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 ■ AÇÃO COMUNITÁRIA

Mais uma vez a Prefeitura marcou pre-
sença na Ação Comunitária do bairro 
Cidade Aracy, evento promovido pela 
ONG Espaço Cidadão que chega à sua 
12ª edição e que foi realizado na EMEB 
Afonso Fioca Vitalli (CAIC). ► Pág. 2

 ■ SEGURANÇA NO TRABALHO

Servidores participaram do concurso 
de frases e cartazes alusivos à segu-
rança do trabalho. O concurso foi uma 
das atividades realizadas na 9ª Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho da Prefeitura. ► Pág. 2

 ■ ESPETÁCULOS

No sábado, dia 5, tem comédia no Te-
atro Municipal Alderico Vieira Perdigão 
com apresentação de “Três Possibilida-
des”. Já no domingo, dia 6, no Teatro de 
Arena show “As raízes do choro”, com o 
Grupo Na Ponta do Dedo. ► Pág. 8

 ■ ESCULTURA

No último final de semana o Parque do 
Kartódromo ganhou uma escultura da 
artista plástica Maria Eugênia Pinochet 
Danoso (Kena). A escultura tem 3 me-
tros de altura e foi feira em tijolo cerâ-
mico, concreto e pedra. ► Pág. 8

Saúde: 25,9 mil atendimentos no CEME e nas 
unidades de saúde somente neste 1º trimestre 

 ■ ATENDIMENTOS

Nos três primeiros meses de ano foram realizados no Centro Municipal de 
Especialidades 9.276 atendimentos. Já nas Unidades de Saúde, entre con-
sultas médicas e odontológicas, aferição de pressão arterial, coleta de exa-
mes e medicação, foi registrado 16.642 atendimentos. ► Pág. 8
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A Prefeitura de São Carlos entregou 
prêmios aos servidores que participaram 
do concurso de frases e cartazes alusivos 
à segurança no trabalho. O concurso foi 
uma das atividades realizadas na 9ª Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Sipat).

O funcionário Luiz Augusto Formen-
tão recebeu uma bicicleta pela frase “Não 
é à toa que segurança rima com esperan-
ça”, que ficou em primeiro lugar no con-

curso de frases. A segunda colocação foi 
da servidora Klelbia Messias Monsignati 
com a frase “Servidor Informado se Pro-
tege Antes de Trabalhar”. Ela ganhou um 
espremedor de frutas.

No concurso de cartazes, os pre-
miados foram Daiane Celeguini, em 
primeiro lugar, e Anderson Petroni, 
em segundo lugar. Eles receberam um 
tanquinho e uma batedeira, respectiva-
mente.

Mais uma vez a Prefeitura de São Car-
los marcou presença na Ação Comunitária 
do bairro Cidade Aracy, evento promovi-
do pela ONG Espaço Cidadão que chega 
à sua 12ª edição e que foi realizado nes-
te domingo (30), durante todo o dia, na 
EMEB Afonso Fioca Vitalli (CAIC).

A Ação Comunitária prestou uma 

série de serviços à comunidade como: 
cidadania e assistência social; habitação; 
esportes e lazer; tributos; meio ambiente; 
educação e saúde; entre outros.

A Ação Comunitária é um marco im-
portante para população do bairro Cidade 
Aracy. É por isso que a Prefeitura partici-
pou novamente desta ação de cidadania.

Prefeitura marca presença na 12ª 
Ação Comunitária no Cidade Aracy

Atividade sobre segurança no 
trabalho premia servidores

Procon passa orientações sobre prazos 
para reclamar de produtos com defeito

O Procon de São Carlos, órgão vinculado à Secretaria de Governo da Prefeitu-
ra, orienta o consumidor sobre quais procedimentos devem ser tomados quando 
produtos apresentam problemas, principalmente quando o artigo está no prazo de 
garantia.

O Procon informa que a garantia é estabelecida pelo Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) e independe de previsão em contrato.

Assim, no prazo de 30 ou 90 dias, a partir da reclamação do consumidor, o for-
necedor é obrigado a sanar o problema ou trocar o produto. Para reclamar, o prazo 
que o consumidor tem é de 30 dias se o produto não é durável, no caso dos alimen-
tos, ou 90 dias se é um bem durável.

Segundo o Procon, o que muita gente não sabe é que, no caso de um vício 
oculto, aquele defeito não aparente, que somente se mostra depois de certo tempo 
de uso do produto, o prazo assegurado começa a contar a partir do momento em 
que esse defeito é constatado. 

Já a garantia contratual é a que o fabricante ou fornecedor acrescenta a seu 
produto, mas não é obrigatória. Sua vigência começa a partir da data de emissão da 
nota fiscal, com o prazo e condições impostas pela empresa, normalmente estabe-
lecida no termo de garantia.

No caso da garantia estendida, normalmente oferecida pelas lojas como "super 
garantia", faz surgir uma terceira empresa, sem relação com o fabricante e que, na 
verdade, oferece um seguro ao consumidor. 

Dentro desse tipo de garantia, há ainda três modalidades: a original, cuja co-
bertura é igual a da garantia original de fábrica, a original ampliada, que possui 
acréscimos a original, e a diferenciada, que é menos abrangente que a original.

Antes de optar por esse tipo de garantia, é recomendável que o consumidor 
informe-se sobre a modalidade do seguro, caso haja, e solicitar uma cópia do con-
trato ou apólice e analisá-lo com cuidado.

Troca – De acordo com o artigo 18 do CDC, o fornecedor e o fabricante têm 
30 dias, a partir da reclamação, para sanar o problema do produto. Extrapolado 
esse prazo, o consumidor pode exigir um produto similar, a restituição imediata da 
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 

Como também estabelece o código, o consumidor pode reclamar sobre o de-
feito ao fabricante ou à loja onde comprou a mercadoria, conforme preferir. Ambos 
têm responsabilidade solidária em resolver o problema.

Serviço - Em casos de dúvidas, ou qualquer irregularidade, o consumidor pode 
se dirigir ao Procon – São Carlos, localizado à avenida São Carlos, nº 1.800, centro, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 

Com o objetivo de definir os proce-
dimentos para a participação de vende-
dores ambulantes em eventos oficiais 
do município, a Prefeitura de São Carlos 
reuniu-se com profissionais da área para 
discutir a criação de um decreto.

O decreto vai estabelecer o cadastra-
mento e a concessão de autorização para 
a comercialização de alimentos e bebidas 
nestes eventos, disciplinando assim a par-
ticipação dos ambulantes.

Para ter direito a trabalhar nos even-
tos oficiais do município os ambulantes 
terão, obrigatoriamente, que se cadastrar 
junto à Secretaria Municipal de Habita-
ção e, em caso de número de inscritos de 
ambulantes maior que o de vagas dispo-
níveis, será realizado um sorteio público.

Caberá à Comissão Municipal de 
Eventos Permanentes a definição da 
quantidade de barracas necessárias para 

o atendimento do público em cada even-
to, sendo que essas barracas serão padro-
nizadas em todos os eventos.

A criação do decreto é algo extrema-
mente necessário, mas a Prefeitura escla-
rece que ele vai regulamentar apenas a 
comercialização que os ambulantes fa-
zem nos eventos oficiais de responsabili-
dade da Comissão Municipal de Eventos 
Permanentes.

Na avaliação de Nelson Zamoro Mar-
tinez, presidente da Associação do Co-
mércio Alternativo de São Carlos (Acoasc), 
foi excelente a iniciativa da Prefeitura em 
criar esse decreto.

“É fundamental que a Prefeitura ouça 
os ambulantes neste momento. Nesta pri-
meira reunião nós vimos a minuta do de-
creto e já apresentamos algumas suges-
tões para o seu aperfeiçoamento”, disse 
Martinez.

Decreto vai regulamentar a participação 
de ambulantes em eventos oficiais

Os integrantes do Conselho Munici-
pal de Diversidade Sexual tomaram posse 
no último dia 27 de maio no Paço Munici-
pal. Com dez integrantes, sendo cinco do 
Poder Público e cinco da sociedade civil, 
este novo Conselho irá propor, contribuir 
e fiscalizar políticas relativas aos direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transsexuais (LGBT).

Com apoio da Prefeitura, será realiza-
do, nos dias 1º, 2 e 3 de julho o 4° Encon-
tro Paulista LGBT e no dia 4 de julho será a 
grande Parada do Orgulho LGBT. 

De acordo com o presidente da Ong 
Visibilidade LGBT, Alexandre Sanches, o 
novo conselho será a melhor forma da 
sociedade civil discutir as demandas da 
questão LGBT diretamente com o Po-
der Público. “Cria-se responsabilidade 
dos Poderes Públicos com a quebra do 
preconceito e da homofobia. Não que 
anteriormente não existia. Tanto a Pre-
feitura como a Câmara sempre se preo-
cuparam com a questão, mas agora nós 
conseguiremos nos unir e ampliar este 
trabalho”.

Integrantes do Conselho Municipal 
de Diversidade Sexual tomam posse
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LeiS

Lei Nº 15.292
De 28 De MAiO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Círculo de 
Amigos do Menino Patrulheiro, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, 
no valor de R$ 105.091,90 (cento e cinco mil e noventa e um reais 
e noventa centavos), ao Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro, 
objetivando contribuir para a execução do Programa Municipal de 
Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de maio de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.293
De 28 De MAiO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Cantinho Fra-
terno Dona Maria Jacinta, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica  o  Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao Cantinho Fraterno 
Dona Maria Jacinta, objetivando contribuir para o atendimento de 
idosos em situação de vulnerabilidade social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de maio de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.294
De 28 De MAiO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação da 
Missão Evangélica para Assistência à Criança , e dá outras providên-
cias.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 24.766,40 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e 
seis reais e quarenta centavos), à Associação da Missão Evangélica 
para Assistência à Criança, objetivando contribuir para a execução 
do Programa Municipal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada  no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de maio de 2010.

OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.295
De 28 De MAiO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro de 
Aprendizagem e Técnicas “Emílio Manzano”, e dá outras providên-
cias.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 20.736,00 (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais), ao 
Centro de Aprendizagem e Técnicas “Emílio Manzano”, objetivando 
contribuir para a execução do Programa Municipal de Proteção So-
cial Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de maio de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.296
De 28 De MAiO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Salesianos 
São Carlos, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais), ao 
Salesianos São Carlos, objetivando contribuir para a execução do 
Programa Vida Melhor - PROVIM, integrante do Programa Munici-
pal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de maio de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.297
De 28 De MAiO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Nosso Lar, e 
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 13.608,00 (treze mil, seiscentos e oito reais), ao Nosso 
Lar, objetivando contribuir para a execução do Programa Municipal 
de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de maio de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.298
De 28 De MAiO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro de 
Educação e Formação ao Adolescente - Prof.Cid da Silva César, e dá 
outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 43.177,60 (quarenta e três mil, cento e setenta e sete 
reais e sessenta centavos), ao Centro de Educação e Formação ao 
Adolescente - Prof.Cid da Silva César,  objetivando contribuir para a 
execução do Programa Municipal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de maio de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.299
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Cáritas Paro-
quial de São Nicolau de Flue, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais), à Cá-
ritas Paroquial de São Nicolau de Flue, objetivando contribuir para a 
execução do Programa Municipal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.300
De 1º De JUNHO De 2010.

Referenda convênio com a Secretaria de Estado da Educação, e dá 
outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei:
Art. 1º Fica referendado, nos termos do inciso XXIV do artigo 81, da 
Lei Orgânica do Município, o convênio firmado entre a Prefeitura 
Municipal de São Carlos e a Secretaria de Estado da Educação, ten-
do como objeto a segurança alimentar dos alunos da Rede Pública 
do Ensino Fundamental, Médio e da modalidade Jovens e Adultos.
Art. 2º As despesas decorrentes deste convênio correrão por con-
ta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se 
necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.301
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Salesianos 
São Carlos, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, 
no valor de R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais), ao 
Salesianos São Carlos, objetivando contribuir para a execução do 
Programa Municipal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
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Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.302
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro de 
Educação e Formação ao Adolescente - Prof.Cid da Silva César, e dá 
outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 10.060,20 (dez mil e sessenta reais e vinte centavos), ao 
Centro de Educação e Formação ao Adolescente - Prof.Cid da Silva 
César, objetivando contribuir para a execução do Projeto SOS Bom-
beiros no Resgate da Cidadania, integrante do Programa Municipal 
de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.303
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à ACORDE - As-
sociação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excep-
cional, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 36.888,00 (trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito 
reais), à ACORDE - Associação de Capacitação, Orientação e Desen-
volvimento do Excepcional, objetivando contribuir para a execução 
do Programa Municipal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.c
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.304
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Lar Rosa de 
Sarom, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 51.236,00 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta e seis 
reais), ao Lar Rosa de Sarom, objetivando contribuir para a execu-
ção do Programa Municipal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-

tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.305
De 1º De JUNHO De 2010.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Obras Sociais 
da Associação Espírita “Francisco Thiesen”, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais), à Obras 
Sociais da Associação Espírita “Francisco Thiesen”, objetivando con-
tribuir para a execução do Programa Municipal de Proteção Social 
Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.306
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação 
Bom Samaritano de São Carlos para a Reintegração de Egressos na 
Sociedade, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, 
no valor de R$ 20.354,00 (vinte mil, trezentos e cinquenta e quatro 
reais), à Associação Bom Samaritano de São Carlos para a Reinte-
gração de Egressos na Sociedade, objetivando contribuir para a 
execução do Programa Municipal de Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.307
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Saber Amar, e 
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Fica  o  Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, 
no valor de R$ 30.921,52 (trinta mil, novecentos e vinte e um reais 
e cinquenta e dois centavos), à Saber Amar, objetivando contribuir 
para a execução do Programa Municipal de Proteção Social Espe-
cial.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI

Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.308
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo  a conceder subvenção à AFISC - Asso-
ciação de Apoio aos Fissurados Lábios Palatais São Carlos, e dá ou-
tras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica  o  Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, 
no valor de R$ 7.260,00 (sete mil, duzentos e sessenta reais), à AFISC 
- Associação de Apoio aos Fissurados Lábios Palatais São Carlos, ob-
jetivando contribuir para a execução do Programa Municipal de 
Proteção Social Básica.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º  A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.309
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Cantinho Fra-
terno Dona Maria Jacinta, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, no 
valor de R$ 37.220,58 (trinta e sete mil, duzentos e vinte reais e cin-
quenta e oito centavos), ao Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, 
objetivando contribuir para a execução do Programa Municipal de 
Proteção Social Especial.
Art. 2º Fica a entidade mencionada  no artigo 1º, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos re-
cebidos no exercício anterior, na forma prevista na legislação em 
vigor e de conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de 
convênio, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das par-
tes.
Art. 4º  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.310
De 1º De JUNHO De 2010.

Autoriza a Fundação Educacional São Carlos -FESC, a celebrar con-
vênio com o Banco do Brasil S.A. e o B.B. Leasing S.A. - Arrendamen-
to Mercantil, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Fundação Educacional São Carlos - FESC, autorizada 
a celebrar convênio com o Banco do Brasil S.A. e o B.B.Leasing S.A. 
- Arrendamento Mercantil, visando a concessão de empréstimos, 
financiamentos e/ou arrendamentos mercantis aos servidores da 
FESC, com pagamento mediante consignação em folha.
§ 1º O valor consignável em folha de pagamento não poderá ultra-
passar trinta por cento da remuneração do servidor.
§ 2º Os descontos em folha de pagamento somente poderão ser 
realizados após expressamente autorizados pelo servidor.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

Lei Nº 15.311
De 1º De JUNHO De 2010.

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 14.954, de 5 de junho de 
2009, que “Referenda convênio com a União Federal, por intermé-
dio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República”.
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O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Munici-
pal de São Carlos  aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 14.954, 
de 5 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º (...)
Parágrafo único. Para a execução do objeto do convênio, ficou esti-
pulado o valor de R$ 822.057,13 (oitocentos e vinte e dois mil, cin-
quenta e sete reais e treze centavos), divididos entre os partícipes 
da seguinte forma:
I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República;
II - R$ 322.057,13 (trezentos e vinte e dois mil, cinquenta e sete re-
ais e treze centavos) do Município, correspondente à contrapartida 
financeira.”
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTe FiLHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DeCReTOS

DeCReTO Nº 336
De 1° De JULHO De 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, no valor 
de R$ 180.000,00.
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 19.782/10, 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 disponíveis,
DeCReTA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional 
no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), suplementar à 
seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

11.03.00 3.3.90.39 001 23.695.0028.2.038 180.000,00

TOTAL 180.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orça-
mentária 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$

17.02.00 4.4.90.51 001 15.451.0051.1.017 180.000,00

TOTAL 180.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1° de junho 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 337
De 1° De JULHO De 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 15.000,00.
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 19.781/10, 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 disponíveis,
DeCReTA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional 
no valor 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$

08.03.00 3.3.90.30 001 20.605.0019.2.013 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 de anulação da dotação orça-
mentária 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 3.3.90.39 001 20.605.0019.2.019 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1° de junho 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 338
De 1° De JULHO De 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Coordenadoria de 
Meio Ambiente, no valor de R$ 12.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso das atribuições legais e tendo em vista o que consta do proces-
so administrativo protocolado sob nº 19.777/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, 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 para realização de transpo-
sição, remanejamento 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$ 12.000,00 (doze mil reais), suplementar à seguinte 
dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

03.01.00 3.3.90.36 001 04.122.0075.2.003 12.000,00

TOTAL 12.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste De-
creto, serão utilizados recursos oriundos da anulação da dotação 
orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o dispos-
to 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 04.122.0075.2.003 12.000,00

TOTAL 12.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1° de junho 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 339
De 1º De JUNHO De 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Coordenadoria de 
Artes e Cultura, no valor de R$ 150.000,00.
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 19.780/10, 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 disponíveis,
DeCReTA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional 
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), suplemen-
tar às seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0004.2.002 20.000,00

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0006.2.002 130.000,00

TOTAL 150.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orça-
mentária 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$

02.01.00 3.1.90.11 001 13.392.0004.2.002 150.000,00

TOTAL 150.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho 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 340
De 1º De JUNHO De 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Muni-

cipal de Cidadania e Assistência Social, no valor de R$ 138.470,80.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso das atribuições legais e tendo em vista o que consta do proces-
so administrativo protocolado sob nº 19.778/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, 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 para realização de transpo-
sição, remanejamento 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$ 138.470,80 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos 
e setenta reais e oitenta centavos), suplementar à seguinte dota-
ção do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0023.2.022 138.470,80

TOTAL 138.470,80

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste De-
creto, serão utilizados recursos oriundos da anulação da dotação 
orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o dispos-
to 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$

09.02.00 3.3.50.41 001 08.244.0023.2.022 138.470,80

TOTAL 138.470,80

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de junho 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 506
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.208/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora ROSANGELA APARECIDA AMBRÓSIO ROSSI, 
ocupante do emprego de Encarregado, para prestar serviços junto 
à Progresso e Habitação de São Carlos S/A, a partir de 27 de maio de 
2010, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, até 
deliberação em contrário.
São Carlos, 1º de junho 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 507
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.209/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora MARIA OZÉLIA RIBEIRO FABRÍCIO, ocupante 
do emprego de Serviços Gerais, para prestar serviços junto à Pro-
gresso e Habitação de São Carlos S/A, a partir de 27 de maio de 
2010, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, até 
deliberação em contrário.
São Carlos, 1º de junho 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 508
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.199/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora ADRIANA QUEIROZ, ocupante do emprego de 
Auxiliar Administrativo Sênior, para prestar serviços junto à Funda-
ção Pró-Memória de São Carlos, a partir de 27 de maio de 2010, sem 
prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, até deliberação 
em contrário.
São Carlos, 1º de junho 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

PORTARiA Nº 509
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.196/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão do servidor JOSÉ BONI, ocupante do emprego de Fiscal de 
Serviço Público, para prestar serviços junto à Delegacia da Mulher, 
a partir de 27 de maio de 2010, sem prejuízo de seus vencimentos e 
demais vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 1º de junho 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 510
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.211/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão do servidor WALDIR BORELLI ocupante do emprego de Fis-
cal de Serviço Público, para prestar serviços junto à 26ª CIRETRAN, a 
partir de 27 de maio de 2010, sem prejuízo de seus vencimentos e 
demais vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 1º de junho 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 511
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.195/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão do servidor AGNALDO APARECIDO TREVELIN, ocupante 
do emprego de Cadastrador, para prestar serviços junto à 26ª CIRE-
TRAN, a partir de 27 de maio de 2010, sem prejuízo de seus venci-
mentos e demais vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 1º de junho 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 512
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.197/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão do servidor MARCELO DE OLIVEIRA INGLÊS, ocupante do 
emprego de Auxiliar Administrativo Júnior, para prestar serviços 
junto ao 1º Ofício Cível, a partir de 27 de maio de 2010, sem preju-
ízo de seus vencimentos e demais vantagens, até deliberação em 
contrário.
São Carlos, 1º de junho 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 513
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.198/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão do servidor FÁBIO ROGÉRIO CIPRIANO, ocupante do em-
prego de Auxiliar Administrativo Júnior, para prestar serviços junto 
à 26ª CIRETRAN, a partir de 27 de maio de 2010, sem prejuízo de 
seus vencimentos e demais vantagens, até deliberação em contrá-
rio.
São Carlos, 1º de junho 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 514
De 1º De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.207/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora MARIA IZABEL BRAULIO, ocupante do em-
prego de Cadastrador, para prestar serviços junto à Progresso e 
Habitação de São Carlos S/A, a partir de 27 de maio de 2010, sem 
prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, até deliberação 
em contrário.
São Carlos, 1º de junho 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 515
De 1° De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.212/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora RUTH APARECIDA SOLA LOPES, ocupante do 
emprego de Servente de Merendeira, para prestar serviços junto à 
Junta de Alistamento Militar, a partir de 27 de maio de 2010, sem 
prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, até deliberação 
em contrário.
São Carlos, 1° de junho 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 516
De 1° De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.193/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora DIRCEU FERREIRA DA SILVA, ocupante do em-
prego de Braçal, para prestar serviços junto à Progresso e Habitação 
de São Carlos S/A, a partir de 27 de maio de 2010, sem prejuízo de 
seus vencimentos e demais vantagens, até deliberação em contrá-
rio.
São Carlos, 1° de junho 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 517
De 1° De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.213/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora SUELI APARECIDA ARDANA ROMAGNOLI, 
ocupante do emprego de Faxineiro, para prestar serviços junto à 
Delegacia da Mulher, a partir de 27 de maio de 2010, sem prejuí-
zo de seus vencimentos e demais vantagens, até deliberação em 
contrário.
São Carlos, 1° de junho 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 518
De 1° De JUNHO De 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no 
uso de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo 
Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 19.203/10, resolve
AUTORIZAR 
a cessão da servidora ADRIANA BRAZ DO CARMO, ocupante do em-
prego de Pajem, para prestar serviços junto à Delegacia da Mulher, 
a partir de 27 de maio de 2010, sem prejuízo de seus vencimentos e 
demais vantagens, até deliberação em contrário.
São Carlos, 1° de junho 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 519
De 1º De JUNHO 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 425/09, resolve
DISPENSAR
a pedido, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, da função gratificada de 
Supervisor de Unidade da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir 
de 20 de maio de 2010, ficando consequentemente revogada a Por-
taria nº 278, de 12 de janeiro de 2009.
São Carlos, 1º de junho 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

ATOS DAS SeCReTARiAS

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Públicos, notifica a quem de interesse for, a re-
tomada da sepultura nº 518-X da quadra Reservado de Adultos do 
Cemitério Nossa Senhora do Carmo, para municipalidade. 
São Carlos, 3 de junho de 2010 
ALCIDES FINOCCHIO JUNIOR 
Chefe de Divisão de Cemitérios

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua 
chefia, vem comunicar aos interessados o parecer dos processos 
relacionados:

ProCesso interessado identiFiCação assunto situação

30375/2009 José Adelino Luchesi 07.138.028.001
Aprovação de 

Projeto
ISSQN 

Lançado

30656/2009 Cícero Aparecido Pinto 10.327.001.061
Aprovação de 

Projeto
ISSQN 

Lançado

40370/2007 Celso Lopes 19.114.064.001
Aprovação de 

Projeto
ISSQN 

Lançado

27441/2009
Manoel Messias Pereira 

Miranda
55973 Auto de Infração Lançado

16145/2005 Rafael Ferreira dos Santos 16.066.015.001
Aprovação de 

Projeto
ISSQN 

Lançado

São Carlos, 02 de junho de 2010
Cristhiane Gonçalves
Chefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária

CONCURSOS PúBLiCOS e PROCeSSOS SeLeTivOS

CONvOCAÇÃO De CONCURSO PúBLiCO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata 
abaixo a comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Iná-
cio), 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

ANA CLAUDIA NINELLI MARTINS 358

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

KESIA MIRIANE DOS SANTOS 359

MARIANE ISIDRO DE OLIVEIRA 360

LUCAS LUIZ FERRARINI 361

DOMENICA CRISTINA MENDES 362

São Carlos, 01 de junho 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 Muni-
cipal de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candi-
data  abaixo discriminada, desistiu de assumir a vaga temporaria a 
ela destinada:
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

CARINA FERREIRA RIBEIRO 21

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

eDiTAL De PRORROGAÇÃO De vALiDADe DO 
CONCURSO PúBLiCO Nº 225 – OPeRADOR De RÁDiO

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ 
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SABER que o Concurso Público nº 225 – Operador de Rádio, homo-
logado em 07/06/08, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir 
de 07/06/10, conforme faculta o Inciso III do art. 37 da Constituição 
Federal.
São Carlos, 01 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

eDiTAL De PRORROGAÇÃO De vALiDADe DO 
CONCURSO PúBLiCO Nº 226 – FiSiOTeRAPeUTA

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ 
SABER que o Concurso Público nº 226 – Fisioterapeuta, homologa-
do em 07/06/08, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 
07/06/10, conforme faculta o Inciso III do art. 37 da Constituição 
Federal.
São Carlos, 01 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

eDiTAL De PRORROGAÇÃO De vALiDADe DO 
CONCURSO PúBLiCO Nº 227 – NUTRiCiONiSTA

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ 
SABER que o Concurso Público nº 227 – Nutricionista, homologa-
do em 07/06/08, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 
07/06/10, conforme faculta o Inciso III do art. 37 da Constituição 
Federal.
São Carlos, 01 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

LiCiTAÇõeS

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DO 
CONCURSO DE PROJETOS CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2010 
PROCESSO Nº 14.574/2010 Ao 01 do de junho de 2010, às 14h00, 
reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Julgadora do Concurso 
de Projetos, para proceder ao julgamento referente às propostas 
técnicas apresentadas para a Concorrência Pública em epígrafe. A 
Comissão, analisando as propostas técnicas apresentadas de acor-
do com os critérios estabelecidos no edital em epígrafe, JULGA 
CLASSIFICADA em primeiro lugar a Associação Horizontes, e em 
segundo lugar o Filadélfia Centro Educacional Tecnológico. José 
Renato Prado Presidente

TOMADA DE PREÇOS N.°  011/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
1292/2010 SMS HOMOLOGAÇÃO Objeto: contratação de empresa 
de engenharia para construção de Unidade de Saúde da Família no 
loteamento Santa Angelina, no Município de São Carlos. Homolo-
go o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico 
o objeto do presente certame à empresa C.R. Pereira Construtora 
Ltda - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.323.706/0001-
04. São Carlos, 01 de junho de 2010.  Oswaldo B. Duarte Filho Pre-
feito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – TOMADA DE PREÇOS 
N.°020/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 18650/2010 - Faço 
público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que 
se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de 
engenharia para construção do Centro Público de Economia Soli-
dária no Bairro Santa Felícia, no Município de São Carlos, nos ter-
mos dos Anexos VII a X do edital, que serão fornecidos em CD-ROM. 
O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Epis-
copal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a 
partir do dia 02 de junho de 2010 até o dia 21 de junho de 2010, no 
horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, 
mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 
(cinqüenta reais). Os envelopes contendo a documentação e a pro-
posta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até 
às 09h00min do dia 21 de junho de 2010, quando após o recebi-
mento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 01 de junho de 
2010. Caroline Garcia Batista - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

exTRATOS

exTRATO De ADiTAMeNTO CONTRATUAL
4º TeRMO ADiTivO AO CONTRATO Nº 33/06

Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos
Locador: José Pereira de Godoy e Sandra Maria Semensato de Go-
doy
Objeto: prorroga a vigência da locação do imóvel da Rua Padre 
Teixeira no 3.255/3.259 para 10/03/11 com aluguel mensal de R$ 
3.120,73
Data da assinatura: 28/05/10
Processo nº 2.506/06

exTRATO DO ADiTAMeNTO Nº 36/10
1º termo aditivo ao Convênio nº 11/10
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Salesianos São 

Carlos
Objeto: altera a cláusula do repasse.
Fundamento: Lei Municipal nº 15.148/09
Data da assinatura: 28/05/10
Processo nº 30.043/09

FUNDO MUNiCiPAL De SAúDe
exTRATO DA ATA De ReGiSTRO De PReÇOS Nº 031/2010

Empresa – Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo hu-
mano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMU-
ME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 26/04/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 012/2010 - 
Processo 263/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Alessandro Rotoli Camargo

FUNDO MUNiCiPAL De SAúDe
exTRATO DA ATA De ReGiSTRO De PReÇOS Nº 047/2010

Empresa – Águia Cereais Bauru Ltda - ME
Objeto – Registro de Preços para a aquisição de Fórmulas Especiais, 
Suplementos e Complemento Alimentar (Dietas Enterais). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 13/05/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 017/2010 - 
Processo 314/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – José Augusto dos Santos Oliveira

FUNDO MUNiCiPAL De SAúDe
exTRATO DA ATA De ReGiSTRO De PReÇOS Nº 050/2010

Empresa – Máxima Comércio de Medicamentos Ltda-ME
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo hu-
mano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMU-
ME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 14/05/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 024/2010 - 
Processo 516/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Eduardo Henrique Farias

FUNDO MUNiCiPAL De SAúDe
exTRATO DA ATA De ReGiSTRO De PReÇOS Nº 051/2010

Empresa – Prodiet Farmacêutica Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo hu-
mano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMU-
ME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 14/05/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 024/2010 - 
Processo 516/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Renata dos Passos Tortelli

FUNDO MUNiCiPAL De SAúDe
exTRATO DA ATA De ReGiSTRO De PReÇOS Nº 058/2010

Empresa – Interlab Farmacêutica Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo hu-
mano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMU-
ME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 14/05/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 025/2010 - 
Processo 730/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Laércio Veríssimo dos Santos

FUNDO MUNiCiPAL De SAúDe
exTRATO DA ATA De ReGiSTRO De PReÇOS Nº 060/2010

Empresa – Prodiet Farmacêutica Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo hu-
mano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMU-
ME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 14/05/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 025/2010 - 
Processo 730/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Renata dos Passos Tortelli

PORTARiAS

FUNDAÇÃO eDUCACiONAL SÃO CARLOS
PORTARiA Nº 21/2010

De 27 De MAiO De 2010

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Edu-
cacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no artigo 93 do Regimento Interno, RESOLVE instaurar 
sindicância para apuração de fato narrado no processo FESC nº 
306/2010, composta pelos Srs. Vanessa Ornelas Arimizu, que a pre-
sidirá, Juliana da Silva e Rildo da Silva Gonçalves, membros titula-
res, e Fabio Gialorenço, suplente, que deverá apresentar relatório 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta.
São Carlos, 27 de maio de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI 
Diretora-Presidente da FESC

FUNDAÇÃO eDUCACiONAL SÃO CARLOS
PORTARiA Nº 22/2010

De 1º De JUNHO De 2010
ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Edu-
cacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no artigo 93 do Regimento Interno, RESOLVE instaurar 
sindicância e nomear comissão para apuração dos fatos narrados 
nos processos FESC nº 313/2010 e 314/2010, composta pelos Srs. 
Vanessa Ornelas Arimizu, que a presidirá, Juliana da Silva e Rildo da 
Silva Gonçalvez, membros titulares, e Fabio Gialorenço, suplente, 
que deverá apresentar relatório no prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da publicação desta.
São Carlos, 1º de junho de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI 
Diretora-Presidente da FESC

LiCiTAÇõeS

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDiCAÇÃO
CONCORRÊNCiA PúBLiCA Nº3.01.2010.

Processo SAAE nº 084/2010.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a cessão de sof-
tware de gerenciamento e implantação de sistema informatizado, 
instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal, nas di-
versas áreas da Autarquia.
Homologo a decisão da Comissão Especial de Licitações que, com 
base na Ata de Julgamento da Licitação por Concorrência Pública 
nº 3.01.2010, em sessões realizadas aos 19, 20 e 25/05/2010, deu 
conhecimento de sua decisão ao interessado em 27/05/2010, bem 
como Adjudico o objeto da presente licitação à empresa classifi-
cada em primeiro lugar: CEBI – CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO 
INDUSTRIAL LTDA. 
São Carlos, 31 de maio de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

exTRATOS

exTRATO DO PRiMeiRO TeRMO De 
ADiTAMeNTO De CONTRATO 

PROC. Nº 626/2009.
NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, o acréscimo no seu 
objeto descrito no lotes 03 e 04, o equivalente ao percentual de 
25% (vinte e cinco por cento), conforme autoriza a Cláusula 8ª e art. 
65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. As despesas com a execução do 
presente aditamento correrão à conta da dotação orçamentária da 
CONTRATANTE, Programa de Trabalho nº 060100.1712200042.725, 
Código de Despesa 3.3.90.30.99, em razão do que foi emitida a nota 
de empenho nº 1102/2010 no valor de R$ 123.250,00 (Cento e vinte 
e três mil duzentos e cinqüenta reais), em favor da CONTRATADA.
São Carlos, 31 de maio de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

exTRATO De CONTRATO 
PROC. Nº:1101/2010
1º) CONTRATANTe: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SAAE
2º) CONTRATADA: POSTO DY MAYANT LTDA
3º) OBJeTO: Fornecimento de combustível (óleo diesel) destinado 
ao uso em viaturas da Autarquia, pelo período de 09 (nove) meses.
4º) PAGAMeNTO: Será efetuado  através de fechamento quinzenal, 
decorrendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do 
recebimento da Nota Fiscal/fatura.
5º) PReÇO: O preço total é de R$ 231.660,00.
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financei-
ros do Programa de Trabalho nº 060100.1712200042.725, conforme 
nota de empenho nº 1101 de 21/05/2010 .
São Carlos, 31  de maio de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
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PREFEITURA DE

Saúde: 25,9 mil atendimentos no CEME e nas 
unidades de saúde somente neste 1º trimestre 

A Prefeitura tem ampliado a cada ano 
os investimentos na área de saúde. A pre-
visão para este ano é o investimento de 
21% dos recursos das receitas dos impos-
tos pagos pela população na área da Saú-
de. Em valores nominais, a previsão é de 
um investimento de R$ 150 milhões para 
2010, incluindo repasses das outras esfe-
ras de governo, como os R$ 40 milhões 
do governo federal para a construção do 
segundo módulo do Hospital Escola Mu-
nicipal.

Resultado dos investimentos são os 
números de atendimento na área. Segun-
do dados do Departamento de Regula-
ção, Controle e Avaliação da Secretaria 
Municipal de Saúde, nos primeiros três 
meses deste ano foram realizados no Cen-
tro Municipal de Especialidades (CEME) 
9.276 atendimentos. O mesmo CEME re-
alizou também 1.195 exames, sendo 816 
eletrocardiogramas, 219 ultrassonogra-
fias e 160 eletroencéfalogramas.

Já na Atenção Básica, atendimentos 
realizados nas Unidades de Saúde, como 

consultas médicas e odontológicas, aferi-
ção de pressão arterial, coleta de exames 
e medicação, foi registrado, nos primeiro 
trimestre, 16.642 atendimentos.

Atendimentos CEME – Dos 9.276 
atendimentos do CEME, 1.160 foram con-
sultas na área de ortopedia, 1.026 cirurgia 
geral/gastroenterologia, 976 cardiologia, 
960 oftalmologia, 781 neurologia/neuro-
cirurgia, 774 urologia, 555 otorrinolarin-
gologia, 310 reumatologia, 279 oncologia 
clínica, 189 cirurgia pediátrica, 142 pneu-
mologia. 

Custeio no 1º trimestre 2010 – So-
mente nos três primeiros meses deste 
ano, a Prefeitura utilizou R$ 23,52 milhões 
para custeio de despesas na área de saú-
de, sendo R$ 11,67 milhões do Ministério 
da Saúde, R$ 11,81 milhões da Prefeitura. 
Deste montante, por exemplo, R$ 6,8 mi-
lhões foram repassados à Santa Casa de 
São Carlos, a maior prestadora de serviço 
na área de saúde do município.

O Parque do Kartódromo ganhou 
uma escultura da artista plástica Maria 
Eugênia Pinochet Danoso (Kena), que 
doou a obra para a Prefeitura de São Car-
los.

Na obra, Kena homenageou o filho 
Manuel, falecido aos 24 anos, em um aci-
dente de carro. A artista passou o último 
ano se dedicando à confecção da escul-
tura que tem 3 metros de altura e foi feita 
em tijolo cerâmico, concreto e pedra.

A obra de arte será um atrativo a mais 
no Parque do Kartódromo que, a exem-
plo de outros espaços públicos da cidade, 
vem recebendo uma série de melhorias.

Os artistas de São Carlos que queiram 
doar alguma obra para embelezar a cida-
de, devem manter contato com a Prefei-
tura, que irá estudar a melhor maneira de 
expor a peça.

Parque do Kartódromo ganha 
escultura doada pela artista Kena

A programação do Teatro Municipal 
neste sábado (5) traz a comédia Três Possi-
bilidades. Uma comédia imperdível sobre 
as tumultuadas vidas sexuais de Vinícius, 
Léo e Alexia. Com Camila Hage, Gabriel 
Canella (Alma Gêmea e O Profeta) e Tiago 
Pessoa (A Diarista e Cobras e Lagartos). 
A Classificação etária é de 14 anos. Os 
ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 
15,00 (meia-entrada). 

Já no domingo (6), às 17h30, a progra-
mação é no Teatro de Arena com o show 
As raízes do choro, com o Grupo Na Ponta 
do Dedo. No show o grupo apresenta as 

raízes do choro com referência aos gran-
des nomes da música instrumental da 
atualidade e expoentes do passado. No 
repertório choros, polcas, maxixes, valsas, 
tangos brasileiros, sambas e outro ritmos 
brasileiros. A classificação etária é livre e a 
entrada é gratuita.

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira 
Perdigão” fica na rua Sete de Setembro, 
1735, no centro. Mais informações sobre 
a programação podem ser acessadas no 
Portal da Prefeitura no  www.saocarlos.
sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3371-4339. 

Grandes espetáculos no 
Teatro Municipal e de Arena

Manoel Virginio/PMSC

Carlinhos Oliveira/PMSC

Divulgação
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