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 ► CHUVA

O Departamento de Segurança Públi-
ca e Defesa Civil, ligado à Prefeitura de 
São Carlos, registrou aumento de quase 
100% no volume de chuvas com relação 
ao mesmo período de 2008 – 324 mm 
de chuva contra 168,5 mm. ● Pág. 2

 ► RECONHECIMENTO

Pesquisa realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
encomendada pelo Ministério da Cul-
tura, apontou São Carlos em 9º lugar no 
ranking das cidades que mais investem 
em ações culturais no país. ● Pág. 2

 ► CURSO DE FÉRIAS

O Parque Ecológico realiza, de 27 a 29 
de janeiro, o Curso de Férias de Verão, 
atividade que acontece há mais de 10 
anos durante as férias escolares. Infor-
mações pelo tel. 33614456 ou e-mail 
pesc@pesc.org.br. ● Pág. 2

 ► OFICINAS DE NATAÇÃO

A delegação de natação alemã, com-
posta por 16 atletas, visitou o Paço Mu-
nicipal, na semana passada. Eles vão 
participar da inauguração da piscina 
semiolímpica do Complexo Esportivo 
do Cidade Aracy, no dia 9. ● Pág. 8

 ► FÉRIAS

Prefeitura atenderá 569 alunos 
de creche em período integral

Durante as férias escolares, a Prefeitura organizou um cronograma para 
atender os alunos de 4 meses a 3 anos, que estudam nos Centros Munici-
pais de Educação Infantil, entre os dias 4 e 29 de janeiro, no período das 7h 
às 18h. ● Pág. 2
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Durante as férias escolares de janeiro 
da rede municipal de educação, a Prefei-
tura, através da Secretaria de Educação, 
organizou um cronograma para o aten-
dimento dos alunos de 4 meses a 3 anos 
dos Centros Municipais de Educação In-
fantil (CEMEIs). A relação dos estudantes 
que serão atendidos durantes as férias foi 
feita por meio de um cadastro prévio dos 
pais. Em julho, esse trabalho já havia sido 
realizado.

As 569 crianças, que estudam em cre-
ches, frequentarão as aulas entre os dias 4 
e 29 de janeiro no período integral, das 7h 
às 18h. O plantão funcionará nos CEMEIs 
Antonio de Lourdes Rondon (Maria Stella 

Fagá), Dionísio da Silva (Santa Eudóxia), 
Maria Alice Vaz de Macedo (Cidade Aracy), 
Maria Consuelo Tolentino (Antenor Gar-
cia), Ruth Bloem Souto (Vila Carmem), 
Therezinha Rispoli Massei (Jardim Gonza-
ga) e Walter Blanco (Santa Felícia).

Muitas cidades enfrentam dificuldade 
em oferecer esse serviço durante as férias 
por coincidir com o recesso dos profis-
sionais da educação, mas a Prefeitura de 
São Carlos organiza toda uma logística 
que envolve professores, merendeiras, e 
outros funcionários. O compromisso da 
administração é atender os pais que tra-
balham e precisam deixar as crianças na 
escola mesmo durante as férias escolares. 

Prefeitura atenderá 569 alunos 
de creche em período integral

O Parque Ecológico “Dr. Antonio Tei-
xeira Viana” estará realizando, no período 
de 27 a 29 de janeiro de 2010, o Curso de 
Férias de Verão, atividade já consagrada 
pela população de nossa cidade e que 
acontece há mais de 10 anos durante os 
períodos de férias escolares.

O curso, que tem formato de acampa-
mento, apresenta uma programação in-
tensa, com jogos, brincadeiras, conversa à 
luz de fogueira, passeio noturno, visita às 
áreas internas do parque e de outras áreas 
de relevância ambiental e histórica, como 
a Fazenda Santa Maria, tudo com segu-
rança para os participantes.

O objetivo do acampamento, que 
será monitorado pela equipe de Educa-
ção Ambiental do local em parceria com 
a Sociedade de Amigos do Parque Eco-
lógico – Sapesc, e destinado a jovens na 
faixa etária de 10 a 14 anos, é fazer com 
que descubram os mistérios da natureza, 
aprendam e se divirtam.

O Parque Ecológico é mantido pela 
Prefeitura Municipal de São Carlos, e para 
essa atividade contará com o apoio das em-
presas AVR Engenharia e Farmácia Ipane-
ma. Mais informações pelos telefones (16) 
33614456 / 33612429 ou através do e-mail 
pesc@pesc.org.br. As vagas são limitadas.

Parque Ecológico de São Carlos terá acampamento de férias

Pesquisa realizada pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
aponta que São Carlos está em 9º lugar no 
ranking das cidades que mais investem 
em ações culturais no país. O levantamen-
to foi encomendado pelo Ministério da 
Cultura e destaca em primeiro lugar a ca-
pital do Estado de Pernambuco, a cidade 
do Recife.

Essa colocação é um reconhecimen-
to do trabalho desenvolvido desde 2001, 
cuja prioridade é propiciar o acesso à de-
mocratização da cultura no município, 
com várias ações, como Ciranda Cultural, 
Tenda Móvel de Teatro e Cinema para To-
dos, que colaboraram para destacar São 
Carlos nesse ranking. 

É um orgulho para São Carlos poder 
figurar entre as dez cidades do país que 
mais investem em cultura. Esses índices 
só são possíveis porque houve um investi-
mento inegável nessa área. O orçamento 
está bem acima de 1%, bandeira dos vá-
rios gestores culturais do país. Isso mostra 
o quanto a Prefeitura valoriza essa área.

Também o Ministério da Cultura está 
preocupado em construir uma política 

pública capaz de consolidar a gestão cul-
tural em todos seus aspectos. As ações, 
em todas as áreas do Ministério, com-
provam essa determinação do governo 
federal, e são marcos fundamentais para 
o desenvolvimento e consolidação da ci-
dadania cultural.

Com a criação do Sistema Nacional 
de Cultura foi preciso estabelecer índices 
confiáveis para avaliar as gestões munici-
pais e estaduais de cultura. Para a criação 
do Índice de Gestão Municipal de Cultura 
(IGMC) foi elaborada uma metodologia 
a partir dos dados apurados na Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais 2006 
(Munic), que abrange 5.562 municípios. 

A equipe de pesquisadores do Ipea 
conseguiu, a partir dos dados apurados e 
das diretrizes encaminhadas pelo Ministé-
rio da Cultura, propor um índice de gestão 
municipal que será adotado pelo Ministé-
rio e que possibilitará a elaboração de um 
ranking dos municípios em gestão cultural. 
Entre os subíndices formulados que com-
põem o IGMC está o de Ações Culturais, 
que destacou São Carlos como a 9ª cidade 
do país que mais investe nessa área.

São Carlos é destaque em investimento em cultura
O Departamento de Segurança Pública 

e Defesa Civil, ligado à Prefeitura de São Car-
los, registrou aumento de quase 100% no 
volume de chuvas com relação ao mesmo 
período de 2008. Foram anotados 324 mm 
de chuva até o último dia 29 contra 168,5 
mm no mês de dezembro de 2008.

Durante todo o ano de 2008, segundo 
a Defesa Civil, foram registrados 1.347,2 mm 
de chuvas. Até o dia 29 deste mês, o índice 
de chuvas para 2009 já apontava 1.869 mm, 
aumento de 38,7%.  

A Defesa Civil de São Carlos divulgou tam-
bém o índice pluviométrico 2008/2009. Em ja-
neiro de 2008 choveu 257,5 mm, contra 330 em 
2009, alta de 72,5%. Aliás, o mês de janeiro de 
2009 está marcado como o mês que mais cho-
veu em São Carlos. A marca anterior era do ano 
de 1997, quando choveu 311,2 mm.

O mês que teve a maior queda no volu-

me de chuvas foi abril de 2009 com registro 
de 84 mm de chuva contra 158 mm em abril 
de 2008, queda de 74%. Cada milímetro de 
chuva equivale a 1 litro de água por metro 
quadrado. Nos dias 17 e 29 deste mês foram 
registrados os maiores picos de chuva na ci-
dade 60,2 mm e 61,2 mm respectivamente. 

Apesar do aumento de chuva neste ano, 
não houve registro de ocorrências fatais. A 
Defesa Civil tem trabalhando com monitora-
mento permanente das áreas de maior risco 
de desabamento ou alagamento. A equipe 
está preparada para atender a população 24 
horas por dia. É importante que na ocorrên-
cia de qualquer eventualidade a população 
ligue para o telefone 199 ou 3368-1437.

Segundo o Instituto Nacional de Mete-
reologia, o prognóstico metereológico para 
o verão (dezembro a março) é de calor inten-
so e chuvoso.

Em dezembro de 2009 choveu o dobro de dezembro de 2008
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

PORTARIA

PORTARIA nº 1651
de 23 de dezembRO de 2009

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 o nº 4.528/01, e
CONSIDERANDO a necessidade de prevenir a descontinuidade de ativi-
dades e serviços públicos municipais em virtude de dias intercorrentes 
entre feriados e início ou finais de semana;
CONSIDERANDO que a fixação antecipada de Pontos Facultativos con-
tribui para o planejamento daquelas atividades e serviços, permitindo 
antecipar a elaboração das escalas de serviços e de revezamento que 
vigorará ao longo do ano, 
RESOLVE
Art. 1º Divulgar os feriados nacionais, estadual e municipais e declarar 
os dias de Ponto Facultativo do ano de 2010 para os órgãos e entidades 
da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Munici-
pal:
I - 1º de janeiro, sexta-feira, Confraternização Universal (feriado nacio-
nal);
II - 15 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo);
III - 16 de fevereiro, terça-feira, Carnaval (ponto facultativo);
IV - 17 de fevereiro, quarta-feira, Cinzas (ponto facultativo até às 12 ho-
ras);
V - 2 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo (feriado municipal);
VI - 21 de abril, quarta-feira, Tiradentes (feriado nacional);
VII - 1º de maio, sábado, Dia do Trabalho (feriado nacional);
VIII - 3 de junho, quinta-feira, Corpus Christi (feriado municipal);
IX - 4 de junho, sexta-feira (ponto facultativo);
X - 9 de julho, sexta-feira, Revolução Constitucionalista (feriado estadu-
al);
XI - 15 de agosto, domingo, Nossa Senhora da Babilônia (feriado mu-
nicipal);
XII - 6 de setembro, segunda-feira (ponto facultativo);
XIII - 7 de setembro, terça-feira, Independência do Brasil (feriado nacio-
nal);
XIV - 3 de outubro, domingo, 1º Turno das Eleições (feriado nacional);
XV - 11 de outubro, segunda-feira (ponto facultativo);
XVI - 12 de outubro, terça-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado na-
cional);
XVII - 15 de outubro, sexta-feira, Dia do Professor (feriado municipal, 
somente para os professores da rede municipal de ensino);
XVIII - 31 de outubro, domingo, 2º Turno das Eleições (se houver) (feria-
do nacional);
XIX - 1º de novembro, segunda-feira (ponto facultativo, em compensa-
ção ao dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público);
XX - 2 de novembro, terça-feira, Finados (feriado nacional);
XXI - 4 de novembro, quinta-feira, Aniversário de São Carlos (feriado 
municipal);
XXII - 15 de novembro, segunda-feira, Proclamação da República (feria-
do nacional);
XXIII - 24 de dezembro, sexta-feira (ponto facultativo);
XXIV - 25 de dezembro, sábado, Natal (feriado nacional);
XXV - 31 de dezembro, sexta-feira, (ponto facultativo).
Art. 2º As medidas do artigo anterior não atingem:
a) os servidores que nesses dias devam trabalhar em decorrência de 
escala de serviço, ou que estejam comissionados ou colocados à dispo-
sição de outros órgãos públicos ou entidades assistenciais;
b) os guardas municipais e vigias em serviço de vigilância e zeladoria;
c) os servidores convocados para a realização de serviços inadiáveis e 
dos setores considerados essenciais, em especial, os da área de saúde, 
ligados ao pronto atendimento e urgência.
Art. 3º Os servidores convocados, salvo os comissionados, receberão o 
dia de trabalho em folga conforme autorização de sua chefia imediata, 
ou se optarem, a remuneração devida na forma da lei, devendo os Se-
cretários e Coordenadores Municipais encaminhar à Secretaria Munici-
pal de Administração e Gestão de Pessoal, junto com o Ponto Mensal, a 
relação dos convocados.
Art. 4º Os dias santificados para os vários credos não relacionados nesta 
Portaria poderão ser objeto de compensação, por opção do servidor, 
mediante autorização da chefia imediata.
Art. 5º Todas as unidades administrativas municipais deverão manter 
esta Portaria fixada em local visível ao público.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser alterada a qualquer tempo a critério da Administração. 
São Carlos, 23 de dezembro de 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
(Republicada por haver saído com incorreções na edição de 31/12/09)

ATOS dAS SeCReTARIAS

Coordenadoria do Orçamento Participativo e Relações Governo Co-

munidade
ReSOLUÇÃO nº 1
DISPÕE SOBRE NORMAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO ORÇA-
MENTO PARTICIPATIVO – OP
A COORDENADORIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES GO-
VERNO COMUNIDADE no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Municipal nº 14.845, de 18 de dezembro de 2008 e regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº 640, de 31 de dezembro de 2008,
CONSIDERANDO que o Orçamento Participativo - OP é um mecanismo 
governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos 
influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, geralmente o or-
çamento de investimentos de prefeituras municipais, através de proces-
sos de participação cidadã; 
CONSIDERANDO que esses processos costumam contar com reuniões 
abertas e periódicas e etapas de negociação direta com o governo; 
CONSIDERANDO que as assembléias são realizadas em sub-regiões 
municipais, bairros e distritos, em discussões temáticas e/ou territoriais, 
inclusive elegendo delegados e conselheiros que representarão o terri-
tório ou a temática;
CONSIDERANDO que os conselheiros eleitos, com mandato anual, for-
mam o Conselho que, além de dialogar diretamente com os represen-
tantes da Prefeitura sobre a viabilidade de executar as obras aprovadas 
nas assembléias, também poderão propor reformas nas regras de fun-
cionamento do Programa;
RESOLVE:
Art. 1º - O Orçamento Participativo (OP) é um programa de democrati-
zação e descentralização da Administração Pública, que visa assegurar 
a participação popular na Gestão Municipal, com base no artigo 230 da 
Lei Orgânica do Município de São Carlos, possibilitando a fruição pelos 
munícipes dos direitos de: 
I - participar do processo de definição e implementação das 
políticas, planos, programas e projetos de obras e serviços públicos;
II - controlar e fiscalizar as obras e serviços públicos e os seus 
mecanismos de financiamento, gerenciamento e execução, bem como 
a participação da iniciativa privada nos empreendimentos públicos;
III - apoiar a constituição de associações representativas para 
promoção de direitos difusos  e/ou coletivos, contribuindo no planeja-
mento e execução de obras e serviços públicos.
Parágrafo único - O Programa do Orçamento Participativo deve propor-
cionar à população a possibilidade de, direta e voluntariamente, discu-
tir e decidir sobre o orçamento e as necessidades reais de sua região, 
bem como  temas de interesse geral do município.
Art. 2º - O Programa de Orçamento Participativo possui as seguintes 
atribuições:
I - articular as formas de manifestação social 
existentes, ou que venham a existir, para apoiar as iniciativas de organi-
zação da sociedade com ênfase na inclusão da população das regiões 
periféricas; 
II - contribuir para desenvolver na população, a partir do debate 
democrático do orçamento da cidade e a noção de cidadania;
III - propiciar junto aos bairros os meios necessários para a im-
plantação do Orçamento Participativo;
IV - estimular a participação de setores sociais como mulheres, 
jovens, negros, portadores de necessidades especiais e idosos;
V - estimular a participação dos diversos segmentos da socieda-
de, independentemente de classe social, religião, cultura, raça ou con-
vicção política.
Art. 3º - Anualmente, até o final do mês de abril, o Município deverá 
efetuar a prestação de contas do plano de investimentos (obras e ativi-
dades definidas no exercício anterior), e a prestação de contas do orça-
mento do Município do ano anterior (despesas x receitas), por meio de 
Assembléias Regionais e Plenárias Temáticas, no âmbito do OP.
Art. 4º - O desenvolvimento do OP contará com a realização de reuniões 
informativas e deliberativas regionais e temáticas, assim organizadas:
1ª FASE (INFORMATIVA): A população recebe a prestação de contas da 
Prefeitura, nos termos do artigo 2º desta Resolução e apresenta as de-
mandas de sua região e sobre as temáticas para a cidade;
ETAPA INTERMEDIÁRIA: A Prefeitura analisa cada uma das solicitações 
da população e levanta o custo para realizá-la. 
2ª FASE (DELIBERATIVA): A população participa de uma nova reunião e 
escolhe quais obras devem ser realizadas com os recursos financeiros 
previstos para cada região e apontam diretrizes de políticas públicas 
em relação às temáticas.
§ 1º - A primeira fase deve se iniciar até meados de março, de maneira a 
permitir a participação da comunidade no processo de discussão anual 
da peça Orçamentária, ou seja, cerca de quarenta e cinco dias antes do 
envio da proposta da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) ao Legisla-
tivo Municipal.
§ 2º - A segunda fase deve se iniciar até meados de agosto, de maneira a 
permitir a participação da comunidade no processo de discussão peça 
orçamentária anual, ou seja, cerca de quarenta e cinco dias antes do 
envio da proposta da Lei Orçamentária Anual à Câmara Municipal.
Art. 5º - As regiões do OP são as seguintes:
REGIÃO 01 - Vila Nery, Vila Derigge, Vila Faria, Vila Santo Antônio, Parque 
Sabará, Chácara do Parque, Chácara Parolo, Residencial Américo Alves 
Margarido, Convívio Dom Bosco, Jardim Brasil, Jardim Cardinalli, Jardim 
Citelli, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Prolongamento do Jardim 
Nossa Senhora Aparecida, Loteamento Albertini, Parque Anhembi, Par-
que Primavera, Portal do Sol, Vila Arnaldo, Vila Max, Vila Rancho Velho, 
Chácara São João.
REGIÃO 02 - Cidade Aracy, Jardim Social Presidente Collor, Loteamento 
Social Antenor Garcia.
REGIÃO 03 - Santa Felícia, Conjunto Residencial Santa Angelina, Aracê 
de Santo Antônio I e II, Jardim Ipanema, Morada dos Deuses, Parque 
Fehr, Parque Iguatemi, Parque Sissi, Residencial Parati, Residencial Mon-
senhor Romeu Tortorelli, Santa Cruz, São Carlos I (Núcleo Residencial 
Ivo Morganti), São Carlos II (Dário Rodrigues), São Carlos III, São Carlos 
IV (Lourival Maricondi) e São Carlos V (Arnon de Mello), Jardim Embaré, 
Condomínio Residencial Montreal.

REGIÃO 04 - Centro, Vila Elisabeth, Jardim Lutfalla, Cidade Universitária, 
Núcleo Residencial Silvio Villari, Jardim Macarenco, Vila Palmares.
REGIÃO 05 - Vila São José, Jardim São João Batista, Jardim Santa Maria 
I, Chácara Bataglia, Nova Estância, Chácara Paraíso, Concórdia I e II (29), 
Jardim Guanabara, Jardim Real, Jardim Santa Helena, Vila Brasil, Vila Bra-
sília, Vila Celina, Vila Costa do Sol, Vila Jacobucci, Vila Laura, Vila Marigo, 
Vila Marina, Vila Nossa Senhora de Fátima, Chácara São Caetano, Vila 
São Gabriel, Prolongamento da Vila São Gabriel, Vila Vista Alegre, Chá-
cara Bataglia, Parque Estância Suíça.
REGIÃO 06 - Santa Eudóxia.
REGIÃO 07 - Núcleo Residencial Castelo Branco, Vila Monteiro, Vila Mar-
celino, Jardim Novo Horizonte, Área Industrial, Azulville I e II, Centreville, 
Chácara de Recreio Campestre, Estância Santa Lúcia, Jardim Taiti, Jardim 
Maracanã, Jardim De Cresci, Jardim Dona Francisca, Jardim Havaí, Jar-
dim Mercedes, Jardim Nova São Carlos, Prolongamento do Jardim Nova 
São Carlos, Jardim Ricetti, Prolongamento do Jardim Ricetti, Jardim São 
Paulo, Parque Itaipu, Parque São José, Recreio São Judas Tadeu, Vale do 
Uirapuru, Vila Alpes, Vila Irene, Vila Lutfalla, Conjunto Habitacional Wal-
domiro Lobbe Sobrinho (CDHU), Distrito Industrial Miguel Abdelnur, 
Vila Santa Isabel, Jardim Maria Alice, Loteamento D´Aquino.
REGIÃO 08 - Jardim Alvorada, Jardim Bethânia, Jardim Gilbertone, Jar-
dim Paraíso, Jardim São Carlos, Jardim Paulista, Parque Santa Mônica, 
Prolongamento do Parque Santa Mônica, Parque Faber I e II, Planalto 
Paraíso, Residencial Ana Carolina, Parque São Vicente de Paula, Santa 
Júlia, Parque Paraíso, Vila Pureza, Tabayaci, Swiss Park Residencial.
REGIÃO 09 - Vila Prado, Vila Boa Vista I, II e III, Jardim Social Belvedere, 
Jardim Bicão, Chácara Ferradura, Estância Maria Alice, Jardim Beatriz, 
Jardim Botafogo, Jardim das Torres, Jardim Medeiros, Prolongamento 
do Jardim Medeiros, Mirante da Bela Vista, Recreio dos Bandeirantes II, 
São Carlos VI (Conjunto Habitacional Romeu Santini), Vila Bela Vista, Vila 
Carmem, Vila Pelicano.
REGIÃO 10 - Água Vermelha, Chácara Leila, Tibaia de São Fernando I e II, 
Tutoya do Vale, Vale Santa Felicidade, Valparaíso I e II, Quinta dos Buritis, 
Aporá de São Fernando.
REGIÃO 11 - Jardim Nova Santa Paula, Prolongamento do Jardim Santa 
Paula, Jardim Jockey Clube, Jardim Centenário, Cidade Jardim, Parque 
Santa Marta, Vila Parque Industrial, Chácara Casale, Jardim Acapulco, 
Jardim Bandeirantes, Jardim Hikari, Jardim Paulistano, Jardim Santa 
Paula, Parque Arnold Shimidt, Parque Delta, Samambaia Residencial, 
Solar dos Engenheiros, Condomínio Residencial Dahma I e II, Bosque de 
São Carlos, Convívio Residencial Ize Koizumi.
REGIÃO 12 - Parque Residencial Maria Stella Fagá, Jardim Tangará, Pro-
longamento do Jardim Tangará, Jardim São Rafael, Jardim Santa Maria 
II, Babilônia, Jardim dos Coqueiros, Jardim Munique, Parque dos Tim-
boris, Residencial Astolpho Luiz do Prado, Residencial Itamarati, Lotea-
mento Social São Carlos VIII (Residencial Dom Constantino Amstalden), 
Parque Douradinho, Parque Belvedere, Jardim Veneza, Chácaras de Re-
creio Monte Carlo.
REGIÃO 13 - Jardim Cruzeiro do Sul, Vila Monte Carlo, Jardim das Rosas, 
Vila Conceição, Jardim Gonzaga, Jardim Pacaembu, Jardim Santa Tere-
za, Vila Morumbi, Vila Santa Madre Cabrine, Vila Sônia, Jardim Martinelli, 
Jardim Industrial João Leopoldino.
Art. 6º - As Plenárias Temáticas, cujos assuntos poderão ser agrupados, 
tratarão de:
I - direitos de cidadania;
II - organização da cidade e desenvolvimento urbano;
III - qualidade ambiental do Município;
IV - transporte e mobilidade urbana;
V - juventude;
VI - cultura;
VII - saúde;
VIII - educação;
IX - desporto;
X - segurança pública.
Parágrafo único - O conjunto de temas a serem discutidos poderá ser 
modificado a critério do Conselho do Orçamento Participativo.
Art. 7º - O Orçamento Participativo terá a seguinte organização:
I - Fóruns de Delegados Regionais e Temáticos
II - Conselho do Orçamento Participativo.
III - Coordenação Geral.
DOS DELEGADOS
Art. 8º - As Assembléias Regionais e Plenárias Temáticas definirão o 
número de seus Delegados na fase deliberativa (segunda rodada) na 
proporção abaixo:

FAIXAS CRITÉRIOS DELEGADOS

Até 100 1 para 10 + 10

101 a 250 1 para 20 + 8

151 a 400 1 para 30 + 5

401 a 550 1 para 40 + 4

551 a 700 1 para 50 + 3

701 a 850 1 para 60 + 3

851 a 1000 1 para 70 + 2

Acima de 1000 1 para 70 + 1

Parágrafo único - Os participantes da segunda rodada deverão se iden-
tificar na lista de presença, informando endereço residencial e/ou da-
dos que demonstrem interesse específico na Região ou Temática para 
que, a partir da correta identificação, possa ser definido, pelo critério da 
proporcionalidade, o número exato de Delegados.
Art. 9º - Poderão ser candidatos a Delegados aqueles que, comprova-
damente:
I - sejam munícipes de São Carlos;
II - sejam moradores da Região, ou que nela tenham interesse 
específico, devidamente demonstrado;
III - sejam militantes no assunto tratado e participantes de uma 
dada Plenária Temática  
IV - sejam maiores de 16 anos;
V - não sejam detentores de mandato eletivo nos Poderes Legis-
lativo ou Executivo;
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VI - não exerçam cargo em comissão, ou função gratificada, nas 
esferas Municipal, Estadual e Federal.
Art. 10 - São atribuições dos Delegados:
I - conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento In-
terno;
II - participar das reuniões periódicas organizadas pelos Conse-
lheiros nas Regiões e Temáticas;
III - apoiar os Conselheiros na informação e divulgação para a 
população dos assuntos tratados no COP (Conselho do Orçamento Par-
ticipativo);
IV - acompanhar o plano de investimentos desde a sua elabora-
ção até a conclusão das obras;
V - compor as comissões temáticas, juntamente com pessoas da 
comunidade, com o objetivo de debater a construção de diretrizes de 
políticas públicas;
VI - indicar alteração, em conjunto com representantes, sobre 
qualquer impasse ou dúvida que eventualmente surja no processo de 
elaboração do Orçamento;
VII - propor e discutir os critérios para seleção de demandas nas 
microrregiões e Regiões da cidade e Temáticas, tendo como orientação 
geral os critérios aprovados pelo Conselho;
VIII - indicar, em conjunto com os Conselheiros, alterações no 
regimento interno do COP e modificações no processo do Orçamento 
Participativo;
IX - integrar as Comissões de Fiscalização e Acompanhamento 
de Obras, desde a elaboração do projeto e licitação, até sua conclusão;
X - elaborar diagnósticos regionais ou  temáticos, mediante in-
formações dos agentes encarregados da conservação e manutenção 
dos espaços públicos.
Do Conselho do Orçamento Participativo (COP)
Art. 11 - O Conselho do Orçamento Participativo de São Carlos, designa-
do pela sigla COP, é o instrumento que permite à população auxiliar no 
controle e planejamento das ações da Prefeitura, tendo por finalidade 
propor, fiscalizar e decidir sobre o orçamento municipal.
Parágrafo único - Cabe ao COP participar da coordenação do processo 
do OP, juntamente com a Coordenadoria de Orçamento Participativo e 
Relações Governo Comunidade.
Art. 12 - Compete ao Conselho do Orçamento Participativo de São Car-
los:
I - apreciar, emitir opinião e propor alterações no todo ou em 
parte em relação à política tributária promovida pelo Município; 
II - apreciar, emitir opinião e indicar alterações no todo ou em 
parte sobre o conjunto de obras e atividades constantes do planeja-
mento de Governo e orçamento anual apresentados pelo Executivo, em 
conformidade com o processo de discussão do Orçamento Participati-
vo;
III - acompanhar a execução orçamentária anual e fiscalizar o 
cumprimento do plano de investimentos, opinando sobre eventuais 
incrementos, cortes de despesas/investimentos ou alterações no plane-
jamento;
IV - apreciar, emitir opinião e indicar alteração na metodologia 
adequada para o processo de discussão e definição da peça orçamentá-
ria e do plano de investimentos;
V - apreciar, emitir opinião e indicar alteração no todo ou em 
parte sobre investimentos que o Executivo entenda como necessários 
para a cidade;
VI - solicitar às Secretarias e Órgãos do Governo documentos 
imprescindíveis à formação de opinião dos Conselheiros no que tange 
fundamentalmente às questões técnicas;
VII - indicar quatro Conselheiros (dois titulares e dois suplentes) 
que irão compor a Comissão Paritária;
VIII - indicar quatro Conselheiros (dois titulares e dois suplentes) 
como representantes do Conselho do Orçamento Participativo para 
acompanhar o debate entre governo e sindicato referente ao dissídio 
anual dos servidores públicos municipais, que deverão manter  o   Con-
selho do Orçamento Participativo informado sobre o andamento das 
negociações.
IX - acompanhar a prestação de contas do Governo, ao final de 
cada exercício, baseando-se no relatório informatizado, com o detalha-
mento por demanda do que foi orçado, do que foi empenhado e do que 
foi realmente executado;
X - indicar representantes do Conselho do Orçamento Participa-
tivo em outros Conselhos;
XI - garantir a possibilidade de participação para todos os Con-
selheiros e Delegados portadores de necessidades especiais, em todas 
as atividades em que sua presença seja necessária. 
Art. 13 - O Conselho do Orçamento Participativo de São Carlos será 
composto pelos seguintes membros:
I - 2 (dois) conselheiros titulares e 2 (dois) conselheiros suplen-
tes eleitos em cada uma das regiões da cidade definidas pelo Orçamen-
to Participativo, eleitos nas respectivas reuniões deliberativas;
II - 2 (dois) conselheiros titulares e 2 (dois) conselheiros suplen-
tes eleitos em cada uma das Plenárias Temáticas;
III - 1 (um) representante titular e 1 (um) representante suplente 
dos Sindicatos dos Trabalhadores e Entidades Classistas de São Carlos, 
indicados através de Plenária realizada por organização municipal que 
congregue as representações sindicais dos trabalhadores, ou, na ausên-
cia desta, pela Coordenação do OP mediante chamamento  público, 
devidamente divulgado na imprensa oficial; 
IV - 1 (um) representante titular e 1 (um) representante suplente 
das Associações de Moradores de São Carlos, também indicados por 
meio de assembléia organizada pelo próprio conjunto de entidades ou, 
na sua impossibilidade, pela Coordenação do OP mediante chamamen-
to  público, devidamente divulgado na imprensa oficial;
V - 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal.
§ 1º - Nos casos dos itens III e IV, as entidades que organizarem as res-
pectivas plenárias, deverão acordar as datas de realização das mesmas  
com a Coordenação do OP e responsabilizar-se pelo devido encaminha-
mento das atas.

§ 2º - Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados 
pelo Prefeito Municipal, não tendo direito a voto.
Art. 14 - Os Conselheiros das Regiões da cidade e das Temáticas serão 
eleitos na fase deliberativa (segunda rodada), quando da realização das 
Assembléias Regionais e Plenárias Temáticas, de acordo com o seguinte: 
I - as inscrições de chapas para Conselheiros somente serão 
aceitas quando estiverem completas, com indicação de dois titulares e 
dois suplentes;
II - havendo mais do que duas chapas a eleição ocorrerá em 
dois turnos, aplicando-se a tabela de proporcionalidade apenas no se-
gundo turno, com as duas chapas vencedoras do primeiro turno;
III - se no primeiro turno uma chapa obtiver mais do que 85% 
(oitenta e cinco por cento) dos votos não será necessário segundo tur-
no, considerando-se eleita;
IV - no caso de duas chapas para a eleição dos Conselheiros, será 
aplicada a seguinte tabela de proporcionalidade:

mais de 85% dos votos, dois titulares e dois suplentes;

62,6% à 85% dos votos, dois titulares e um suplente;

55,1% à 62,5% dos votos, dois titulares;

45% à 55% dos votos, um titular e um suplente;

37,6 à 44,9% dos votos, dois suplentes;

15% à 37,5% dos votos, um suplente;

menos de 15% dos votos, não elege.

Art. 15 - Poderão ser candidatos ao Conselho do Orçamento Participati-
vo aqueles que, comprovadamente:
I - sejam munícipes de São Carlos;
II - sejam moradores da Região ou que nela tenham interesse 
específico;
III - sejam militantes no assunto tratado e participantes de uma 
dada Plenária Temática  
IV - sejam maiores de 16 anos;
V - não sejam detentores de mandato eletivo nos Poderes Legis-
lativo ou Executivo;
VI - não exerçam cargo em comissão, ou função gratificada, nos 
Poderes Públicos Municipal, Estadual e Federal.
Parágrafo único - Não poderá ser Conselheiro, titular ou suplente, aque-
le que já tiver assento em algum Conselho Municipal, a menos que ali 
esteja como representante do próprio COP.
Art. 16 - O Conselheiro só poderá se candidatar a Conselheiro por uma 
única Região da cidade ou Plenária Temática.
Parágrafo único. Os participantes poderão votar na Assembléia Delibe-
rativa da sua Região e nas Plenárias Deliberativas Temáticas.
Art. 17 - O mandato dos Conselheiros eleitos será de um ano, permitida 
uma recondução.
I. havendo renúncia ou perda do mandato do Conselheiro ti-
tular e na impossibilidade dos suplentes assumirem o cargo, este será 
declarado vago.
II. sendo declarada a vacância do cargo, o Conselho deverá 
providenciar Assembléia, ou Plenária Temática extraordinária, para es-
colha do susbtituto. 
Art. 18 - A Prefeitura providenciará a infra-estrutura necessária ao fun-
cionamento do Conselho, disponibilizando aos Conselheiros consultas 
a todas as informações relativas ao Orçamento do Município de São 
Carlos, bem como sobre o andamento das demandas e serviços e do 
programa de investimentos com a posição atualizada.
Art. 19 - Após a conclusão das licitações para as obras definidas pelo Or-
çamento Participativo, conforme os critérios definidos, os responsáveis 
deverão fazer contato com os Conselheiros das Regiões para acionar as 
Comissões de Fiscalização e Acompanhamento de Obras dos Bairros, 
para tanto deverá: 
I. antes do início da obra, realizar a primeira reunião com a Co-
missão para conhecimento do projeto e da rotina de acompanhamento 
da obra;
II. após o término da obra, a Comissão deve apresentar parecer 
por escrito da mesma para sua efetiva conclusão.
Art. 20 - O COP terá a seguinte organização interna:
I. Comissão Paritária;
II. Secretaria Executiva;
III. Conselheiros;
IV. Comissão de Comunicação;
Da Comissão Paritária
Art. 21 - O Conselho do Orçamento Participativo será coordenado pela 
Comissão Paritária.
Parágrafo único. A Comissão Paritária será composta por 4 (quatro) 
membros do Poder Executivo Municipal e 4 (quatro) Conselheiros do 
COP, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes.
Art. 22 - Compete  à Comissão Paritária:
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias 
do Conselho, sendo que a presidência das reuniões será exercida por 
representante do Governo.
II - convocar os membros do Conselho para se fazerem presen-
tes às suas atividades, dando-lhes conhecimento prévio da pauta;
III - agendar o comparecimento de representantes dos órgãos 
do Poder Público Municipal, quando a matéria exigir;
IV - propor calendário para apresentação e apreciação pelo Con-
selho dos Projetos de Lei  referentes ao PPA (Plano Plurianual),  LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), bem 
como as propostas de política tributária promovidas pelo Município;
V - submeter à apreciação do Conselho do Orçamento Partici-
pativo a proposta metodológica do Governo para discussão e definição 
da peça Orçamentária das Obras e Atividades que deverão constar no 
plano de investimentos e custeio;
VI - convocar os delegados para informá-los sobre o processo de 
discussão do Conselho;
VII - encaminhar ao Executivo Municipal as deliberações do Con-
selho;
VIII - consultar a Plenária sobre a necessidade de reservar um pe-
ríodo de tempo no início das reuniões do Conselho para informes;

IX - conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento In-
terno;
X - coordenar e planejar as atividades do Conselho;
XI - discutir e propor as pautas e o calendário das reuniões;
XII - reunir-se, em sessão ordinária, no mínimo uma vez por mês;
XIII - prestar contas ao Conselho de suas atividades;
XIV - informar as ausências dos Conselheiros titulares e suplentes 
ao Conselho, bem como as respectivas Regiões ou Temáticas;
XV - apreciar e mediar conflitos nas Regiões e Temáticas referen-
tes a divergências quanto à priorização de obras, serviços e diretrizes 
políticas;
XVI - organizar seminário anual, sobre a dinâmica do Orçamento 
Participativo, sempre no início de cada gestão do Conselho, com o ob-
jetivo de qualificar e ampliar o conhecimento dos Conselheiros e Dele-
gados;
XVII - discutir e apresentar propostas de solução para assuntos 
que envolvam duas ou mais regiões.
Art. 23 - A Comissão Paritária deverá propor, no início do processo de 
discussão do OP, metodologia adequada para proceder o estudo da 
peça Orçamentária e levantamento das prioridades da comunidade, 
bom como do cronograma de trabalho.
Parágrafo único. A Comissão Paritária deverá divulgar as deliberações e 
encaminhamentos, decididos em suas reuniões, na reunião subseqüen-
te do COP,
Da Secretaria Executiva
Art. 24 - A Secretaria Executiva será mantida pela Administração Muni-
cipal, através da Coordenação do Orçamento Participativo e Relações 
Governo Comunidade.
Art. 25 - São atribuições da Secretaria Executiva:
I - elaborar a ata das reuniões do Conselho e apresentá-la na 
reunião posterior aos Conselheiros;
II - realizar o controle de freqüência nas reuniões do Conselho, 
informando mensalmente os resultados à Comissão Paritária, para aná-
lise e providências;
III - organizar o cadastro dos representantes das Regiões e Temá-
ticas;
IV - fornecer aos Conselheiros, cópias dos editais de licitação das 
obras com local e data de abertura dos envelopes com as propostas;
V - organizar e manter toda a documentação e informação do 
Conselho, para livre acesso dos Conselheiros;
VI - fornecer apoio material para o desenvolvimento do trabalho 
dos Conselheiros;
VII - divulgar os vencedores das licitações das demandas cons-
tantes do plano de investimentos;
VIII - entregar, quando solicitado, cópias dos contratos das de-
mandas constantes do plano de investimentos efetuados entre os con-
tratados e a Administração Municipal.
Dos direitos e deveres dos Conselheiros
Art. 26 - São direitos dos Conselheiros:
I - votar e ser votado em eleições de representação do Conse-
lho;
II - participar com direito a voz e voto das Assembléias da sua 
Região e nas Plenárias Temáticas;
III - acompanhar o cumprimento das resoluções e decisões to-
madas pelo Conselho.
Art. 27 - São deveres dos Conselheiros:
I - conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento;
II - comparecer às reuniões convocadas pelo Conselho e Assem-
bléias Regionais e/ou Plenárias  Temáticas;
III - realizar pelo menos uma reunião mensal com os Delegados, 
representantes da comunidade e do Movimento Popular Organizado;
IV - informar nos Fóruns Regionais e Temáticos os processos de 
discussão em andamento no Conselho e colher sugestões e/ou delibe-
rações por escrito;
V - participar das atividades de formação proporcionadas pelo 
COP visando sua qualificação no conhecimento do Ciclo do Orçamento 
Participativo e do Orçamento Público.
Da exclusão dos Conselheiros
Art. 28 - Os Conselheiros perderão seus mandatos nas seguintes situ-
ações:
I - por decisão do Fórum de Delegados do Orçamento Participativo da 
Região ou Temática do Conselheiro, convocado especialmente para 
este fim, com prazo de 15 (quinze) dias de antecedência, mediante as 
seguintes condições:
a) garantia do quorum mínimo de metade mais um dos Dele-
gados eleitos;
b) votos favoráveis à exclusão de pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos presentes na reunião do Fórum.

II - pela ausência em 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alterna-
das, sem justificativa, respeitadas as condições a seguir:
a) Região ou Temática que não se fizer presente por seus re-
presentantes titulares e/ou suplentes em 3 (três) reuniões consecutivas 
ou 5 (cinco) alternadas, deverá realizar Assembléia Regional ou Plená-
ria Temática para  escolha de novos Conselheiros Titulares e Suplentes, 
convocada pela Comissão Paritária;
b) os suplentes, no exercício da titularidade, também terão 
suas faltas computadas e informadas; 
c) a justificativa para as faltas terá que ser apresentada por es-
crito dirigida á Comissão Paritária, em até 7 (sete) dias a contar da falta; 
         
d) presumem-se justificadas as ausências de Delegados e Con-
selheiros portadores de necessidades especiais às  reuniões de comis-
sões, plenárias e debates do COP se estes não tiverem garantida sua 
possibilidade de acesso.
Das reuniões
Art. 29 - O Conselho do Orçamento Participativo reunir-se-á ordinaria-
mente uma vez por mês e em caráter extraordinário quando necessário.
§ 1º - Na primeira reunião do COP, em cada gestão, deverá ser definida 
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sua dinâmica de funcionamento (dia, hora e local das reuniões, tempo 
de intervenção, período de informes etc);
§ 2º - Os Delegados serão convidados a participar, com direito a voz, de 
todas as reuniões.
Art. 30 - Trimestralmente será utilizada uma parte de reunião para ava-
liação do processo de desenvolvimento do OP e do COP.
Parágrafo único - Nessa reunião as faltas e presenças serão computadas 
normalmente.
Art. 31 - Para instalação da reunião do COP (Conselho do Orçamento 
Participativo) é necessário quorum de metade mais uma das Regiões e 
Temáticas e/ou metade mais um dos Conselheiros.
Parágrafo único - as tomadas de decisão obedecerão às seguintes dis-
posições :
I - será adotado o mesmo critério de maioria simples para apro-
vação das deliberações do Conselho;
II - as resoluções aprovadas serão encaminhadas ao Poder Exe-
cutivo, que as acolherá ou vetará, no todo ou em parte;
III - vetada a resolução, a matéria retornará ao Conselho para 
nova apreciação;
IV - o veto poderá ser rejeitado por decisão de dois terços dos 
membros do Conselho. Nessa hipótese será novamente encaminhada 
ao Prefeito Municipal para apreciação e decisão final.
Art. 32 - As reuniões do Conselho do Orçamento Participativo serão 
abertas, sendo permitida a livre manifestação dos titulares e suplentes 
presentes sobre assuntos da pauta, respeitada a ordem de inscrição que 
deverá ser requerida à Coordenação dos Trabalhos.            
Parágrafo único - O Conselho do Orçamento Participativo poderá esten-
der o direito à voz aos demais presentes, além dos delegados, através 
de votação específica na reunião em curso.
Art. 33 - Nas reuniões terão direito a voto apenas os Conselheiros titu-
lares.
Parágrafo único - Na ausência do titular, o Conselheiro suplente assumi-
rá automaticamente, com direito a voz e voto
Da Comissão de Comunicação
Art. 34 - É atribuição da Comissão de Comunicação cuidar para publici-
dade dos atos promovidos pelo OP.
Parágrafo único - A Comissão de Comunicação será composta por dois 
titulares e dois suplentes, indicados pelo COP.
Da Coordenação Geral do OP
Art. 35 - A coordenação geral do OP será responsabilidade da Coorde-
nadoria do Orçamento Participativo e Relações Governo Comunidade, 
em articulação permanente com o COP, sempre considerando suas de-
liberações. 
Art. 36 - Os casos omissos neste regimento serão objeto de discussão e 
deliberação pelo pleno do COP.
Géria Maria Montanar Franco
Coordenadoria Orçamento Participativo e 
Relações Governo Comunidade

ORdem de SeRVIÇO n.º 001/2010
Conforme determina a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto 
174/01, os valores para cálculo do ISS de Construção, estipulados pelo 
anexo III da Lei 13.102/2002, para o exercício de 2010, passam a ser os 
seguintes:

TIPO PADRÃO VALOR DO M2 EM REAIS

Residencial Horizontal

Fino
Bom

Médio
Popular

355,93

282,97

226,35

201,94

TIPO PADRÃO VALOR DO M2 EM REAIS

Habitacionais ou Comerciais 
Múltiplos

Fino
Bom

Médio
Popular

372,12

295,83

251,70

207,57

TIPO PADRÃO VALOR DO M2 EM REAIS

Edificações
Comerciais 

Fino
Bom

Médio
Popular

367,74

325,86

297,39

186,81

TIPO PADRÃO VALOR DO M2 EM REAIS

Edificações
Industriais

Fino
Bom

Médio
Popular

364,41

289,72

241,43

192,92

TIPO PADRÃO VALOR DO M2 EM REAIS

Barracão - 241,43

TIPO PADRÃO VALOR DO M2 EM REAIS

Telheiro - 120,70

São Carlos, 04 de Janeiro de 2010.
Paulo José de Almeida
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ORdem de SeRVIÇO n.º002/2010
Conforme determina a Lei 13.692 de 25 de novembro de 2005, que ins-
titui a Planta Genérica de Valores (PGV) e a Lei 12926/01 regulamenta-
da pelo Decreto 174/01, os valores unitários territoriais pelas zonas de 
valorização e os valores unitários pelas categorias das edificações, bem 
como as alíquotas aplicáveis à tributação, passam a ser os seguintes:
Sobre o valor venal dos imóveis incidirão, para o cálculo do IPTU, as se-
guintes alíquotas:
I - imóveis edificados com valor venal de: 
a) até R$ 23.835,33 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
trinta e três centavos): 0,5% (zero vírgula cinco por cento);
b) de R$ 23.835,34 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
trinta e quatro centavos) a R$ 47.670,67 (quarenta e sete mil, seiscentos 

e setenta reais e sessenta e sete centavos): 0,6% (zero vírgula seis por 
cento);
c) de R$ 47.670,68 ( quarenta e sete mil, seiscentos e setenta reais e ses-
senta e oito centavos ) a R$ 95.341,35 ( noventa e cinco mil, trezentos e 
quarenta e um reais e trinta e cinco centavos ): 0,7% (zero vírgula sete 
por cento);
d) de R$ 95.341,36 (noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais 
e trinta e seis centavos ) a R$ 119.176,69 ( cento e dezenove mil, cento 
e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos ) : 0,8% (zero vírgula 
oito por cento);
e) de R$ 119.176,70 (cento e dezenove mil, cento e setenta e seis reais 
e setenta centavos ) a R$ 143.012,04 (cento e quarenta e três mil, doze 
reais e quatro centavos): 0,9% (zero vírgula nove por cento);
f ) acima de R$ 143.012,05 (cento e quarenta e três mil, doze reais e cinco 
centavos ): 1,0% (um por cento).

II - imóveis não edificados com valor venal de:
a) até R$ 2.979,40 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e quaren-
ta centavos): 1,6% (um vírgula seis por cento);
b) de R$ 2.979,41 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta 
e um centavos) até R$ 5.958,82 ( cinco mil, novecentos e cinqüenta e 
oito reais e oitenta e dois centavos): 1,7% (um vírgula sete por cento);
c) de R$ 5.958,83 (cinco mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e oiten-
ta e três centavos ) até R$ 11.917,66 ( onze mil, novecentos e dezessete 
reais e sessenta e seis centavos): 1,9% (um vírgula nove por cento);
d) de R$ 11.917,67 (onze mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e 
sete centavos) até R$ 17.876,48 ( dezessete mil, oitocentos e setenta e 
seis reais e quarenta e oito centavos ): 2,0% (dois por cento);
e) de R$ 17.876,49 ( dezessete mil, oitocentos e setenta e seis reais e 
quarenta e nove centavos ) a R$ 23.835,34 ( vinte e três mil, oitocentos 
e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos ): 2,1% (dois vírgula um 
por cento);
f ) de R$ 23.835,35 ( vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
trinta e cinco centavos ) a R$ 29.794,16 ( vinte e nove mil, setecentos e 
noventa e quatro reais e dezesseis centavos ): 2,2% (dois vírgula dois 
por cento);
g) de R$ 29.794,17 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais 
e dezessete centavos ) a R$ 35.752,99 ( trinta e cinco mil, setecentos e 
cinquenta  e dois reais e noventa e nove centavos ): 2,3% (dois vírgula 
três por cento);
h) de R$ 35.753,00 ( trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta  e três 
reais ) a R$ 59.588,34 ( cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais e trinta e quatro centavos): 2,4% (dois vírgula quatro por cento);
i) de R$ 59.588,35 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais e trinta e cinco centavos ) a R$ 83.423,66 (oitenta e três mil, quatro-
centos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos): 2,5% (dois vírgula 
cinco por cento);
j) acima de R$ 83.423,67 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e três 
reais e sessenta e sete centavos ): 2,6% (dois vírgula seis por cento).
- A alíquota para cálculo do IPTU dos imóveis edificados utilizados para 
o exercício de atividades financeiras desenvolvidas por bancos, finan-
ciadoras e caixas econômicas será de 1,5% (um vírgula cinco por cento).
- As alíquotas serão aplicadas independentemente da zona de valor ou 
corredor especial no qual o imóvel se situar e da classificação de sua 
edificação. 

AneXO IV
VALOReS UnITáRIOS TeRRITORIAIS nAS zO-

nAS de VALOR, COnfORme AneXO I

CóD.ZOnA DE 
VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)

1.010 66,74  4.080 52,47  6.030 36,15  9.110 215,69

1.020 116,79  4.090 58,40  6.040 41,71  10.010 8,34

1.030 125,14  4.100 59,14  6.050 45,69  10.020 12,51

1.040 133,48  4.110 62,27  6.060 47,28  10.030 20,86

1.050 150,16  4.120 62,98  6.070 62,57  10.040 22,45

1.060 166,85  4.130 69,87  6.080 76,88  10.050 29,20

1.070 208,56  4.140 77,70  6.090 93,15  10.060 37,54

1.080 375,41  4.150 86,20  7.010 54,23  10.070 37,67

2.010 95,94  4.160 91,77  7.020 55,61  10.080 45,88

2.020 108,45  4.170 108,14  7.030 58,40  10.090 48,39

2.030 150,16  4.180 108,45  7.040 63,95  10.100 54,23

2.040 183,53  4.190 114,02  7.050 83,42  10.110 54,56

2.050 196,13  5.010 6,40  7.060 103,85  10.120 59,08

2.060 291,98  5.020 6,82  8.010 8,34  10.130 59,65

3.010 33,37  5.030 7,23  8.020 41,71  10.140 61,53

3.020 44,50  5.040 7,78  8.030 50,05  10.150 66,74

3.030 50,05  5.050 8,34  8.040 50,51  10.160 70,91

3.040 54,23  5.060 11,58  8.050 54,23  10.170 73,00

3.050 87,98  5.070 12,51  8.060 64,82  10.180 83,42

3.060 130,14  5.080 18,77  8.070 69,34  10.190 86,26

3.070 141,82  5.090 25,03  8.080 71,70  10.200 92,85

3.080 163,08  5.100 34,69  8.090 75,08  10.210 96,21

3.090 173,51  5.110 37,34  9.010 54,23  10.220 100,11

3.100 183,53  5.120 41,71  9.020 66,74  10.230 106,02

3.110 229,42  5.130 66,74  9.030 80,59  10.240 120,02

4.010 17,52  5.140 69,17  9.040 83,42  10.250 133,48

4.020 22,94  5.150 75,08  9.050 104,28  10.260 154,33

4.030 24,76  5.160 83,42  9.060 142,24  

4.040 29,20  5.170 100,11  9.070 145,99  10.270 216,90

4.050 39,21  5.180 112,62  9.080 150,16  11.010 29,20

4.060 41,71  6.010 4,59  9.090 182,50  11.020 50,05

4.070 50,05 6.020 26,41 9.100 212,73 11.030 73,73

CóD.ZOnA DE 
VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)

11.040 86,64  13.040 120,01  16.040 15,02  19.210 16,68

11.050 101,85  14.010 47,97  16.050 22,45  19.240 28,52

11.060 111,20  14.020 66,74  16.060 24,35  19.250 29,20

11.070 125,21  14.030 75,08  16.070 42,02  19.260 48,97

CóD.ZOnA DE 
VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 CóD.ZOnA DE 

VALOR

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)

12.010 20,86  14.040 79,25  16.080 43,80  19.270 59,65

12.020 58,40  14.050 125,14  16.090 46,44  19.280 65,42

12.030 59,09  15.010 20,86  16.100 47,43  19.290 95,10

12.040 62,00  15.020 25,03  16.110 54,23  20.010 4,59

12.050 66,74  15.030 33,37  19.090 5,28  20.020 5,22

12.060 75,28  15.040 56,31  19.120 6,67  20.030 16,68

12.070 87,31  15.050 62,57  19.140 8,34  20.040 20,86

12.080 90,37  15.060 67,74  19.150 8,62  20.050 25,03

12.090 100,11  15.070 72,83  19.160 10,01  20.060 33,37

12.100 116,79  15.080 246,18  19.170 10,85

13.010 15,02  16.010 8,34  19.180 11,68

13.020 47,38  16.020 9,18  19.190 12,51

13.030 104,35  16.030 10,01  19.200 15,02

Valores unitários TeRRITORIAIS nos Corredores especiais, conforme 
Anexo I

CóD.DO 
CORREDOR 
ESPECIAL

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 

CóD.DO 
CORREDOR 
ESPECIAL

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 

CóD.DO 
CORREDOR 
ESPECIAL

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)
 

CóD.DO 
CORREDOR 
ESPECIAL

VALOR 
UnITáRIO 

(R$/M²)

1.901 158,51  2.907 417,12  4.902 129,31  9.902 333,69

1.902 291,98  2.908 500,54  4.903 133,48  10.901 133,48

1.903 333,69  2.909 625,68  5.901 70,91  10.902 150,16

1.904 417,12  2.910 667,39  5.902 187,70  10.903 187,70

1.905 583,97  2.911 792,53  5.903 229,42  12.901 166,85

1.906 750,81  2.912 875,95  7.901 125,14  14.901 125,14

2.901 108,45  3.901 125,14  7.902 183,53  14.902 208,56

2.902 125,14  3.902 291,98  7.903 223,16  14.903 221,07

2.903 166,85  3.903 333,69  7.904 237,76  

2.904 250,27  3.904 375,41  8.901 100,11

2.905 317,01  3.905 542,25  8.902 133,48

2.906 333,69  4.901 125,14  9.901 141,82

AneXO VI
VALOReS UnITáRIOS TeRRITORIAIS nAS CháCARAS de ReCReIO

ZOnA nº VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

 PARQUE ITAIPU - Quadra 25 19.010 1,67

 APORÁ DE SÃO FERNANDO 19.020 2,50

 PARQUE ITAIPU - Quadras 1, 2, 3 e 24 e Lotes 9 e 10 da Quadra 7 19.020 2,50

 ESTÂNCIA BALNEÁRIA CONCÓRDIA 19.030 3,00

 ESTÂNCIA BALNEÁRIA CONCÓRDIA – PROLONGAMENTO 19.030 3,00

 ESTÂNCIA SANTA LÚCIA 19.030 3,00

 PARQUE VALE DO UIRAPURU 19.030 3,00

 RECREIO CAMPESTRE 19.040 3,25

 ARACÊ DE SANTO ANTONIO I 19.050 3,34

 ARACÊ II DE SANTO ANTONIO 19.050 3,34

 ENCONTRO VALPARAÍSO II 19.050 3,34

 VILA INDUSTRIAL ARONA 19.060 4,17

 ENCONTRO VALPARAÍSO 19.070 5,01

 VALE DA SANTA FELICIDADE 19.080 5,22

 CHÁCARA LEILA 19.100 5,71

 PARQUE ITAIPU - Quadras 9 a 23 19.100 5,01

 TIBAIA DE SÃO FERNANDO 19.110 6,12

PARQUE ITAIPU - Quadras 4, 4-A, 4-B, 5, 6, 7 (exceto Lotes 9 e 10), 7-A e 8 19.130 5,71

 QUINTA DOS BURITIS 19.220 8,34

 TUTOYA DO VALE 19.230 8,34

AneXO VIII
VALOReS UnITáRIOS TeRRITORIAIS nAS zOnAS de VALOR e 
CORRedOReS eSPeCIAIS dO dISTRITO de áGUA VeRmeLhA

ZOnA/CORREDOR nº VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

 Chácaras localizadas no perímetro urbano de Água   
  Vermelha 18.010 3,34

 Lotes urbanizados 18.020 30,03

 Corredor Especial - Av. Bela Cintra 18.901 41,71

AneXO X
VALOReS UnITáRIOS TeRRITORIAIS nAS zOnAS de 

VALOR dO dISTRITO de SAnTA eUdóXIA

ZOnA nº VALOR UnITáRIO (R$/M²)

   17.010 - Chácaras localizadas no perímetro urbano de Santa Eudóxia 3,34

 17.020 12,51

17.030 16,69

17.040 20,86

AneXO XIII
1 - CATeGORIA de USO ReSIdenCIAL hORIzOnTAL

Edificações destinadas à habitação, correspondendo a uma habitação 
por lote ou unidade autônoma, com predominância de arquitetura 
adequada a moradias familiares. Em geral são térreas ou assobradadas, 
podendo eventualmente conter mais pavimentos. Com aspectos exter-
nos típicos sem modificações internas que as descaracterizem, inde-
pendentemente de estilo e de forma. Poderão estar localizadas em lo-
teamentos, conjuntos residenciais, condomínios horizontais, chácaras e 
sítios de recreio, glebas, conjuntos habitacionais de interesse social ou 
favelas urbanizadas.

PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

A11 Acima de 533 829,77

A12 506,01 a 533 768,74

 FINO A13 479,01 a 506 707,22

 A14 452,01 a 479 645,21

A15 425,01 a 452 582,71

B11 389,01 a 425 539,87

B12 353,01 a 389 513,99

 SUPERIOR B13 317,01 a 353 487,87

B14 281,01 a 317 461,57

B15 245,01 a 281 435,07

C11 230,01 a 245 433,35

C12 215,01 a 230 410,69

 MÉDIO C13 200,01 a 215 387,85
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PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

C14 185,01 a 200 364,84

C15 170,01 a 185 341,64

D11 159,01 a 170 339,49

D12 148,01 a 159 320,29

 SIMPLES D13 137,01 a 148 300,92

D14 126,01 a 137 281,41

D15 115,01 a 126 261,76

E11 107,01 a 115 259,23

E12 99,01 a 107 243,68

 ECONÔMICO E13 91,01 a 99 228,01

E14 83,01 a 91 212,22

E15 75,01 a 83 196,32

F11 50,01 a 75 148,83

F12 25,01 a 50 132,38

 RÚSTICO F13 1,01 a 25 115,82

F14 0 a 1 99,12

F15 Abaixo de 0 82,32

AneXO XIV
2 - CATeGORIA de USO ReSIdenCIAL VeRTICAL

Edificações destinadas à habitação, correspondendo a mais de uma uni-
dade autônoma por lote. Contêm em geral, não necessariamente, mais 
de três pavimentos. Com aspectos externos típicos, sem modificações 
funcionais internas que as descaracterizem, independentemente de es-
tilo e de forma. É necessário que mantenham características típicas de 
agrupamento exclusivamente residencial. Equipadas ou não de eleva-
dores, guaritas, jardim, playground, área de lazer, escadaria interna para 
acesso e circulação. Poderão estar localizadas em loteamentos, conjun-
tos residenciais, glebas ou conjuntos habitacionais de interesse social.

PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

A21 Acima de 610 1289,10

  A22 575,01 a 610 1218,03

  FINO A23 540,01 a 575 1146,27

A24 505,01 a 540 1073,77

A25 470,01 a 505 1000,58

B21 442,01 a 470 889,40

B22 414,01 a 442 853,83

 SUPERIOR B23 386,01 a 414 817,90

B24 358,01 a 386 781,61

B25 330,01 a 358 744,99

C21 310,01 a 330 713,14

C22 290,01 a 310 675,82

 MÉDIO C23 270,01 a 290 638,13

C24 250,01 a 270 600,08

C25 230,01 a 250 561,68

D21 214,01 a 230 559,90

D22 198,01 a 214 523,07

 SIMPLES D23 182,01 a 198 485,90

D24 166,01 a 182 448,39

D25 150,01 a 166 410,54

E21 135,01 a 150 366,96

E22 120,01 a 135 330,58

 ECONÔMICO E23 105,01 a 120 293,88

E24 90,01 a 105 256,86

E25 Até 90 219,51

AneXO XV
 3 - GALPõeS - (USO IndUSTRIAL e bARRACÃO)

Edificações destinadas ao uso industrial ou fabril, adequadas à pro-
dução, à montagem, ao beneficiamento, ao acondicionamento ou ao 
recondicionamento de bens manufaturados ou semi-manufaturados, 
com divisões funcionais internas típicas, independentemente de estilo 
e de forma. É essencial que mantenham características fabris, inclusive 
em relação às edificações anexas utilizadas para fins administrativos, 
depósitos e outras edificações que complementem a atividade indus-
trial inseridas em lotes, glebas ou parques fabris.

PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

A31 Acima de 324 553,18

A32 288,01 a 324 498,83

 MÉDIO A33 252,01 a 288 443,55

A34 216,01 a 252 387,35

A35 180,01 a 216 330,21

B31 164,01 a 180 328,64

B32 148,01 a 164 290,79

 SIMPLES B33 132,01 a 148 252,33

B34 116,01 a 132 190,44

B35 100,01 a 116 173,58

C31 85,01 a 100 170,59

C32 70,01 a 85 150,38

 ECONÔMICO C33 55,01 a 70 129,83

C34 40,01 a 55 108,98

C35 Até 40 87,81

AneXO XVI
4 - edIfICAÇõeS nÃO-ReSIdenCIAIS hORIzOn-

TAIS (SALAS, LOjAS, eSCRITóRIOS)
Estabelecimentos de comércio, de prestação de serviços ou correlatos, 
com construções correspondendo a uma ou mais unidades autônomas 
de comércio e/ou serviço por lote. Com aspectos externos característi-
cos, poderão apresentar vitrines, marquises, portas de aço ou blindex, 
com ou sem aproveitamento de recuo para exposição, show-room, pá-
tio de estacionamento ou convívio social, com divisões internas típicas, 
independentemente de estilo e de forma. Deverão possuir característi-
cas exclusivamente comerciais ou de serviços. Poderão estar localiza-
dos em lotes, glebas ou condomínios horizontais.

PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

A41 Acima de 452 912,74

PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

A42 424,01 a 452 846,29

 FINO A43 396,01 a 424 779,18

A44 368,01 a 396 711,41

A45 340,01 a 368 643,01

B41 320,01 a 340 596,17

B42 300,01 a 320 568,02

 SUPERIOR B43 280,01 a 300 539,58

B44 260,01 a 280 510,89

B45 240,01 a 260 481,56

C41 228,01 a 240 480,34

C42 216,01 a 228 455,56

 MÉDIO C43 204,01 a 216 430,55

C44 192,01 a 204 405,28

C45 180,01 a 192 379,79

D41 168,01 a 180 377,66

D42 156,01 a 168 356,54

 SIMPLES D43 144,01 a 156 335,23

D44 132,01 a 144 313,71

D45 120,01 a 132 292,01

E41 105,01 a 120 289,38

E42 90,01 a 105 272,20

 ECONÔMICO E43 75,01 a 90 254,87

E44 60,01 a 75 237,39

E45 Até 60 219,74

AneXO XVII
 5 - edIfICAÇõeS nÃO-ReSIdenCIAIS VeRTI-

CAIS (SALAS, LOjAS, eSCRITóRIOS)
Estabelecimentos de comércio, de prestação de serviços ou correlatos, 
com construções correspondendo a uma ou mais unidades autônomas 
de comércio e/ou serviço por lote. Com aspectos externos característi-
cos, poderão apresentar vitrines, marquises, portas de aço ou blindex, 
com ou sem aproveitamento de recuo para exposição, show-room, pá-
tio de estacionamento ou convívio social, com divisões internas típicas, 
independentemente de estilo e de forma. Deverão possuir característi-
cas exclusivamente comerciais ou de serviços. Poderão estar localiza-
dos em condomínios verticais.

PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

A51 Acima de 467 1185,38

A52 439,01 a 467 1102,54

 FINO A53 411,01 a 439 1018,89

A54 383,01 a 411 934,43

A55 355,01 a 383 849,16

B51 335,01 a 355 698,64

B52 315,01 a 335 671,60

 SUPERIOR B53 295,01 a 315 644,28

B54 275,01 a 295 616,69

B55 255,01 a 275 588,83

C51 239,01 a 255 587,84

C52 223,01 a 239 559,55

 MÉDIO C53 207,01 a 223 530,99

C54 191,01 a 207 502,04

C55 175,01 a 191 473,06

D51 163,01 a 175 471,43

D52 151,01 a 163 439,12

 SIMPLES D53 139,01 a 151 406,51

D54 127,01 a 139 373,61

D55 115,01 a 127 340,40

E51 105,01 a 115 302,20

E52 95,01 a 105 275,04

 ECONÔMICO E53 85,01 a 95 247,61

E54 75,01 a 85 219,98

E55 Até 75 192,08

AneXO XVIII
6 - CObeRTURAS (TeLheIROS, OU GALPõeS Sem PARede)

Edificações abertas total ou parcialmente em quaisquer lados, com pre-
dominância de uso adequado à prestação de serviços ou ao processa-
mento artesanal de pequenos artefatos. Autônomos e independentes, 
térreos, sem divisões funcionais internas, sendo típicos para o abrigo 
de veículos, depósitos dissociados de matrizes/lojas, postos de abas-
tecimento/serviços, modestas oficinas mecânicas ou afins, ranchos de 
olarias e assemelhados, abrigos para animais e outras construções com 
adequação física semelhante. Poderão estar inseridos em lotes, glebas, 
condomínios horizontais ou parques fabris.

PADRÃO CATEGORIA InTERVALO DE POnTOS VALOR UnITáRIO 
(R$/M²)

A61 Acima de 169 246,96

A62 156,01 a 169 219,05

 SUPERIOR A63 143,01 a 156 190,66

A64 130,01 a 143 161,81

A65 117,01 a 130 132,50

B61 104,01 a 117 128,38

B62 91,01 a 104 117,71

 MÉDIO B63 78,01 a 91 106,88

B64 65,01 a 78 95,87

B65 52,01 a 65 84,68

C61 44,01 a 52 79,97

C62 36,01 a 44 67,13

 SIMPLES C63 28,01 a 36 54,09

C64 20,01 a 28 40,87

C65 Até 20 27,45

São Carlos, 01 de janeiro de 2010
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ORdem de SeRVIÇO nº003/2010 
Conforme determina a Lei 12926/01 regulamentada pelo Decreto 174 
de 28 de dezembro de 2001, os valores para cobrança do ISSQN anual e 

Taxas de acordo com a Lei 13102/02, para o exercício de 2010, passam 
a ser os seguintes: 

APLICAÇÃO de VALOReS fIXOS AnUAIS dO ImPOSTO SObRe SeRVI-
ÇOS de QUALQUeR nATURezA.
(Aplicáveis a profissionais autônomos e trabalho pessoal)

CóDIGOS  PARA APLICAçÃO DE VALORES FIXOS AnUAIS DE ISSQn A QUE SE REFERE O AnEXO 
I - PROFISSIOnAIS:

VALOR 
EM 

REAIS

 - I -       Médicos/Leiloeiro 638,72

- II -       Nível  Superior 424,57

- III -     Trabalho qualificado 277,88

- IV -    Trabalho de qualificação “Médio I” 186,61

- V -    Trabalho de qualificação “Médio II”  154,39

- VI -  Trabalho de qualificação “Médio III” 93,29

- VII -    Trabalho não qualificado 55,98

AneXO I
TAbeLA de VALOReS dAS TAXAS

TAXA de LICenÇA PARA LOCALIzAÇÃO de eSTAbeLeCImenTOS In-
dUSTRIAIS, PROdUTOReS, COmeRCIAIS, PReSTAdOReS de SeRVI-
ÇOS, de CRÉdITOS e de TeLefOnIA

ATIVIDADES    
                                                                                                                                                                          VALOR AnUAL EM R$ (REAIS )

1. Produtores 15,45

2. Indústria 129,50

3. Comércio 110,97

4. Prestador de Serviço 73,97

5. Estabelecimento de Crédito 277,41

5.1 - Ponto eletrônico de atendimento bancário
(externo a estabelecimentos não bancários) 154,42

5.2 -  Ponto eletrônico de atendimento bancário
(no interior de estabelecimentos não bancários) 77,21

6. Torre de Transmissão de Telefonia de Qualquer Natureza 559,03

TAXA de LICenÇA PARA fUnCIOnAmenTO de eSTAbeLeCImenTOS 
IndUSTRIAIS, PROdUTOReS, PReSTAdOReS de SeRVIÇOS, de CRÉdI-
TOS e de TeLefOnIA em hORáRIO nORmAL e eSPeCIAL
Atividades                                                                                    Valor Anual  
                                                                             (em Reais )

1. Produtores 30,88

2. Indústria 186,37

3. Prestadores de Serviços 130,65

3.1. Prestadores de Serviços sem Estabelecimento
 A. Nível Superior 166,44

 B. Nível Técnico 110,97

 C. Outros 73,97

4. Estabelecimentos de Crédito 1.849,41

4.1 - Terminal eletrônico de atendimento bancário
(externo a estabelecimentos não bancários) 617,59

4.2 - Terminal eletrônico de atendimento bancário
(no interior de estabelecimentos não bancários) 273,03

5. Torre de Transmissão de Telefonia de Qualquer Natureza 3.087,88

1 - Prorrogação eventual de horário até as 24 (vinte e quatro) horas – 
Taxa de 15% (quinze por cento) do valor devido da Taxa de Licença para 
Funcionamento no horário normal.

2 - Prorrogação regular de horário até as 24 (vinte e quatro) horas – Taxa 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido da Taxa de Licença 
para Funcionamento no horário normal.

3 – Antecipação eventual de horário além da 0 (zero) hora – Taxa de 15% 
(quinze por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funciona-
mento no horário normal.

4 – Antecipação regular de horário além da 0 (zero) hora – Taxa de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Fun-
cionamento no horário normal.

5 – Funcionamento eventual aos Domingos e Feriados – Taxa de 15% 
(quinze por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Funciona-
mento no horário normal.

6 – Funcionamento regular aos Domingos e Feriados – Taxa de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor devido da Taxa de Licença para Fun-
cionamento no horário normal.

Observação: as taxas descritas nos itens de 1 (um) a (6) são cumulativas.

7 - Taxa de Licença para o exercício do comércio eventual e ambulante, 
gêneros alimentícios, flores e hortaliças:
                                                                  
                                                                   Em Reais ( R$ )

Por Dia 15,77

Por Mês 77,87

Por Ano 186,61

7.1 - Outras atividades:
                                                                  Em Reais ( R$ )

Por Dia 23,55

Por Mês 111,95

Por Ano 223,93

7.2 - Ambulantes oriundos de outras cidades:
                                                                      Em Reais ( R$ )

Por Dia 223,94

Por Mês 559,83
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8 – Taxa de Licença para prestação de serviços de Diversão Pública ou 
Evento Cultural:  
                                                                     Em Reais  ( R$ )

Por Dia 69,48

Por Mês 231,58

9. Taxa de licença para ocupação de solo em vias                      por metro 
quadrado:
                                                                      Em Reais

Por Mês 17,23

AneXO II
TAbeLAS de VALOReS dA TAXA de LICenÇA PARA PUbLICIdAde 

TAbeLA I
Anúncios localizados nos estabelecimentos

1. PRóPRIOS PERÍODO DE 
InCIDÊnCIA UnIDADES TAXADAS

TAXA UnITáRIA EM R$

áREA DO AnÚnCIO EM M²

1 – 5 5 – 20 20 - :

1.1 LUMINOSOS OU 
ILUMINADOS ANUAL ÁREA TOTAL 29,86 59,71 89,52

1.3 NÃO LUMINOSOS ANUAL ÁREA TOTAL 37,31 74,63 110,96

2. PRóPRIOS C/ MEnSAGEM 
ASSOCIADA DE TERCEIROS

PERÍODO DE 
InCIDÊnCIA UnIDADES TAXADAS

TAXA UnITáRIA EM R$

áREA DO AnÚnCIO EM M²

1 – 5 5 – 20 20 - :

2.1 LUMINOSOS OU 
ILUMINADOS ANUAL ÁREA TOTAL 45,56 89,52 119,42

2.3 NÃO LUMINOSOS ANUAL ÁREA TOTAL 55,98 110,96 149,27

3. DE TERCEIROS PERÍODO DE 
InCIDÊnCIA

UnIDADES 
TAXADAS

TAXA UnITáRIA EM R$

áREA DO AnÚnCIO EM M²

1 - 5 5 - 20 20 - :

3.1 LUMINOSOS OU 
ILUMINADOS ANUAL ÁREA TOTAL 59,70 119,43 149,28

3.3 NÃO LUMINOSOS ANUAL ÁREA TOTAL 74,62 149,28 186,58

TAbeLA II
Anúncios não localizados nos estabelecimentos

TIPO DE AnÚnCIO PERÍODO DE 
InCIDÊnCIA UnIDADES TAXADAS

TAXA UnITáRIA EM R$

áREA DO AnÚnCIO EM M²

1 - 10 10 – 30 30 - :

1. LUMINOSOS ANUAL Nº QUADROS 247,01 302,60 617,56

2.LUMINOSOS 
INTERMITENTES ANUAL N° QUADROS 296,42 370,53 741,05

3.LUMINOSOS 
INTERMITENTES COM 

MUDANÇA DE COR OU 
MENSAGEM

ANUAL N° QUADROS 333,48 407,57 815,16

4.LUMINOSOS OU 
ILUMINADOS COLOCADOS 

NA COBERTURA DE 
EDIFÍCIOS

ANUAL N° QUADROS 296,42 370,53 741,05

5. ILUMINADOS ANUAL N° QUADROS 197,63 296,43 605,22

6. NÃO LUMINOSOS, NEM 
ILUMINADOS ANUAL N° QUADROS 172,91 247,02 481,68

7. NÃO LUMINOSOS, NEM 
ILUMINADOS COLOCADOS 

NA COBERTURA DE 
EDIFÍCIOS

ANUAL N° QUADROS 222,31 296,42 580,50

8. NÃO LUMINOSOS, 
NEM ILUMINADOS COM 
MOVIMENTO PRÓPRIO 

OBTIDO MECANICAMENTE

ANUAL N° QUADROS 247,01 321,12 679,30

TAbeLA III
Anúncios tipo cartaz afixados em quadros próprios (“out door”), não 
localizados nos estabelecimentos

TIPO DE AnÚnCIO PERÍODO DE 
InCIDÊnCIA UnIDADES TAXADAS

TAXA UnITáRIA EM R$

áREA DO AnÚnCIO EM M²

1 - 10 10 - 30 30 - :

1. ILUMINADOS TRIMESTRAL Nº QUADROS 185,24 231,58 277,86

2. NÃO ILUMINADOS TRIMESTRAL N° QUADROS 154,39 185,26 231,58

TAbeLA IV
OUTROS

Anúncios por meio de amplificadores, alto-falantes, megafones ou congêneres, por 
intermédio de veículos, destinados especialmente à propaganda:   

              Por veículo   e  diário
7,71

Anúncios e mensagens publicitárias veiculadas no exterior de veículos de transporte, 
desde que estes não sejam de propriedade de anunciantes:                                                     Por 

veículo e por ano
92,62

Anúncios por sistema aéreo ou balões: Por unidade ou fração e diário 30,88

Anúncios por balões fixos:                  
Por mês ou fração 46,30

Anúncios sonoros por meio de amplificadores e caixas acústicas situadas em 
estabelecimentos comerciais:                                                   

Por unidade ou fração e diário
7,71

Distribuição de folhetos ou panfletos de cunho publicitário nos estabelecimentos 
comerciais, vias ou logradouros públicos:

Por estabelecimento  e diário
23,14

São Carlos, 01 de janeiro de 2010.  
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ORdem de SeRVIÇO n.º 004/2010
Conforme determina o Decreto 190 de 29/12/1998 e suas alterações 
(Decretos 165/05, 164/07, 455/07 e 569/2007) e a Lei 12926/01 regula-
mentada pelo Decreto 174/01, os preços pela utilização de bens, servi-
ços e atividades municipais, são os seguintes para o exercício de 2010:

AneXO I
TAbeLA PARA CObRAnÇA de PReÇO PÚbLICO

1 – EXPEDIEnTE E EMOLUMEnTOS VALOR (R$)

1.1 - Expediente e emolumentos em geral 5,77

1.2 - Revisão de impostos e taxas 17,31

1.3 - Certidões negativas, positivas de impostos e taxas 11,54

         Por Processo Eletrônico 5,77

1.4 - Desmembramento por parte fracionada 23,07

1.5 - Segunda via de impostos e taxas 5,77

1.6 - Atestado de qualquer natureza 23,07

1.7 - Buscas em geral - de 01 a 05 anos 1,16

                                       de 05 a 10 anos 2,30

                                       de 10 a 20 anos 3,46

1 – EXPEDIEnTE E EMOLUMEnTOS VALOR (R$)

                                       de 20 a 30 anos 5,77

                                       acima de 30 anos 6,93

1.8 - Raza além da narrativa por linha datilografada 0,57

1.9 - Transferência e averbação de lançamento 17,31

1.10 - Desentranhamento ou restituição além de busca 1,16

1.11 - Rebaixamento de guia por metro linear 1,73

1.12 - Aprovação de loteamento por metro quadrado

1.12.1 - no ato do protocolo do requerimento de aprovação prévia de loteamento; 0,03

1.12.2 - no ato da solicitação da aprovação final de loteamento; 0,04

1.13 - Aprovação de planta - por metro quadrado 0,29

2 – SERVIçOS DIVERSOS VALOR(R$)

2.1 – Alinhamento por metro linear 5,77

2.2 – Exames e vistorias diversas, incluindo demolição 138,48

2.3 – Vistorias teatros, cinemas, clubes, boliches e circos 138,48

2.4 – Certificado de Habite-se – por metro quadrado 0,11

2.5 – Andaime, tapume – por metro linear 0,86

2.6 – Remoção de entulho - por metro cúbico 

2.6.1 - volume unitário de resíduos de construção civil até 1 (um) metro cúbico Isento

2.6.2. - volume unitário de resíduos de construção civil acima de 1 (um) metro cúbico até 3 
(três metros cúbicos) 3,45

2.6.3. - volume unitário de resíduos de construção civil acima de 3 (três) metros cúbicos 3,45

a) para cada metro cúbico que ultrapasse 3 (três) metros cúbicos 1,15

2.7 – Venda de cópia de planta da cidade e município

a) escala de 1:10.000 7,50

b) escala de 1:50.000 7,50

c) fornecido por disquete 17,31

AneXO II

3 – CEMITÉRIO VALOR (R$)

3.1 - Sepultura

- Concessão uso perpétuo de terreno de 2,35m de comprimento por 0,85 m de largura. 415,64

- Jazigo em concreto com 2 (duas) gavetas sobrepostas. 559,61

3.2 - Sepultamento 83,10

3.3 - Exumação de ossos 83,10

3.4 - Inumação de ossos 83,10

3.5 – Exumação/Inumação (na mesma sepultura) 83,10

3.6 – Velório uso de sala por um dia 41,54

3.7 - Autorização para reformas ou construção de sepulturas existentes na parte antiga 20,77

4 – LOCAçÃO DE EQUIPAMEnTOS VALOR (R$)

Correspondente a locação do equipamento, operador, combustível e demais insumos

4.1 – Rolo compactador (20 ton.) (a hora) 23,07

4.2 – Motoniveladora (pot. 125 cv) (a hora) 46,16

4.3 – Pá carregadeira (retro)  (a hora) 34,63

4.4 – Caminhão basc/carroceira (a hora) 28,84

4.5 – Pá carregadeira – pneu (950) 34,63

4.6 – Trator esteira por hora    (acrescido de R$ 110,00 ref. ao transporte) 40,39

5 – MATERIAL DESTInADO AO ATERRO SAnITáRIO VALOR (R$)

5.1 – Descarga de lixo no Aterro Sanitário por tonelada     35,56

São Carlos, 04 de Janeiro de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ORdem de SeRVIÇO n.º  005/2010
Em face da publicação da Lei 13.711 de 15 de dezembro de 2005 e da 
Lei 13.732 de 18 de janeiro de 2006, que alteram dispositivos da Lei n° 
10.086 de 28 de fevereiro de 1989, a aplicação da alíquota para cálculo 
do ITbI - ImPOSTO SObRe TRAnSmISSÃO de benS ImóVeIS InTeR-
VIVOS (de acordo com o art. 3º da Lei 13.711/05 que dá nova redação 
ao art. 10 da Lei 10.086/89) passa a ser de 1,75 % (um vírgula seten-
ta e cinco por cento), com redução de R$ 71,50 ( setenta e um reais 
e cinqüenta centavos ). Quando o valor apurado for igual ou menor a 
R$ 83,41 (oitenta e três reais e quarenta e um centavos), não haverá 
incidência do tributo. Esses valores são válidos para o exercício de 2010, 
atualizados de acordo com a Lei Municipal 12.926/01 regulamentada 
pelo Decreto 174/01. 
São Carlos, 04 de janeiro de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ORdem de SeRVIÇO nº 006/2010
Conforme determina o decreto nº. 31 de 27 de março de 2003 e a Lei 
12926/01 regulamentada pelo Decreto 174/01, os valores para cálculos 
dos preços públicos a serem utilizados para o exercício de 2010, passam 
a ser os seguintes:

Corte de vegetação rasteira  R$   0,45 

Corte de capoeira fina com ferramenta manual  R$   2,07 

Corte de capoeira fina por meio mecanizado  R$   1,47 

 

CARREGAMEnTO E TRAnSPORTE

I - MATERIAL DE LIMPEZA

a) Percurso até 1 Km  R$   5,68 

b) Adicional acima de 1 Km  R$   2,58 

II - EnTULhO

a) Percurso até 1 Km  R$   8,14 

b) Adicional acima de 1 Km  R$   2,07 

Construção de mureta alvenaria medidas 0,14m largura x 0,50m altura  R$ 70,09 

Construção de passeio público (calçada) em concreto desempenado  R$ 30,32 

São Carlos, 04 de Janeiro de 2010.
Paulo José de Almeida
Secretário Municipal da Fazenda

ORdem de SeRVIÇO nº. 007/2010
Conforme determina a lei municipal nº. 12.962/2002 e a Lei 12926/01 
regulamentada pelo Decreto 174/01 , os valores descritos  no artigo 8º 
da referida lei, a serem utilizados para o exercício de 2010, passam a ser 
os seguintes:

I APLICADOS AO AUTOR DO PROJETO

a) R$             1,67 por metro quadrado de área construída, por apresentar projeto em 
desacordo com o local

II APLICADOS AO RESPOnSáVEL PELA EXECUçÃO DA OBRA

a) R$             1,67 por metro quadrado de área construída, executar obras em desacordo 
com o projeto

b) R$           83,72 inexistência no local da obra de cópia do projeto e dos alvarás exigidos 
para a execução

c) R$           25,12 por metro de testada, por inobservância relativas a tapumes e andaimes.

d) R$             1,67 por metro quadrado de área construída, não cumprimento da intimação 
vistorias/laudos

e) R$             1,67 por metro quadrado de área construída, por executar obra após prazo 
fixado na licença.

III APLICADOS AO PROPRIETáRIO DA OBRA

e) multa incidente sobre a área construída a ser regularizada nas edificações clandestinas, 
conforme tabela abaixo:

Área construída a ser regularizada

em metros quadrados  

Até 70   R$            0,47 

de 70,01 a 100,00   R$            0,63 

de 100,01 a 180,00   R$            0,94 

de 180,01 a 250,00   R$            1,42 

de 250,01 a 500,00   R$            2,36 

acima de 500,01   R$            4,72 

São Carlos, 04 de Janeiro de 2010.
Paulo José de Almeida
Secretário Municipal da Fazenda

ORdem de SeRVIÇO nº. 008/2010
Conforme determina a lei municipal nº. 12902/2001 e a Lei 12926/01 
regulamentada pelo Decreto 174/01, os valores descritos no artigo 4º 
da referida lei, a serem utilizados para o exercício de 2010, passam a ser 
os seguintes:

I R$   0,90 por metro quadrado de terreno não capinado

II R$ 17,95 por metro linear de calçada não construída

III R$ 17,95 por metro linear de mureta não construída.

São Carlos, 04 de Janeiro de 2010.
Paulo José de Almeida
Secretário Municipal da Fazenda

LICITAÇõeS

COnCORRÊnCIA PÚbLICA n.° 013/2009 - PROCeSSO n.º  22302/2009 
– COmUnICAdO - O PReSIdenTe dA COmISSÃO PeRmAnenTe de 
LICITAÇõeS, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COmUnICA 
que a empresa de mUndI mAnUTenÇÃO e SeRVIÇOS de LImPezA 
LTdA. ePP interpôs recurso contra a decisão que a inabilitou, cujo teor 
encontra-se disponível para consulta nesta Comissão. Fica facultada a 
impugnação pelas licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis. São Car-
los, 30 de dezembro de 2009. João Carlos Pedrazzani - Presidente em 
substituição.

COnCORRÊnCIA PÚbLICA n.° 015/2009 - PROCeSSO n.º  25396/2009 
– COmUnICAdO - O PReSIdenTe dA COmISSÃO PeRmAnenTe de LI-
CITAÇõeS, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COmUnICA que 
a empresa WAmA PROdUTOS PARA LAbORATóRIOS LTdA. interpôs 
recurso contra a decisão que habilitou as empresas Aramix engenha-
ria de Concreto Ltda.; Central São Carlos distribuidora de Produtos 
naturais e dietéticos Ltda.; Chabaplast Componentes Plásticos Ltda.; 
Construaço Construção Civil e metálica São Carlos Ltda.; mRI Tecno-
logia eletrônica Ltda.; Redav Serviços de engenharia Ltda.; Rober-
to Picin Oioli; RV distribuidora de Cigarros e Produtos Alimentícios 
Ltda.; e Veríssimo Serviços de fundações e engenharia Ltda, cujo teor 
encontra-se disponível para consulta nesta Comissão. Fica facultada a 
impugnação pelas licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis. São Car-
los, 04 de janeiro de 2009. João Carlos Pedrazzani - Presidente em subs-
tituição.

Pregão eletrônico n° 057/2009 - Processo nº 2476/2009/SmS - hOmO-
LOGAÇÃO - Objeto: aquisição de equipamentos médicos-hospitalares 
para serem utilizados pela UPA-Unidade de Pronto Atendimento da 
Vila Prado, conforme especificações e nas quantidades constantes nos 
Anexos II e III.-Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, 
referente aos lotes 1, 2 e 4 adjudicados à empresa COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 95.433.397/0001-11; lote 3 adjudicado à empresa GI-
DEÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-
EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.367.376/0001-88; lotes 
6 e 7 adjudicados à empresa NEO MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.414.698/0001-17; 
lote 8 adjudicado à empresa VALMIL-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 74.160.490/0001-20.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para 
efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil.-São Carlos, 23 
de dezembro de 2009.-Arthur Goderico Forghieri Pereira-Secretário 
Municipal de Saúde

Pregão eletrônico n. º 088/09 - Processo n. º 14.731/2009 – hOmOLO-
GAÇÃO - Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus e câmaras 
de ar (descritos como sendo o lote 04 do Pregão Eletrônico 070/2009, 
fracassado ante a não apresentação dos documentos exigidos no edital 
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pelo arrematante e pela ausência de outro classificado) para veículos da 
frota do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo 
Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa GbG 
PneUS LTdA., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 00.070.114/0001-
08. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza 
de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. 
São Carlos, 29 de dezembro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito 
Municipal.

eXTRATOS

eXTRATO de AdITAmenTO COnTRATUAL
1º TeRmO AdITIVO AO COnTRATO nº 74/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Provector Projetos, Empreendimentos e Participações Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de reforma e adaptação de pré-
dio para a instalação da Creche Mãe Comerciária até 01/03/10, acresce 
e suprimi serviços e acresce a quantia de R$ 25.312,39 
Data da assinatura: 16/12/09
Processo nº 6.559/09

eXTRATO de AdITAmenTO COnTRATUAL
3º TeRmO AdITIVO AO COnTRATO nº 117/06

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Tojal, Renault Advogados Associados
Objeto: prorroga a vigência do contrato de prestação de serviços téc-
nicos especializados de acompanhamento e defesa administrativa pe-
rante o TCE-SP até 04/10/10, reajusta em 4,3646% o valor pago pelos 
serviços contratados passando para R$ 542,55 ao mês por processo 
acompanhado.
Data da assinatura: 02/10/09
Processo nº 19.022/06

eXTRATO de AdITAmenTO COnTRATUAL
1º TeRmO AdITIVO AO COnTRATO nº 168/08

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Pantanal Distribuidora de Gás Ltda.
Objeto: Prorroga a vigência do contrato de fornecimento de gás de co-
zinha até 27/02/10.
Data da assinatura: 27/11/09
Processo nº 19.729/08

eXTRATO dO COnVÊnIO nº 136/09
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Instituto Cultural de Artes Cênicas do Estado de São Paulo 
- ICACESP
Objeto: contribuir para aquisição de bens e produção de eventos para 
a II Semana de Artes Cênicas de São Carlos – Homenagem a Genésio 
de Arruda
Valor: R$ 31.000,00
Data da assinatura: 28/12/09
Vigência: 30/04/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.128/09
Processo nº 24.740/09

eXTRATO dO COnVÊnIO nº 138/09
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Centro Assistencial Santo Antonio de Vila Prado - C.A.S.A.
Objeto: repasse financeiro, objetivando a realização de benfeitorias na 

sede da entidade e aquisição de bens permanentes
Valor: R$ 10.000,00
Data da assinatura: 28/12/09
Vigência: 31/12/2010
Fundamento: Lei Municipal nº 15.114/09
Processo nº 24.791/09

COnCURSOS PÚbLICOS e PROCeSSOS SeLeTIVOS

COnVOCAÇÃO de COnCURSO PÚbLICO
O Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos S/A – Pro-
hab São Carlos convoca o candidato abaixo a comparecer na Prohab 
São Carlos, rua São Joaquim, 958 – centro, no prazo de 07 (sete) dias 
úteis a contar da data da publicação desta, das 8 às 12 horas ou das 14 
às 17 horas, munido dos documentos exigidos para contratação, con-
forme Edital e Norma do Concurso Público.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da 
vaga.
Nº do Concurso: 010
Emprego: Procurador jurídico

nOME DO CAnDIDATO CLASSIFICAçÃO

ADRIANO AUGUSTO DE CASTRO ROSINO 3º

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

nOME DO CAnDIDATO CLASSIFICAçÃO

TÂNIA ZUCCHI DE MORAES 4º

EDUARDO ALFONSETTI DIAS 5º

LUCIANE BORGES DA COSTA MARCELINO 6º

JULIANO SEROTINI 7º

São Carlos, 04 de janeiro de 2010.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente

COnVOCAÇÃO de COnCURSO PÚbLICO
O Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos S/A – Pro-
hab São Carlos convoca o candidato abaixo a comparecer na Prohab 
São Carlos, rua São Joaquim, 958 – centro, no prazo de 07 (sete) dias 
úteis a contar da data da publicação desta, das 8 às 12 horas ou das 14 
às 17 horas, munido dos documentos exigidos para contratação, con-
forme Edital e Norma do Concurso Público.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da 
vaga.
Nº do Concurso: 003
Emprego: Auxiliar Administrativo

nOME DO CAnDIDATO CLASSIFICAçÃO

ERIK VIEIRA DE MELO 10º

Ficam convocados também, os candidatos abaixo descritos, que só se-
rão admitidos caso haja vagas por motivo de desistência ou não com-

parecimento de candidatos anteriormente convocados.
nOME DO CAnDIDATO CLASSIFICAçÃO

VALÉRIA FERREIRA CAMARGO NEVES 11º

FELIPE AUGUSTO BAZZOLI 12º

RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA 13º

São Carlos, 04 de janeiro de 2010.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente

LICITAÇõeS

edITAL de PReGÃO eLeTROnICO nº 001/2010 PROCeSSO nº 
5102/2009 – ObjeTO: Aquisição de tubos de concreto armado, classe 
EA-2, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido no site 
www.bb.com.br, opção licitacoes. Abertura das propostas às 9:00 horas 
do dia 18/01/2010 e o inicio da sessão de disputa às 14:00 horas do 
dia 18/01/2010 (horário de Brasília). João Carlos Ferreira -Pregoeiro São 
Carlos, 04 de janeiro de 2010 Gerência de Material e Patrimônio 

edITAL de PReGÃO eLeTROnICO nº 002/2010 PROCeSSO nº 
6505/2009 – ObjeTO: Aquisição de combustíveis (álcool e gasolina), 
conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido no site www.
bb.com.br, opção licitacoes. Abertura das propostas às 9:00 horas do 
dia 18/01/2010 e o inicio da sessão de disputa às 14:00 horas do dia 
18/01/2010 (horário de Brasília). Carlos Roberto Granato -Pregoeiro São 
Carlos, 04 de janeiro de 2010 Gerência de Material e Patrimônio 

edITAL de PReGÃO eLeTROnICO nº 003/2010 PROCeSSO nº 
7192/2009 – ObjeTO: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras 
na aquisição de produtos químicos destinados ao tratamento de esgo-
to, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido no site www.
bb.com.br, opção licitacoes. Abertura das propostas às 9:00 horas do 
dia 19/01/2010 e o inicio da sessão de disputa às 14:00 horas do dia 
19/01/2010 (horário de Brasília). João Carlos Ferreira -Pregoeiro São Car-
los, 04 de janeiro de 2010 Gerência de Material e Patrimônio 

hOmOLOGAÇÃO/AdjUdICAÇÃO
COnVITe de PReÇOS nº 1.27.2009

PROCeSSO SAAe nº 6.158/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do 
Planejamento Estratégico do SAAE, a fim de estabelecer estratégias, 
prioridades e objetivos para a redução da inadimplência e de perdas 
de faturamento..
Homologo a decisão da Comissão de Licitação que, com base na Ata de 
Julgamento da Licitação por Convite de Preços nº 1.27.2009, em sessão 
realizada no dia 21/12/2009, deu conhecimento de sua decisão aos in-
teressados em 22/12/2009, bem como Adjudico o objeto da presente 
licitação à empresa classificada em primeiro lugar: LImOnI e fReITAS 
COnSULTOReS S/S LTdA.
São Carlos, 04 de janeiro de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

A delegação de natação da cidade de 
Karlsruhe, na Alemanha, composta por 16 
atletas, o técnico Axel Mitbauer e a ex-na-
dadora Gabriele Reha, que foi integrante 
da equipe alemã durante a Olimpíada de 

Seul, na Coréia do Sul, 
em 1988, visitou o Paço 
Municipal, na semana 
passada (28). 

A delegação está 
hospedada em São 
Carlos desde o dia 25 
de dezembro (durante 
o inverno alemão) para 
realização de oficinas 
sobre técnicas de nata-
ção e período de treina-
mento e adaptação ao 
clima brasileiro. As ofici-
nas dos atletas alemães 
são importantes para 

os jovens da cidade, que podem aprender 
novas técnicas do esporte. E a população 
terá a oportunidade de conhecer a expe-
riência dos atletas alemães e brasileiros 

durante a competição que vai marcar a 
inauguração da piscina semiolímpica do 
Complexo Esportivo do Cidade Aracy, no 
dia 9 de janeiro.  

O projeto tem parceria com a EPTV, e a 
cidade recebe pela primeira vez uma dele-
gação internacional de atletas da natação. 
Os atletas estão realizando treinamento no 
período da manhã na piscina do São Carlos 
Clube e à tarde na piscina do Luisão. A Pre-
feitura está disponibilizando transporte, 
hospedagem e alimentação. 

O técnico alemão, Axel Mitbauer, 
agradeceu a Prefeitura pela infraestru-
tura cedida aos atletas e enfatizou ser 
uma boa oportunidade para a dele-
gação alemã trocar com os brasileiros 
experiências sobre a natação: “Estamos 
procurando nos adaptar ao clima brasi-
leiro como parte do treinamento para 

as Olimpíadas que serão realizadas no 
Rio de Janeiro em 2016”.

Piscina semiolímpica – A Prefeitura 
investiu R$ 607 mil na construção da pis-
cina semiolímpica e do conjunto de ves-
tiários nessa primeira etapa do Complexo 
Esportivo do Cidade Aracy. Mas no local 
ainda será implantada uma pista de skate, 
que já está em construção. A piscina será 
inaugurada no dia 9 de janeiro durante 
a competição de natação que vai reunir 
atletas alemães e brasileiros.

O Complexo Esportivo da Cidade 
Aracy vai oferecer opções de esporte e la-
zer para crianças e adolescentes de uma 
das regiões mais carentes da cidade. Os 
jovens poderão andar de skate e nadar, 
praticando esporte com acompanhamen-
to de monitores.

Delegação alemã de natação visita Prefeitura
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