 8

O Programa Plantando o Futuro atrai 
empresas que doam mudas de árvores 
para o plantio em áreas urbanas. Como 
a Tapetes São Carlos, que doou mil mu-
das de árvores nativas. Interessados po-
dem ligar para 3361-8081. ● Pág. 8

Nova linha de ônibus atende os mora-
dores da Quinta da Felicidade, Varjão, 
Samambaia, Damha e Jockey Clube. Foi 
feita uma pesquisa entre eles de traje-
to e horários desejados para realizarem 
seus deslocamentos. ● Pág. 2

 ► CARNAVAL 2010

Abertas inscrições para Concurso 
de Rei Momo, Rainha e Princesas

Estão abertas as inscrições para o concurso de Rei Momo, Rainha e Princesas 
do Carnaval 2010, que acontece no dia 9, com faixa etária de 16 a 30 anos – 
podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro, na Estação Cultura (Praça Antônio 
Prado s/nº). ● Pág. 2
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Abertas inscrições para Concurso 
de Rei Momo, Rainha e Princesas

A Coordenadoria de Artes e Cultura 
da Prefeitura comunica que as inscrições 
para o concurso de Rei Momo, Rainha e 
Princesas do Carnaval 2010 já podem ser 
feitas. 

Para se inscrever é necessário apre-
sentar cédula de identidade (RG), certidão 
de nascimento, CPF, título de eleitor, PIS-
Pasep ou NIT (em caso de trabalhadores), 
comprovante de residência, histórico de 
apresentação, foto 3x4 recente e carta de 
apresentação da agremiação carnavalesca, 
caso seja representante de alguma escola.

A faixa etária permitida e de 16 a 30 
anos. Os candidatos menores devem apre-
sentar a autorização dos pais ou respon-
sáveis. As inscrições devem ser feitas na 
Estação Cultura até o dia 5 de fevereiro, na 
Praça Antônio Prado s/nº, antiga Estação 
da Fepasa, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 
17h, de segunda a sexta-feira O concurso 
será realizado no dia 9 de fevereiro. Maio-

res informações podem ser obtidas pelo 
telefone (16) 3373-2700.

Folia 2010 – Com o slogan “São Carlos 
da Alegria”, a Prefeitura de São Carlos, por 
meio da Coordenadoria de Artes e Cultura 
e da Liga das Escolas de Samba, já definiu 
a programação do carnaval 2010 (veja no 
site www.saocarlos.sp.gov.br). A festa co-
meça oficialmente na quarta-feira, dia 10 
de fevereiro, a partir das 20h, no Instituto 
Cultural Ítalo Brasileiro (ICIB), com a apre-
sentação da Corte Carnavalesca, escolas 
de samba e seus sambas enredo, rainhas 
de bateria, mestres-sala e porta-bandeiras.

O carnaval deste ano terá a participa-
ção de 4 escolas de samba: Padre Faustino, 
Rosas Negras, Rosa de Prata e Império da 
Zona Sul, além de um bloco aspirante à es-
cola, chamado Bloco Santa Fé. A novidade 
esse ano é que serão três dias de desfile, 
14, 15 e 16. 

Confira a programação 
completa:

Dia - 9/2 - 20h - Concurso de Rei 
Momo, Rainha e Princesas do Carnaval 
2010

Local: Instituto Cultural Ítalo Brasi-
leiro (ICIB), na rua General Osório, 1.094, 
centro. 

Dia 10/2 - 20h - Abertura Oficial do 
Carnaval 2010 com apresentação da 
Corte Carnavalesca, escolas de samba e 
seus sambas enredo, rainhas de bateria, 
mestres-sala e porta-bandeiras.

Local: Instituto Cultural Ítalo Brasi-
leiro (ICIB), na rua General Osório, 1.094, 
centro. 

Dia 13/2 – 10h30 – Apresentação 
dos Grupos “Os Colombinos” e “Los Per-
nas”, tocando marchinhas de carnaval.

Local: Praça do Mercado Municipal
Carnaval dos Distritos:
Dia 13/2

20h – Santa Eudóxia - Sheila Lima Show
Local: Praça dos 500 Anos
20h – Água Vermelha - Banda Versátil 
Local: Praça do Comércio
Dia 14/2
20h – Santa Eudóxia - Banda Céu da 

Boca
Local: Praça dos 500 Anos
20h – Água Vermelha - Banda Los 

Pernas
Local: Praça do Comércio
Desfile de Escolas de Samba de São 

Carlos:
Dias 14, 15 e 16 - a partir das 20h
Local: Av. Trabalhador São-carlense, 

entre as ruas Rui Barbosa e Episcopal
Apuração:
Dia 16/2 – 11h – Apuração dos Blo-

cos Carnavalescos
Local: Av. Trabalhador São-carlense
Dia 17/2 - 10h30 - Apuração do Con-

curso de Escolas de Samba 
Local: Ginásio Municipal de Esporte 

Milton Olaio Filho

Regiões do Varjão terão 
novas linhas de ônibus

A Prefeitura de São Carlos informa 
que as regiões da Quinta da Felicidade, 
Varjão, Residencial Samambaia, Damha 
e Jockey Clube terão mais horários de 
ônibus com a implantação de uma nova 
linha do transporte coletivo, a 5871, que 
faz o trajeto São Carlos x Quinta da Feli-
cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito, desde segunda-
feira (25) as partidas já estão ocorrendo, 
de segunda a sexta-feira, da Praça An-
tonio Prado (Estação Fepasa) às 6h20, 
7h40, 11h, 13h, 16h e 18h15. No horário 
das 6h20 a viagem prossegue até o dis-
trito de Água Vermelha/Pesque-Pague.

No sentido contrário o ponto de 
partida será na Alameda Manacás da 
Serra (Desafio Jovem) e os horários 
serão às 6h, 6h50, 12h10, 15h, 16h45 
e 19h. A viagem das 6h tem como 
destino o conjunto do Sesi e o Distri-
to Industrial Miguel Abdelnur, a via-
gem das 12h10 sai de Água Vermelha 
e a das 16h45 vem para São Carlos 
direto, devido ao atendimento para a 
empresa TAM.

As linhas especiais que atendem ao 
Residencial Samambaia, Damha I e II 
com partida às 7h da Praça Antonio Pra-
do e às 16h30 e 17h20 do Residencial 
Samambaia/Damha não serão alteradas.

Os pontos principais do itinerário 
serão: Praça Antônio Prado (Estação), 

Estação Norte, Cemitério Nossa Senho-
ra do Carmo, Trevo Norte, Jockey Clube, 
Village I, Damha I, Damha II, Residencial 
Samambaia, Bar Tutoya do Vale, Varjão e 
Desafio Jovem.

Para atender a reivindicação dos 
moradores da Quinta da Felicidade, 
Varjão e do Residencial Samambaia, a 
secretaria realizou pesquisa de trajeto e 
horários desejados e necessitados pela 
população para realizarem seus deslo-
camentos.

Alterações - Com a implantação da 
nova linha devido ao fato do distrito de 
Água Vermelha ter a oferta de 31 horá-
rios de transporte coletivo através da 
Linha 5271: São Carlos x Santa Eudóxia, 
a Linha 4471: São Carlos x Água Verme-
lha não mais operará durante a semana 
a partir desta segunda-feira (25). Aos sá-
bados, domingos e feriados, a operação 
continua normal.

As alterações também estão sendo 
comunicadas aos moradores através da 
fixação de cartazes no interior dos veí-
culos de transporte coletivo e da distri-
buição de 900 folders com os novos ho-
rários nas linhas de transporte coletivo 
que atendem aos bairros citados.

Caso ainda haja dúvida o usuário 
pode entrar em contato com a Secre-
taria Municipal de Transporte e Trânsito 
através do telefone 3362-1305.

São Carlos terá Virada 
Cultural Paulista em maio

A Secretaria de Estado da Cultura di-
vulgou a participação de São Carlos na 
Virada Cultural Paulista. Esse é o quarto 
ano consecutivo do evento, e o primeiro 
ano na cidade de São Carlos. Com inves-
timento de R$ 6,5 milhões, a Virada levará 
para 29 municípios do Estado mais de 700 
atrações gratuitas.

Além de São Carlos participarão da 
Virada Cultural Paulista os municípios de 
Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Ca-
raguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, 
Marília, Mogi  das  Cruzes,  Mogi  Guaçu, 
Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão  
Preto,  Santa Bárbara d’Oeste, São João da 
Boa Vista, São  José  do  Rio  Preto,  São  
José  dos  Campos,  Sorocaba  e  na Região 
Metropolitana  da  Baixada Santista com 
Santos, Bertioga, Cubatão, Guarujá, Ita-
nhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 
São Vicente.

A Virada Cultural Paulista é o maior 
evento cultural do interior e litoral de São 
Paulo. Foi lançada em 2007 em 10 cidades, 
que receberam 381 atrações. Em 2008, 
mais de 740 mil pessoas compareceram à 
Virada em 19 municípios e puderam con-
ferir 476 espetáculos. Na edição de 2009, 
o público presente nas 20 cidades ultra-
passou a marca de um milhão de pessoas, 
que conferiram mais de 560 atrações. 

Para 2010, a expectativa é que 1,5 mi-
lhão de pessoas participem do evento em 
29 cidades, que contarão, ao todo, com 
mais de 700 espetáculos.

O evento acontece nos dias 22 e 23 
de maio, e em São Carlos algumas das 
atrações musicais serão Cordel do Fogo 
Encantado, Negra Li, The Dead Rocks, 
Blues de Ville. No teatro o espetáculo “Ma-
riazinha da Câmara Cascudo”, do Grupo 

Permanente de Pesquisa, “O Capitão e a 
Sereia”, do Grupo Clowns de Shakespeare. 
Intervenções circences BuBiÔ, DançÔ! O 
Stand Up Comedy com Marcela Leal. E na 
dança, apresentação de “Nucleares”, com 
Mariana Muniz, e “Cartas Brasileiras”, com 
a Raça Cia. de Danças. 

É um grande ganho pra São Carlos 
a vinda desse evento para a cidade. Em 
2007a Prefeitura pleiteou a vinda da Vira-
da para 2008, pois naquele ano estávamos 
com muitas atividades do sesquicentená-
rio e depois para 2009. Neste ano o núme-
ro de cidades aumentou e São Carlos foi 
contemplada. A cidade investe muito em 
cultura e um evento dessa natureza é mais 
uma importante atividade cultural para o 
município.
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 29
DE 29 DE janEiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Educação, no valor de R$ 8.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo nº 7.027/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa 
fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente dispo-
níveis,
DECRETa:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suplementar à seguinte dotação do 
orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.03.00 4.4.90.52 001 12.365.0030.2.042 8.000,00

TOTAL 8.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-
tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

12.01.00 3.3.50.43 001 12.361.0034.2.044 8.000,00

TOTAL 8.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 29 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
(Republicado por haver saído com incorreções na edição de 30/01/10)

DECRETO nº 31
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, no valor de R$ 15.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob nº 7.213/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de de-
zembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares para realização de transposição, remaneja-
mento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de 
programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% 
(dez por cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no va-
lor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suplementar à seguinte dotação 
do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

19.04.00 4.4.90.52 001 15.451.0061.1.026 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos da anulação da dotação orçamen-
tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

19.04.00 3.3.90.30 001 15.451.0061.1.026 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 32
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 11.300,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo nº 7.211/10, e

CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa 
fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente dispo-
níveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), suplementar às se-
guintes dotações do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

08.01.00 3.3.90.39 001 20.605.0019.2.018 11.000,00

08.01.00 4.4.90.52 001 20.605.0019.2.018 300,00

TOTAL 11.300,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamen-
tárias abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores.

Órgão Categoria 
Econômica

Fonte de 
Recurso

Funcional 
Programática

Anulação
R$

08.02.00 4.4.90.52 001 20.601.0020.2.020 100,00

08.02.00 4.4.90.52 001 20.601.0020.2.021 100,00

08.02.00 4.4.90.52 001 20.605.0019.2.017 100,00

08.02.00 3.3.90.30 001 20.605.0019.2.012 11.000,00

TOTAL 8.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 33
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 
500,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob nº 7.208/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de de-
zembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares para realização de transposição, remaneja-
mento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de 
programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% 
(dez por cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), suplementar à seguinte dotação 
do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

11.01.00 4.4.90.52 001 19.573.0029.2.036 500,00

TOTAL 500,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos da anulação da dotação orçamen-
tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

11.01.00 3.3.90.33 001 19.573.0029.2.036 500,00

TOTAL 500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 34
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Trabalho, Emprego e Renda, no valor de R$ 3.096,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo nº 7.214/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa 
fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente dispo-
níveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais), suplementar às 
seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

20.01.00 4.4.90.51 001 11.334.0066.2.078 1.396,00

20.01.00 4.4.90.52 001 11.122.0077.2.077 1.700,00

TOTAL 3.096,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-
tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

20.01.00 3.3.90.33 001 11.333.065.2.079 3.096,00

TOTAL 3.096,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 35
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Educação, no valor de R$ 430.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo nº 7.206/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa 
fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente dispo-
níveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), suplementar às 
seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.01.00 3.3.90.30 001 12.361.0034.2.044 25.000,00

12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0030.2.042 405.000,00

TOTAL 430.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamen-
tárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

12.02.00 4.4.90.51 001 12.361.0032.1.009 100.000,00

12.02.00 3.3.90.30 001 12.361.0033.2.041 100.000,00

12.02.00 3.3.90.36 001 12.361.0074.2.085 30.000,00

12.02.00 3.3.90.39 001 12.366.0031.2.054 100.000,00

12.03.00 4.4.90.51 001 12.365.0030.1.027 100.000,00

TOTAL 430.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 36
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Educação, no valor de R$ 650.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo nº 7.207/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa 
fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente dispo-
níveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), suplementar 
às seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0032.2.041 20.000,00

12.03.00 3.3.90.39 001 12.365.0030.2.042 630.000,00

TOTAL 650.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamen-
tárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

12.01.00 3.3.90.39 001 12.361.0034.2.044 150.000,00

12.02.00 3.3.90.30 001 12.361.0033.2.041 50.000,00

12.02.00 3.3.90.39 001 12.361.0033.2.041 200.000,00

12.02.00 4.6.90.71 001 12.361.0072.0.001 130.000,00

12.03.00 4.6.90.71 001 12.365.0072.0.001 120.000,00

TOTAL 650.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
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Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 37
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência Social, no valor de R$ 100.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo nº 7.212/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa 
fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente dispo-
níveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), suplementar à seguinte dotação 
do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.41 001 08.244.0023.2.022 100.000,00

TOTAL 100.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-
tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

06.01.00 3.3.50.43 001 08.243.0024.2.010 100.000,00

TOTAL 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 38
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Coordenadoria de 
Meio Ambiente, no valor de R$ 35.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo nº 7.209/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa 
fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente dispo-
níveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no 
valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), suplementar à seguinte 
dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

03.01.00 4.4.90.52 001 04.122.0075.2.003 35.000,00

TOTAL 35.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamen-
tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores.

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

03.01.00 3.3.90.39 001 18.122.0008.2.003 35.000,00

TOTAL 35.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 39
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 74.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no usjo 
das atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob nº 7.210/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de de-
zembro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares para realização de transposição, remaneja-
mento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de 
programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% 
(dez por cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no va-

lor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), suplementar à seguinte 
dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

08.03.00 3.3.90.39 001 20.605.0019.2.013 74.000,00

TOTAL 74.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos da anulação da dotação orçamen-
tária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§ 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações 
posteriores:

Órgão Categoria eConômiCa Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

08.03.00 3.3.90.30 001 20.605.0019.2.013 74.000,00

TOTAL 74.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO nº 40
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 143, DE 4 DE ABRIL 
DE 2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 17.421/02, 
CONSIDERANDO a necessidade da Prefeitura Municipal de São Carlos 
realizar ajustes no Sistema Viário da Estrada Municipal Guilherme Sca-
tena - SCA 010, consequentemente havendo modificação do Sistema 
de Drenagem das Águas Pluviais e no quadro de áreas do loteamento;
CONSIDERANDO o requerimento apresentado por SVN Empreendi-
mentos e Construções Ltda. em fls. 1.056 do processo administrativo 
nº 17.421/02;
CONSIDERANDO a aprovação do projeto da rede de abastecimento de 
água e da rede coletora de esgotos pelo Serviço Autônomo e Água e 
Esgoto - SAAE em fls. 1.021/1.055, e também a aprovação dos projetos 
das redes de galerias das águas pluviais em fls. 978/999, do menciona-
do processo; e
CONSIDERANDO o Certificado nº 534/2007 do GRAPROHAB - Grupo de 
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais em fls. 1.015 a 1.017;
DECRETA:
Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º do Decreto Municipal nº 143, de 4 
de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
Parágrafo único. O loteamento “Parque do Espraiado” situa-se na Zona 
3B - Zona de Recuperação e Ocupação Controlada, definida na Lei Mu-
nicipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do Muni-
cípio de São Carlos.”
Art. 2º O artigo 2º do Decreto Municipal nº 143, de 4 de abril de 2008, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º (...)

área dos lotes (226 unidades) 73.286,06 m² 46,56%

Sistema Viário 35.547,32 m² 22,58%

Sistema de Lazer 13.710,68 m2 8,71%

Áreas Verdes 3.062,42 m² 1,95%

Área de Preservação Permanente 19.108,76 m2 12,14%

Uso Institucional 11.561,34 m2 7,35%

Área para duplicação da Estrada Municipal 1.123,42 m² 0,71%

Total 157.400,00 m2 100,00 %”

Art. 3º Fica revogado o inciso III do artigo 5º do Decreto Municipal nº 
143, de 4 de abril de 2008.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTaRiaS

PORTaRia nº 92
DE 29 DE janEiRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob o no 6.997/10, resolve DESIGNAR a servidora DANIELA 
BRAVO DE FREITAS, ocupante do emprego de Contador, para substituir 
Michele Fernanda Gonçalves Serantola, Chefe da Divisão de Pessoal, da 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, pelo pe-
ríodo de 1º de fevereiro a 28 de maio de 2010, em virtude de licença 
maternidade e férias requeridas pela titular, com os vencimentos que 
lhe competirem por lei.
São Carlos, 29 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

(Republicada por haver saído com incorreções na edição de 30/01/10)

PORTaRia nº 96
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº 20.830/08, resolve
EXONERAR
RENATA PEREIRA FIGUEIRÓ do cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete V da Coordenadoria de Artes e Cultura, a partir de 25 de janeiro 
de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 43, de 5 de 
janeiro de 2009.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTaRia nº 9 7
DE 1º DE fEvEREiRO DE 2010

OSWaLDO B. DUaRTE fiLHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do proces-
so administrativo protocolado sob o nº 7.217/10, resolve
n O M E a R
ESDRaS ESTEvES DaMaCEna para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete vi na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 1º de fevereiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem 
por lei.
São Carlos, 1º de fevereiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

COnCURSOS PÚBLiCOS E PROCESSOS SELETivOS

COMUniCaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Munici-
pal de Administração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas 
disponíveis, para contratação por tempo determinado de professores, 
conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 04/02/10, às 15h, na Rua Dom Pedro II, n.º 
2426, Vila Costa do Sol, São Carlos.
Ficam convocados também os habilitados na lista do Processo Seletivo, 
para o emprego de Professor iv a comparecerem no dia 04/02/10, às 
15h00, à atribuição de aulas remanescentes da atribuição para o em-
prego de Professor I.
A convocação de Professor IV destina-se a suprir a necessidade emer-
gencial e temporária de excepcional interesse público. Comunica, ain-
da, que em caso de surgimento de aulas exclusivas de Professor IV, a 
lista será retomada a partir da última convocação.
PROfESSOR i

Cemei Período

Jose Antunes Tarde

PROfESSOR ii
emeB Período

Angelina Dagnone de Melo Manhã

PROfESSOR iii – ÁREa PORTUGUÊS

unidade número Período

EMEB Angelina Dagnone de Melo 5 Noite

São Carlos, 11 de janeiro de 2010.
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 Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a 
comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 309
fUnÇÃO: PROFESSOR II

nome ClassiFiCação

DANIELE FERREIRA FURLAN 73

São Carlos, 01 de fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnvOCaÇÃO DE COnCURSO PÚBLiCO
EM CaRÁTER TEMPORÁRiO

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo, a 
comparecer à Rua Episcopal, nº 1575, (Piso Major José Inácio) no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente a contratação, conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003 e 
suas alterações.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 266
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fUnÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
nome ClassiFiCação

LIDIANE GONCALVES PEREIRA ALVES 92

Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, 
que só serão admitidos caso haja vaga por motivo de desistência ou 
não comparecimento da candidata anteriormente convocada.

nome ClassiFiCação

REGIANE CRISTINA FRANZIN 93

GISELI CRISTINA MAZALLI NOVAES CANOVA 94

LUCIANE ZAGO GODOY 95

ELIANE CONCEICAO RODRIGUES FARGONI 96

JANAINA DONISETE FERRAZ DE SOUZA 97

MICHELE ROSA PEREIRA 98

DENISE PIOVEZAN ROSALINO 99

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
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 Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a 
comparecer  a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 293
fUnÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

nome ClassiFiCação

SAMIRA NATHALIA PIZZA 4

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
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 Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a 
comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 264
fUnÇÃO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

nome ClassiFiCação

JOSE LUIZ ALENCAR DE SOUZA JUNIOR 6

Ficam convocados também, os candidatos habilitados abaixo descritos, 
que só serão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou 
não comparecimento de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

JOSE ALPOIM DE ALMEIDA MELO 7

GLAUCIA SILVA DOS SANTOS 8

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
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 Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a 
comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMERO DO COnCURSO: 278
fUnÇÃO: FISCAL DE TRIBUTOS

nome ClassiFiCação

RICARDO ISHIMURA 7

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo 
discriminada desistiu de assumir a vaga a ela destinada, ficando, por-
tanto, desclassificada:
COnCURSO PÚBLiCO: 309
fUnÇÃO: PROFESSOR II 

nome ClassiFiCação

VIVIAN CARLOS CACAPAVA 30

São Carlos, 01 de fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo 

discriminada, desistiu de assumir a vaga a ela destinada:
nÚMERO DO COnCURSO: 293
fUnÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

nome ClassiFiCação

CAROLINE DE QUEIROZ GONCALVES 3

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato  abai-
xo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
nÚMERO DO COnCURSO: 264
fUnÇÃO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

nome ClassiFiCação

EDMILSON APARECIDO MARTINS 4

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata  abaixo 
discriminada, desistiu de assumir a vaga a ela destinada:
nÚMERO DO COnCURSO: 247
fUnÇÃO: ARQUITETO

nome ClassiFiCação

JULIANA DE SENZI ZANCUL 6

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata  abaixo 
discriminada, desistiu de assumir a vaga temporária a ela destinada:
nÚMERO DO COnCURSO: 207
fUnÇÃO: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

nome ClassiFiCação

ALCIONE PEREIRA BIFFI FUSCO 33ª

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata  abaixo 
discriminada, desistiru de assumir a vaga temporária a ela destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 266
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

FABIOLA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 89

São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDiTaL DE COnTRaTaÇÃO POR PRaZO DETERMinaDO

aUXiLiaR DE EnfERMaGEM
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por determinação do Ex.mo. Pre-
feito Municipal, Oswaldo B. Duarte Filho, torna público a abertura de 
inscrições para o emprego de Auxiliar de Enfermagem, em caráter tem-
porário, conforme prevê a Lei nº 13258 de 22 de dezembro de 2003, 
durante a validade desta seleção.
i - DOS EMPREGOS E vaGaS

Emprego Pré-Requisitos Jornada de Trabalho
Vencimento 

+ Auxilio 
Alimentação

Auxiliar de 
Enfermagem

Ensino Fundamental Completo, Curso 
de Auxiliar de Enfermagem e Registro 
no COREN (na categoria de Auxiliar de 

Enfermagem). Não serão aceitos para este 
emprego outros Registros senão o de 

Auxiliar de Enfermagem.

8h/d ou 12/36h, 
a critério da 

Administração

R$ 867,00+
Gratificação SUS

*A remuneração será composta pelo vencimento mais auxílio alimenta-
ção (R$ 867,00), prêmio assiduidade (R$ 58,14), insalubridade que deve-
rá ser analisado pelo Engenheiro do Trabalho (R$ 102,00) e Prêmio SUS 
(R$ 100,00), totalizando R$ 1.127,14. 
ii – DaS aTRiBUiÇÕES

Auxiliar de Enfermagem: Integrar-se à equipe de saúde da unidade 
para a qual for designado. Participar das atividades de assistência 
básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de 
sua profissão na Unidade de Saúde a que estiver vinculado e, quan-
do indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, dentre outros). Realizar ações de 
educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de 
risco, conforme planejamento da equipe de trabalho. Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcio-
namento da Unidade. Realizar a escuta qualificada das necessida-
des dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Realizar 
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação com-
pulsória e de outros agravos e situações definidas pela Vigilância 
Epidemiológica do Município. Registrar a produção realizada nos 
formulários padronizados, garantindo a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas de informações existentes. Participar das 
atividades de educação permanente programadas pelo gestor lo-
cal. Apoiar as ações de aprendizagem de estudantes de graduação 
e pós-graduação que estiverem em estágio na Unidade a qual está 
vinculada. Acolher os usuários na recepção, preparando sua docu-
mentação para o atendimento e na pós consulta proceder às orien-
tações conforme registrado em prontuário. Participar do planeja-
mento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis. Manusear os registros dos usuários com postura 
ética e respeitosa. 

iii – inSCRiÇÕES
1. As inscrições serão realizadas pela internet, no período de 02 a 
12/02/2010, e implicará a completa ciência e tácita aceitação das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato 
não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá tomar co-
nhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo.
3. São requisitos para a inscrição:
ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
possuir os requisitos necessários para exercer o emprego; 
ter 18 (dezoito) anos completos;
4. Para inscrever-se, o candidato deverá:
4.1 acessar o site www.saocarlos.sp.gov.br durante o período de inscri-
ção (02 a 05/02/2010);
4.2 localizar, no site, o “link” correlato ao Processo Seletivo;
4.3 ler integralmente o edital e preencher total e corretamente o cadas-
tro com os dados solicitados;
5. Não serão aceitas inscrições por via postal ou extemporâneas
7. Não será considerada efetuada a inscrição que não atender total e 
corretamente o exposto neste capítulo
8. A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância 
com as exigências contidas no presente Edital, bem como pela respon-
sabilidade e conseqüências de eventuais erros no preenchimento da 
ficha de inscrição.
iv - Da SELEÇÃO
1. A seleção constará da seguinte fase: Prova Dissertativa
1.1 A prova será composta por 6 questões dissertativas, sendo 2 de 
Políticas de Saúde e 4 de Conhecimentos Específicos. 

emPrego Prova dissertativa número de Questões valor de Cada 
Questão data da Prova

Auxiliar de 
enfermagem 

Políticas de Saúde 2 questões 
dissertativas 20 pontos

21/02/2010

Conhecimentos Específicos 4 questões 
dissertativas 20 pontos

A prova dissertativa será de caráter eliminatório e classificatório.
v - Da REaLiZaÇÃO Da PROva DiSSERTaTiva
1. A Prova Dissertativa será realizada na cidade de São Carlos, no dia 
21/02/2010 em local e horário a serem comunicados por meio de pu-
blicação no Diário Oficial do Município de São Carlos e disponibilizados 
no site da prefeitura Municipal de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br).
2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de um dos documentos 
abaixo:
Cédula de Identidade (RG);
Carteira de órgão ou conselho de classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado Militar;
Carteira Nacional de Habilitação (com foto).
3. Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos documentos acima ci-
tados, ainda que autenticadas.
4. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
5. Não será admitida a entrada de candidato na sala de provas após o 
seu início.
6. Não haverá 2ª chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar 
o atraso ou a ausência do candidato.
7. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qual-
quer equipamento eletrônico.
8. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a rea-
lização das provas, for surpreendido comunicando-se com outro can-
didato ou terceiros, verbalmente ou por escrito ou usando de meios 
ilícitos. 
9. O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acom-
panhamento de um fiscal.
10. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de ca-
neta de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Não será permitido o 
uso de corretivo na Folha Definitiva de Respostas.
11. O candidato lerá as questões no caderno de questões e responderá 
na Folha Definitiva de Respostas, que será o único documento válido 
para correção. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas será 
de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
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conformidade com as instruções especificadas na capa do Caderno de 
Questões. Não haverá substituição de Folha Definitiva de Respostas.
12. A prova dissertativa terá duração de 3 horas e ao terminar o candi-
dato deverá entregar ao fiscal a Folha Definitiva de Resposta.
13. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-
se do recinto de provas depois de decorrida uma hora do seu início, 
podendo levar o caderno de questões. 
14. Não haverá em hipótese alguma revisão e/ou vistas de prova.
vi – DO jULGaMEnTO Da PROva
1 – Da Prova Dissertativa
1.1 A Prova Dissertativa será avaliada na escala de 0 (zero) a 120 (cento e 
vinte) pontos. A cada questão correta serão atribuídos 20 (vinte) pontos.
1.2 Critério de Habilitação na Prova Dissertativa
1.2.1 Será considerado habilitado o candidato que acertar pelo menos 
50% das questões da Prova Dissertativa.
1.2.2 A lista dos candidatos habilitados na Prova Dissertativa será pu-
blicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada no site da Pre-
feitura Municipal de São Carlos (www.saocarlos.sp.gov.br), conforme o 
cronograma.
vii - Da CLaSSifiCaÇÃO finaL
1. A Nota Final do candidato, será composta pela soma dos pontos da 
Prova Dissertativa .
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente 
da nota final.
3. Em caso de empate da Nota Final, terá prioridade o candidato que:
Tiver mais Idade 
viii – DOS RECURSOS
1. Será assegurado aos candidatos o direito a recurso, caso não concor-
de com a pontuação obtida na Prova Dissertativa, conforme divulgado 
no Diário Oficial do Município, de acordo com cronograma divulgado.
2. Admitir-se-á, por candidato, um único recurso para cada questão da 
prova.
3. Após o julgamento dos recursos interpostos, será feita nova classifica-
ção caso tenha havido alteração na nota do candidato.
4. O recurso:
deverá ser apresentado em formato livre e interposto no prazo fixado 
no cronograma constante deste Edital.
deverá ser entregue em mãos ou por procuração, devidamente proto-
colado, à Rua Episcopal, nº 1575 – Centro - São Carlos na Divisão de 
Recrutamento e Seleção de Pessoal.
deverá estar devidamente fundamentado e conter o nome do candi-
dato, o número do documento de identidade e o endereço para cor-
respondência.
quando interposto por procurador só será aceito se estiver acompa-
nhado do respectivo instrumento de mandado, cópia do documento 
de identidade do procurador e cópia do documento de identidade do 
candidato. O mandado ficará retido.
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora 
do prazo estipulado neste Edital.
iX – Da COnTRaTaÇÃO
1. A contratação será realizada pelo regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho – C.L.T., obedecerá à ordem de Classificação Final dos candida-
tos e de acordo com as necessidades da Prefeitura, com prévia publica-
ção de convocação no Jornal Oficial do Município.
2. O candidato convocado será submetido ao exame de saúde admis-
sional (físico e mental) que o comprove apto para o emprego.
3. Por ocasião da contratação, deverão ser apresentados originais e có-
pias de:
 
01 (uma) Foto 3x4 coloridas recentes;
Carteira de Identidade - RG (cópia reprográfica);
Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia reprográfica); 
Título de Eleitor e comprovação de estar quites com a justiça eleitoral 
(cópia reprográfica);
Carteira Profissional;
Cartão do PIS/PASEP (cópia reprográfica);
Certidão de Nascimento (cópia reprográfica), se solteiro ou Certidão de 
Casamento (cópia reprográfica), se casado;
Certificado de Reservista (cópia reprográfica);
Comprovante de Residência (cópia reprográfica);
Certidão de Casamento (cópia reprográfica);
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos (cópia repro-
gráfica);
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (cópia reprográ-
fica); 
Requisitos citados no item I – Dos Empregos e Vagas deste Edital (cópia 
reprográfica);
4. O candidato convocado para a contratação que estiver impedido de 
assumir a vaga, será considerado desclassificado, sendo convocado o 
próximo habilitado.
5. A contratação será realizada por PRAZO DETERMINADO de até 03 
(três) meses, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração. 
6. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o seu endere-
ço junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 
da Prefeitura Municipal.
X - Da vaLiDaDE
1. O prazo de validade da seleção é de 1 (um) ano, contado a partir da 
data de publicação dos resultados, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração.
Xi – DaS DiSPOSiÇÕES GERaiS
1. Cabe à Comissão designada para este fim a confecção, aplicação e 
correção das provas e o processamento do processo seletivo. 
2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualiza-
ções ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento 
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso publicado.
3. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tá-
cita das condições da seleção estabelecidas neste Edital.
4. Será automaticamente excluído do Processo seletivo o candidato 

que:
a) não comparecer à prova;
b) não entregar ao fiscal a folha definitiva de respostas ao final da prova;
c) usar de meios ilícitos na execução das provas.
5. A aprovação e correspondente classificação não gera direito automá-
tico de contratação.
6. O provimento das vagas, ocorrerão de acordo com a necessidade da 
Prefeitura, durante a validade de Processo Seletivo, obedecendo a or-
dem de classificação.
7. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos e empre-
gos públicos, exceto nas hipóteses previstas no inciso XVI do Art. 37 da 
Constituição Federal, Lei Orgânica do Município.
8. As convocações para provimento das vagas serão feitas por meio de 
Diário Oficial do Município, com prazo marcado para o comparecimen-
to, implicando, o não comparecimento, em desistência tácita da vaga.
9. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação 
em exame médico que o ateste estar em condições físicas e mentais 
para o desenvolvimento das atividades para as quais está sendo contra-
tado e a apresentação dos documentos que lhe forem exigidos.
10. A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade 
em documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 
candidato da seleção.
11. O candidato se responsabiliza por atualizar formalmente os seus 
dados cadastrais, em caso de aprovação, na Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Gestão de Pessoal, das  8h às 18h.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para 
realizar o processo seletivo.
Xii – DO PROGRaMa
1. Política de Saúde
Princípios doutrinários do SUS: universalidade, equidade e integralida-
de.
Princípios organizativos do SUS: regionalização e hierarquização, reso-
lubilidade, descentralização, participação dos cidadãos, complementa-
ridade do setor privado.
Direito dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Estado de 
São Paulo.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990. Título II – Ca-
pítulo I) e Estatuto do Idoso (lei 10.741 de 2003. Título II – Capítulo IV).
2. Conhecimentos Específicos
Introdução à Enfermagem: fundamentos e técnicas de enfermagem. 
Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e Legislação do Exer-
cício Profissional. Programa Nacional de Imunização (considerações 
gerais, calendário para o Estado de São Paulo, cuidados gerais na apli-
cação das vacinas, cadeia de frio). Desinfecção e Esterilização de ma-
teriais. Noções de nutrição e dietética. Assistência de enfermagem nos 
programas: saúde da criança (puericultura, aleitamento materno, higie-
ne e alimentação, doenças diarréicas e respiratórias, desnutrição, vermi-
noses). Saúde da mulher (pré-natal, puerpério, planejamento familiar). 
Saúde do adulto (hipertensão arterial e diabetes), Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis (DST/AIDS). Assistência de enfermagem nas urgências.
Xiii – CROnOGRaMa DE EvEnTOS

02 a 12/02/2010 Período de insCrição

21/02/2010 Realização da Prova Dissertativa

27/02/2010 Divulgação do Resultado da Prova Dissertativa

01/03/2010 Período para interposição de recursos da Prova Dissertativa

06/03/2010 Publicação do Resultado Final

08/03/2010 Período para interposição de recursos do Resultado Final

São Carlos, 01 de fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COMUniCaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o Sr. Eduardo Rodrigo 
da Silva, habilitado na 3ª posição do Concurso Público nº 278 para o 
emprego de Fiscal de Tributos, foi convocado em 04/01/2010 e compa-
receu em 05/01/2010, mas não retornou até a presente data para efeti-
vação da contratação, ficando portanto desclassificado.
São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LiCiTaÇÕES

PREfEiTURa MUniCiPaL DE SÃO CaRLOS - PREGÃO ELETRÔniCO 
nº. 004/2010 - PROCESSO aDMiniSTRaTivO Nº 11.859/2009. Faço 
público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se 
encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 004/2010, que possui como a 
aquisição de equipamentos de escritório (REEDiÇÃO DO LOTE 02 do 
Pregão Eletrônico 087/2009, por ter resultado deserto naquela 
oportunidade) destinados à instalação e funcionamento do Museu de 
Ciência e Tecnologia Prof. Mário Tolentino no Município de São Carlos, 
nos termos do plano de trabalho do convênio firmado entre o Municí-
pio de São Carlos e o Governo Federal/Ministério da Ciência e Tecno-
logia – Convênio nº 01.0089.00/2007. O Edital na íntegra poderá ser 
obtido pelos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção 
Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 
8h00min do dia 08 de fevereiro de 2010 e o início da sessão de disputa 
de preços será às 14h30min do dia 08 de fevereiro de 2010. Maiores 
informações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 01 de fevereiro 
de 2009. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUMO Da aTa DE SESSÃO DE aBERTURa DOS EnvELOPES DE 
HaBiLiTaÇÃO COnviTE DE PREÇOS n.° 002/2010 PROCESSO nº 
20.695/2009 Ao 1º de fevereiro de 2010, às 09h00min, reuniram-se na 
Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os represen-
tantes presentes para procederem à abertura dos envelopes de habili-

tação apresentados para o Convite supracitado. A Comissão procedeu à 
abertura dos envelopes de habilitação apresentados pelas empresas, a 
saber: André Luis Michelotto Peças – ME. e Auto Elétrico Casa Vermelha 
Ltda. ME. A Comissão, após a verificação detalhada da documentação, 
julga HABILITADAS as empresas André Luis Michelotto Peças – ME e 
Auto Elétrico Casa Vermelha Ltda. ME. Os representantes presentes abri-
ram mão da interposição de recurso. Em prosseguimento foram abertos 
os envelopes de propostas de preços e sua documentação vistada pe-
los presentes.A Comissão aguarda parecer da unidade interessada para 
proferir seu julgamento. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO Da aTa DE jULGaMEnTO Da COMiSSÃO PERManEnTE 
DE LiCiTaÇÕES COnviTE DE PREÇOS n.° 002/2010 PROCESSO nº 
20.695/2009 Ao 1º de fevereiro de 2010, às 11h30, reuniu-se na Sala de 
Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise 
da documentação apresentada nas propostas de preços das empresas 
participantes do certame em epígrafe. A Comissão, valendo-se do pa-
recer emitido pela unidade interessada, e considerando o critério de 
julgamento de menor preço global, JULGA CLASSIFICADA em primeiro 
lugar para todos os lotes a empresa Auto Elétrico Casa Vermelha Ltda. 
ME., e em segundo lugar a empresa André Luis Michelotto Peças – ME. 
Caroline Garcia Batista Presidente

Dispensa de Licitação - Processo nº. 2.017/2010 - Ratifico a dispen-
sa de licitação para locação de um imóvel localizado na Rua Monteiro 
Lobato, n.º 1715, Vila Nery, destinado a instalação da residência do 1º 
Sargento do Tiro de Guerra de São Carlos, com fundamento no Artigo 
24, X, da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, con-
forme o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº. 
2.017/2010. São Carlos, 01 de fevereiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho 
- Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico n. º 094/09 - Processo n. º 28.613/2009 – HO-
MOLOGaÇÃO - Objeto: Contratação de empresa especializada no for-
necimento dos equipamentos ativos, passivos e na instalação dos mes-
mos, para instituição de uma rede MAN (Metropolitan Area Network) 
por radiofreqüência (rede de telecomunicações sem fio), para fins de in-
terligação de diversos prédios públicos vinculados ao Município de São 
Carlos através de circuitos de rádio freqüência, de modo a permitir a 
transferência de dados, navegação pela rede mundial Internet e acesso 
aos sistemas informatizados do Município. Homologo a decisão proferi-
da pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empre-
sa inTER TELECOM – COMÉRCiO E LOCaÇÃO DE EQUiPaMEnTOS 
DE COMUniCaÇÃO LTDa EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº. 06.936.357/0001-62. Nesta oportunidade, designo o servidor Apa-
recido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao 
site do Banco do Brasil. São Carlos, 01 de fevereiro de 2010. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

EXTRaTOS

EXTRaTO DE aDiTaMEnTO COnTRaTUaL
1º TERMO aDiTivO aO COnTRaTO nº 110/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Comercial Nicpac Ltda.
Objeto: acresce os serviços ao contrato de fornecimento de gêneros 
alimentícios destinados ao café da manhã dos trabalhadores rurais do 
bairro Cidade Aracy e dos servidores operacionais da Prefeitura Munici-
pal de São Carlos e acresce a quantia de R$ 37.035,00
Data da assinatura: 20/01/10
Processo nº 12.327/09

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 118/09
COnTRaTanTE: PREfEiTURa MUniCiPaL DE SÃO CaRLOS

Contratada: Tapa Produções Artísticas Ltda.
Objeto: apresentação do espetáculo teatral “A Moratória” no Teatro Mu-
nicipal de São Carlos
Valor: R$ 10.000,00
Data da assinatura: 21/10/09
Vigência: 26/10/09
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação (Art. 25, III, da Lei Federal nº 
8.666/93)
Processo nº 24.760/09

aTO Da fESC

EDiTaL DE inSCRiÇÃO DE CanDiDaTOS À ELEiÇÃO PaRa a 
COMiSSÃO inTERna DE PREvEnÇÃO DE aCiDEnTES - CiPa

A Fundação Educacional de São Carlos – FESC, estabelecida a Rua São 
Sebastião, 2.828, comunica a abertura de inscrições aos interessados 
a participarem como candidatos a representantes dos empregados 
na Comissão interna de Prevenção de acidentes – CiPa, confor-
me o que estabelece a Norma Regulamentadora NR5, para a Gestão 
2010/2011, cujo período de mandato será de 22 de abril de 2010 a 
21 de abril de 2011. 
Poderão participar do Processo Eleitoral da CIPA – Gestão 2010/2011, 
todos os funcionários pertencentes ao quadro funcional da FESC. Os 
funcionários eleitos deverão OBRiGaTORiaMEnTE  realizar o TREi-
naMEnTO Da CiPa, com carga horária de vinte horas, a ser realizado 
em local, dias e horários pré-estabelecidos pela FESC.
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Será formada uma CIPA, conforme segue:
dimensionamento da CiPa da FesC – CamPus 1 e 2

Membro Eleito
Efetivo 01

Suplente 01

Membro Indicado
Efetivo 01

Suplente 01

Total de Membros 04

Cronograma das Eleições
evento data/Horário/loCal

Período de Inscrições dos candidatos 03/02/10 a 19/02/10

Divulgação das inscrições 01/03/10 a 05/03/10

Eleição 17, 18 e 19/03/10

Apuração da eleição 19/03/10 – Após encerramento da eleição

Divulgação do resultado da eleição 19/03/10

Treinamento da CIPA 05/04/10 a 09/04/10

Posse dos membros das CIPAs. 22/04/10 à tarde

São Carlos, 02 de fevereiro de 2010.
__________________________________________________________
Rildo da Silva Gonçalves
Presidente da Comissão Eleitoral

COnCURSO PÚBLiCO E PROCESSO ESELETivO

fUnDaÇÃO EDUCaCiOnaL SÃO CaRLOS
HOMOLOGaÇÃO DOS COnCURSOS PÚBLiCOS nºS.  21 E 22

A fUnDaÇÃO EDUCaCiOnaL SÂO CaRLOS, entidade de direito 
público interno, por determinação de sua Diretora-Presidente:  Elisete 

Silva Pedrazzani, em face da Lista de Classificação Definitiva dos candi-
datos aprovados nos termos do Capitulo IV – Classificação Final do Edi-
tal de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais, HOMOLOGA, para 
que produza os devidos e legais efeitos, o resultado final, publicado no 
Diário Oficial do Município de São Carlos, de 05 de Dezembro de 2009, 
dos Concursos Públicos para os empregos de Educador – Informática e 
Educador Cultura. 
São Carlos, 01 de Fevereiro de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente

LiCiTaÇÃO

HOMOLOGaÇÃO/aDjUDiCaÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: n° 7.192/09 
PREGÃO ELETRÔNICO: n° 003/2010
Objeto:- Aquisição de produtos químicos destinados ao tratamento de 
esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto – Monjolinho..
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como adjudico o obje-
to do presente processo licitatório em favor das licitantes vencedoras:  
OCC QUÍMICA LTDA, lote 01; PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇÚ INDUSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA, para o lote 02; BELGIQUIMICA PRODUTOS QUÍMI-

COS LTDA – EPP,  para o lote 03; LIMPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
– ME, para o lote 04,   nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 
10520/02 e Decreto Municipal n° 151/04.
 São Carlos, 01 de fevereiro de 2010
 Engº Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº

EXTRaTO

SERviÇO aUTÔnOMO DE ÁGUa E ESGOTO – SaaE
EXTRaTO DE COnTRaTO 

PROC. nº: 4.693/2009
1º) COnTRaTanTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) COnTRaTaDa: ARACONS CONSTRUTORA TDA.
3º) OBjETO:  Contratação de empresa para construção de Estação Ele-
vatória de Esgoto no Jardim Mirante do Bela vista (Rua Sete), e do Cole-
tor de Esgoto da Rua Cel. Leopoldo Prado, no trecho entre a Rua Elidia 
Benetti (esquina com a Rua Alexandre Barros) e a Estação Elevatória de 
Esgoto projetada.
4º) PaGaMEnTO: Será efetuado  mediante medições mensais, de acor-
do com cronograma físico-financeiro e conforme liberações da Caixa 
Econômica Federal.
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 603.308,17.
6º) DOTaÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros 
do Programa de Trabalho nº 060100.1751200071.716, conforme nota 
de empenho nº 151 de  18/01/2010.
São Carlos, 02 de fevereiro de 2010.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº

Na semana passada, na Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), a Secreta-
ria Municipal de Educação deu início ao 2º 
módulo do curso de especialização da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos), no qual 
se discutem o perfil das pessoas que fre-
quentam esse programa e a necessidade 
de cada uma delas para que sejam mais 
bem atendidas. 

Participam dessas aulas 40 pessoas, 
entre elas professores da rede municipal 
de ensino, pessoas de outras secretarias, 
estudantes das universidades e professo-
res do estado.

Durante o curso serão trabalhadas 
diversas temáticas, divididas em cinco 
módulos: Sujeitos da EJA; Educação de Jo-
vens e Adultos; Legislação e Políticas Pú-
blicas de Educação de Jovens e Adultos; 
EJA e o Mundo do Trabalho; e Conteúdos 
Básicos e Específicos à População Urbana 
na EJA.

Em dezembro do ano passado ini-
ciou-se o primeiro módulo da especializa-
ção, em janeiro o módulo 2 e em fevereiro 
começará o módulo 3. A capacitação é 

gratuita e conta com o apoio e reconheci-
mento do Ministério da Educação (MEC).

Atualmente, a Prefeitura possui mil 
alunos na EJA e 300 no Mova. A EJA 
atende jovens e adultos que estão fora 
do processo educativo, e está articula-
da ao Mova-São Carlos e ao Programa 
Brasil Alfabetizado. Recebe alunos que 
participaram do processo de alfabeti-
zação, garantindo a continuidade nos 
estudos até a oitava série do ensino 
fundamental. 

Matrícula – A Prefeitura de São Carlos 
iniciou a matrícula dos alunos interessa-
dos em frequentar as aulas da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e do Mova/Bra-
sil Alfabetizado. As matrículas podem ser 
feitas na Divisão de Educação de Jovens 
e Adultos da Secretaria Municipal de Edu-
cação, que fica na rua D. Pedro II, 2.426, 
Centro. A Divisão funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
Mais informações pelo telefone (16) 3364-
2901. Não há prazo para encerramento 
das matrículas.

Curso de especialização 
da EJA é realizado

A Escola Municipal de Governo 
(EMG), coordenada pela Fundação Edu-
cacional São Carlos (FESC), está promo-
vendo junto com o Ministério da Edu-
cação (MEC) e a Secretaria Municipal de 
Educação um curso sobre a metodologia 
do Plano de Desenvolvimento da Escola 
(PDE-Escola).

A capacitação, que começou na ter-
ça (26) e foi até sexta-feira (29), é voltada 
para diretores, assessores de direção, co-
ordenadores pedagógicos e professores 
das Escolas Municipais de Educação Bási-
ca (EMEBs). O curso está sendo ministra-
do por técnicos do MEC para aproxima-
damente 70 participantes, divididos em 
duas turmas.

O Plano de Desenvolvimento da Esco-
la é uma ferramenta gerencial que auxilia 
a escola a realizar melhor o seu trabalho: 

focalizar sua energia, assegurar que sua 
equipe trabalhe para atingir os mesmos 
objetivos e avaliar e adequar sua direção 
em resposta a um ambiente em constante 
mudança. 

É considerado um processo de pla-
nejamento estratégico desenvolvido pela 
escola para a melhoria da qualidade do 
ensino e da aprendizagem. O PDE-Escola 
tem por objetivo fortalecer a autonomia 
da gestão escolar a partir de um diagnós-
tico dos desafios de cada escola e da de-
finição de um plano para a melhoria dos 
resultados, com foco na aprendizagem 
dos alunos. 

O plano de cada escola, feito pela pró-
pria equipe, deve indicar as metas a serem 
atingidas para aumentar os indicadores 
educacionais e o prazo para o cumpri-
mento dessas metas.

Plano de Desenvolvimento da 
Escola é tema de capacitação 
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A Tapetes São Carlos efetuou, na se-
mana passada, a doação de mil mudas de 
árvores nativas, que foram destinadas ao 
Horto Municipal. Os exemplares de árvo-
res nativas passam pelo processo de cres-
cimento para, após, serem plantadas em 
áreas urbanas e de preservação ambiental.

A administração não mede esforços 
em reduzir o déficit de árvores na cidade. 
Nesse primeiro ano foram plantadas mais 
de 20 mil árvores. E a participação da ini-
ciativa privada reforça essa intenção em 
preservar o meio ambiente e recuperar o 

que foi degradado.
São Carlos tem vários programas que 

incentivam a preservação do meio am-
biente. Um deles é o Disque-árvore, que já 
distribuiu mais de 6 mil exemplares para 
o plantio. As solicitações podem ser feitas 
por meio do site: www.saocarlos.sp.gov.br 
ou pelo telefone: 3361-8081. O IPTU Verde 
concede incentivos fiscais a quem planta 
árvores em frente das casas. O Programa 
Plantando o Futuro atrai empresas que 
doam mudas de árvores para o plantio em 
áreas urbanas.

Empresa doa mil 
mudas à Prefeitura

São Carlos 8 terá
mais 18 moradias

A Progresso e Habitação de São Carlos 
(Prohab), empresa de economia mista da 
Prefeitura, abriu tomada de preços para 
a construção de mais 18 unidades habi-
tacionais no bairro São Carlos 8. As mora-
dias serão construídas pelo Programa Pró-
Moradia, uma parceria entre Prefeitura e 
o governo federal, por meio do Ministério 
das Cidades.

As obras têm custo estimado em R$ 
500 mil. A empresa contratada terá o pra-
zo de 180 dias para a conclusão das cons-
truções. Os beneficiados com as novas 
casas são as famílias que participaram do 
sorteio, que ocorreu em julho de 2008. 

A Prefeitura já entregou 30 mora-
dias pelo mesmo programa no bairro, 

um investimento de aproximadamente 
de R$ 1 milhão, e em breve vai realizar 
o sonho da casa própria para mais 18 
famílias. 

Edital - O edital completo para a to-
mada de preços poderá ser retirado na 
sede da Prohab, localizada na rua São Joa-
quim, 958, centro, de segunda a sexta, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h. Os envelo-
pes com as propostas e a documentação 
solicitada serão recebidos até o dia 12 de 
fevereiro, às 9h. A abertura dos envelopes 
está prevista para acontecer no dia 18 do 
mesmo mês. Outras informações sobre a 
tomada de preços poderão ser consulta-
das no site: www.saocarlos.sp.gov.br.

Na semana passada, representantes 
de mais de 250 cidades do Estado de São 
Paulo estiveram na Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) para participar do I 
Encontro de Gestores do Programa Nacio-
nal de Formação de Professores. 

O encontro foi realizado para apre-
sentar aos representantes das secretarias 
municipais e estaduais de educação como 
será a implantação do Programa de For-
mação Continuada dos Professores da 
Rede Pública do Estado de São Paulo.

O programa é uma ação do Ministério 
da Educação (MEC) destinado aos profes-
sores em exercício das escolas estaduais 
e municipais sem formação adequada, 
oferecendo cursos superiores públicos e 
gratuitos. 

O docente poderá se graduar nos cur-
sos de 1ª Licenciatura, de 2ª Licenciatura, 
para professores que atuam fora da área 
de formação, e de Formação Pedagógica, 
para bacharéis sem licenciatura. Todas as 
licenciaturas das áreas de conhecimen-
to da educação básica serão ministradas 
com cursos gratuitos para professores em 
exercício das escolas públicas, nas modali-

dades presencial e a distância.
De acordo com José Adinan Ortolan, 

da União Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação - Undime, atualmente, 
no estado de São Paulo, há 98 mil profes-
sores dando aula, mas sem formação ade-
quada. O vice-reitor da UFSCar, Pedro Gal-
leti, lembrou que a universidade será uma 
das instituições públicas que vão oferecer 
capacitação aos professores.

A representante do MEC, Iara Bernar-
di, disse que o estado de São Paulo foi o 
último a aderir ao programa, por isso, nes-
ta primeira etapa, não haverá vagas para 
todos os professores, mas ao longo do ano 
o MEC pretende suprir a demanda.

Em São Carlos, uma parceria entre o 
governo federal, a Prefeitura e a UFSCar 
possibilitou a criação da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), que oferece cur-
sos a distância em diversas áreas, inclu-
sive em educação. A formação continu-
ada dos professores é primordial para 
que a educação no país avance. E a pro-
posta desse programa do MEC é acabar 
com distorções que ocorrem nas redes 
públicas.

Formação de professores 
é discutida em São Carlos
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