
Diário Oficial
SÃO CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.br
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Terça-feira, 6 de julho de 2010 • Ano 2 • Nº 174

SAMU: 4 anos com 97 mil atendimentos

Diário Oficial de São Carlos

 ■ PRODUÇÃO DIGITAL

O Núcleo de Produção Digital está com 
inscrições abertas para duas oficinas. O 
objetivo é democratizar o conhecimento 
na produção audiovisual, os dois cursos 
serão gratuitos e direcionados para ado-
lescentes e jovens. ► Pág. 2

 ■ REVOLUÇÃO 32

O Museu de São Carlos concluiu mais uma 
etapa de revitalização do seu acervo. O 
trabalho vai ajudar os pesquisadores a 
contar importantes momentos da história 
do município. Já foi feita a digitalização de 
3.860 itens. ► Pág. 8

 ■ PRESERVAÇÃO

A Coordenadoria de Meio Ambiente 
realizou, Santa Angelina, o “OP Educa, 
parceiros do Mineirinho”, que contou com 
a participação da Escola Estadual Bento 
da Silva César e Rotary Club São Carlos 
Bandeirantes. ► Pág. 2 

 ■ GRAND PRIX

O ginásio Milton Olaio Filho será refor-
mado pela Prefeitura para a realização 
do Grand Prix de Vôlei Feminino Adulto, 
evento que acontece nos dias 6, 7 e 8 de 
agosto, com a participação de Brasil, Chi-
na, Japão e Itália. ► Pág. 2

 ■ SALVANDO VIDAS

Inaugurado no dia 30 de junho de 2006, o SAMU realizou em 4 anos 
97.920 atendimentos, média mensal de 1.950 atendimentos/mês reali-
zados pelas ambulâncias conhecidas como Unidades de Suporte Básico 
(USB) e 125 atendimentos/mês de alta complexidade pela Unidade de 
Suporte Avançado (USA).  ► Pág. 8
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Núcleo de Produção Digital da TVE está com 
inscrições abertas para duas oficinas de férias
O Núcleo de Produção Digital de São Carlos está com 
inscrições abertas para duas oficinas de férias. Com o 
objetivo de democratizar o conhecimento na produção 
audiovisual, os dois cursos serão gratuitos e direcionados 
para adolescentes e jovens.
A iniciativa é da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) 
em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da TVE 
São Carlos, responsável pela coordenação das oficinas.
A oficina "Produzindo na TV", que também tem uma par-
ceria com o IEA -USP (Instituto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo), é dirigida aos adolescentes 
a partir de 13 anos. Durante as aulas que terão início no 
próximo dia 8, os participantes aprenderão a escrever ro-
teiros, gravarão as cenas e descobrirão como os efeitos 
visuais são feitos na televisão através da produção dos 
novos episódios do interprograma educativo "Ser ou não 
ser..."
Na oficina “Formatação de Roteiros Cinematográficos”, as 
aulas terão quatro horas de duração e serão direcionadas 

para maiores de 17 anos. O curso iniciará no próximo dia 
15 e mostrará, na prática, como é feita a formatação de 
um roteiro cinematográfico, sua divisão em sequências, 
falas e apresentação de cenários e personagens.
Para participar das oficinas, os interessados deverão fazer 
as inscrições no site do projeto www.saocarlos.sp.gov.br/
npd. As vagas são limitas e mais informações poderão 
ser obtidas através do e-mail: npd@saocarlos.sp.gov.br 
ou pelo telefone: (16) 3372-5233.

O NPD – O Núcleo de Produção Digital faz parte do Pro-
grama Olhar Brasil do Ministério da Cultura e tem o ob-
jetivo de capacitar pessoas para o trabalho com as novas 
mídias digitais.
No mês passado, as ações do NPD se fortaleceram com a 
visita de importantes cineastas brasileiros em São Carlos. 
A cada semana, cineastas como Eduardo Escorel, Rober-
to Moreira e Anna Muylaert falaram sobre o seu trabalho 
e sobre a atual produção do cinema nacional.

Ação educativa para 
preservação do Mineirinho

Milton Olaio recebe reforma 
para Grand Prix de Vôlei

A Coordenadoria de Meio Ambiente da 
Prefeitura realizou na última semana 
na rua Lourenço Cerri, ao lado da pra-
ça Barbara Affonso das Neves, no bairro 
Santa Angelina, em parceria com a di-
reção da Escola Estadual “Bento da Silva 
César” e apoio do Rotary Club São Car-
los Bandeirantes, o projeto “OP Educa, 

parceiros do Mineirinho”.
O objetivo da iniciativa foi despertar 
nos alunos e comunidade, através de 
ações pedagógicas educativas, a cons-
cientização de preservação da nascente 
do córrego do Monjolinho, afluente dos 
rios Jacaré-Guaçu, Tietê e Paraná.
As ações pedagógicas foram trabalha-
das em sala de aula durante a semana 
e os alunos levaram para casa o termo 
de compromisso “Parceiros do Minei-
rinho” para assinatura dos pais. Os alu-
nos da Bento César, participaram de 
uma passeata em trajeto da escola até 
a nascente do córrego. O evento teve 
uma programação cultural com desfile 
e a participação da banda marcial do 
Colégio Cecília Meirelles, além de repre-
sentantes de gestores comunitários da 
região do Santa Felícia, do curso de En-
genharia Ambiental da USP, professores 
e coordenadores da escola, Orçamento 
Participativo e comunidade. 
Equipes da Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos promoveram a limpeza 
da nascente do córrego do Mineirinho, 
retirando 20 toneladas de material po-
luente.

O ginásio municipal de esportes Milton 
Olaio Filho será reformado pela Prefei-
tura para a realização do Grand Prix de 
Vôlei Feminino Adulto, evento que acon-
tece nos dias 6, 7 e 8 de agosto, com a 
participação das seleções do Brasil, Chi-
na/Taipei, Japão e Itália.
A reforma segue as orientações feitas 
pela Confederação Brasileira de Voleibol 
(CBV) que sugeriu a ampliação e reade-
quação dos quatro vestiários que servem 
às equipes, dos dois vestiários de arbitra-
gem e a construção de um sanitário para 
a realização de exame antidoping.
Para a saída da maca, com atleta lesiona-
do da quadra, será alargado o corredor 
ao lado das cabines de imprensa e será 
feita a abertura de uma porta no final 
desse corredor, facilitando o acesso da 
maca à ambulância. As cabines de im-
prensa também serão reformadas com a 
nova pintura, instalação de ventiladores, 
substituição do tampo de madeira por 
granilite, colocação de móveis e o fecha-
mento com esquadrias metálicas e vidro. 
A grade que circunda o ginásio já está 
sendo pintada, em seguida será a vez das 
salas externas receberem pintura, haverá 

ainda a revisão completa de todo o siste-
ma elétrico e hidráulico do ginásio.
Na semana passada os dirigentes da Fe-
deração Paulista de Vôlei (FPV), Wagner 
Braga e Marcelo Fonseca, respectiva-
mente gerente técnico e coordenador 
do Grand Prix, estiveram em São Carlos 
para acertar detalhes sobre a estrutura 
que envolve o evento como a contrata-
ção de fornecedores de produtos e ser-
viços.
O evento é uma promoção da Federação 
Internacional de VolleyBall (FIVB), com 
organização no Brasil da CBV, FPV, Banco 
do Brasil, Rede Globo/EPTV e apoio da 
Prefeitura de São Carlos.
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.338
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação da Missão 
Evangélica para Assistência à Criança, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Associação da Missão Evangélica para As-
sistência à Criança, objetivando contribuir para a manutenção da sede da 
Entidade.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício 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 partes.
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, 5 de julho 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 15.339
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à entidade Obras Sociais da 
Associação Espírita “Francisco Thiesen”, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São 
Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), à entidade Obras Sociais da Associação Espírita 
“Francisco Thiesen”, objetivando contribuir para a execução do Programa de 
Proteção Social Básica no atendimento de adolescentes em situação de vul-
nerabilidade e exclusão social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º desta Lei, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos 
no exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de conformi-
dade 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 partes.
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, 5 de julho 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 15.340
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Amigos 
São Pedro Julião Eymard - ASPE, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 14.940,00 (catorze mil, novecentos e quarenta reais), à Associação de 
Amigos São Pedro Julião Eymard - ASPE, objetivando contribuir para manu-
tenção das atividades na sede da entidade.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício anterior, na forma da 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 partes.
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, 5 de julho 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 15.341
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Núcleo Kardecista Paz, 
Amor e Fraternidade, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 3.000,00 (três mil reais), ao Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, 
objetivando contribuir para a execução do Programa de Proteção Social Bá-
sica no atendimento de famílias e crianças carentes.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º desta Lei, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos 
no exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de conformi-

dade 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 partes.
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, 5 de julho 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 15.342
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Cantinho Fraterno 
Dona Maria Jacinta, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ao Cantinho Fraterno Dona Maria Jacin-
ta, objetivando contribuir para a execução do Programa de Proteção Social 
Especial de atendimento à pessoa idosa.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º desta Lei, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos 
no exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de conformi-
dade 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 partes.
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, 5 de julho 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 15.343
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Bom Sama-
ritano de São Carlos para a Reintegração de Egressos na Sociedade, e dá ou-
tras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 6.000,00 (seis mil reais), à Associação Bom Samaritano de São Carlos 
para a Reintegração de Egressos na Sociedade, objetivando contribuir para 
a execução do Programa de Proteção Social Básica visando a ressocialização 
de egressos do sistema prisional.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º desta Lei, obrigada a prestar 
contas, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos 
no exercício anterior, na forma prevista na legislação em vigor e de conformi-
dade 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 partes.
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, 5 de julho 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 15.344
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Centro Esportivo Multi 
Esporte, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ao Centro Esportivo Multi Esporte, objeti-
vando contribuir para o fomento das atividades do Projeto Esportivo/Social 
“Futebol como Instrumento de Educação”.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício anterior, na forma da 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 partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.345
DE 5 DE JULHO 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 Municipal 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$ 8.000,00 (oito mil reais), ao Nosso Lar, objetivando contribuir para a 
manutenção do Programa Escola Bonita, em atendimento às crianças.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício anterior, na forma da 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 partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.346
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Atlética Bon-
tenesco, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), à Associação Atlética 
Bontenesco, objetivando contribuir para o fomento das atividades do Proje-
to Esportivo “Educando Através do Futebol”.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício anterior, na forma da 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 partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art.5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.347
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Handball 
Brasileira, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), à Associação de Handball 
Brasileira, objetivando contribuir para o fomento das atividades do Projeto 
“Handball para Todos”.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício anterior, na forma da 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 partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.348
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à Sociedade Presbiteriana de 
Assistência Social, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São 
Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), à Sociedade Presbiteriana de Assistência So-
cial, objetivando contribuir para a construção de um Centro de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, em atendimento aos idosos em situação de vulnera-
bilidade social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício 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 partes.
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, 5 de julho 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 15.349
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à Casa do Caminho Instituição 
Espírita Cristã, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São 
Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio, no valor de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), à Casa do Caminho Instituição Espírita 
Cristã, objetivando contribuir para aquisição de bens e reforma do espaço 
físico da Entidade, em atendimento às crianças em situação de vulnerabi-
lidade social.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício anterior, na forma da legislação em vigor e de conformidade com as 
recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de convênio, 
que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.350
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no Fundo Muni-
cipal de Saúde, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São 
Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial 
no Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde -, no valor 
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para atender as despesas 
abaixo relacionadas:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa suPlementação  

r$

07.01.00 3.3.90.36 001 10.302.7017.2.205 250.000,00

TOTAL 250.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º desta Lei, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias abaixo codifi-
cadas, em conformidade com o disposto no artigo 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$

07.01.00 3.3.90.30 001 10.302.7006.2.211 50.000,00

07.01.00 4.4.90.52 001 10.302.7006.2.211 200.000,00

TOTAL 250.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.351
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Referenda convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção - FNDE, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação - MEC, e 
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São 
Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica referendado, nos termos do inciso XXIV do artigo 81, da Lei Or-
gânica do Município, o convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de 
São Carlos e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, objetivando 
contribuir para construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 
- PROINFÂNCIA.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.352
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos a alienar por doação à Secre-
taria da Segurança Pública do Estado de São Paulo bem imóvel objeto da 
Matrícula nº 125.718, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São 
Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar por doação com encargo à 
Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o bem imóvel abai-
xo descrito, situado no prolongamento da Rua Anita Stella - Parte A da área 3 
- Sesmaria do Monjolinho (subúrbios), com o seguinte memorial descritivo:
I - matrícula nº 125.718
a) descrição: “Terreno medindo 24,29 metros em reta e mais 28,90 metros 
em segmento de curva de raio de 260,99 metros de frente para o prolonga-
mento da Rua Anita Stella; 51,53 metros da frente aos fundos do lado direito 
de quem da referida rua olha o terreno, confrontando com as Áreas “6” e “4”; 
48,00 metros da frente aos fundos do lado esquerdo, confrontando com a 
Área “2” e 53,00 metros na largura dos fundos confrontando com a Parte B, 
encerrando uma área de 2.592,46 metros quadrados.”
Art. 2º A área descrita no artigo 1º desta Lei destinar-se-á Secretaria da Segu-
rança Pública do Estado de São Paulo com a finalidade única e exclusiva de 
construção da Sede da Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos.
Art. 3º A doação a que se refere a presente Lei será feita para que a Secreta-
ria da Segurança Pública do Estado de São Paulo destine o imóvel doado à 
finalidade prevista no artigo 2º desta Lei e as despesas com a lavratura do 
instrumento público e com registro do título junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis ficarão a cargo da Secretaria da Segurança Pública do Estado de 
São Paulo.
Parágrafo único. A doação será irrevogável e irretratável, salvo se for dada ao 
imóvel, destinação diversa da prevista na mencionada Lei e no caso de sua 
inexecução ou conclusão, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses a 
contar da lavratura da escritura do imóvel.
Art. 4º Da escritura de doação deverão constar, obrigatoriamente, todas as 
cláusulas e condições estabelecidas nesta Lei.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 15.353
DE 5 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação de Pais e 
Amigos do Tênis de Mesa de São Carlos - APATEMSC, e dá outras providên-
cias.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal 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$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), à Associação de Pais e Amigos do Tênis 
de Mesa de São Carlos - APATEMSC, objetivando contribuir para o fomento 
das atividades do “Projeto Integrado de Tênis de Mesa”.
Art. 2º Fica a entidade mencionada no artigo 1º, obrigada a prestar contas, 
até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos recebidos no exer-
cício anterior, na forma da 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 partes.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 403
DE 5 DE JULHO DE 2010

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AU-
TORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 15.350, DE 5 DE JULHO 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 adminis-
trativo protocolado sob o nº 1.492/10,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial no Fundo Municipal de Saú-
de, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), autorizado 
pela Lei Municipal nº 15.350, de 5 de julho de 2010, para atender à despesa 
relacionada abaixo:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso FunCional ProgramátiCa suPlementação  

r$

07.01.00 3.3.90.36 001 10.302.7017.2.205 250.000,00

TOTAL 250.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias abaixo 
codificadas, em conformidade com o disposto no artigo 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$

07.01.00 3.3.90.30 001 10.302.7006.2.211 50.000,00

07.01.00 4.4.90.52 001 10.302.7006.2.211 200.000,00

TOTAL 250.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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 404
DE 5 DE JULHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde, 
no valor de R$ 100.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 1.864/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezem-
bro de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício 
financeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais su-
plementares 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$ 100.000,00 (cem mil reais), suplementar à seguinte dotação do orça-
mento vigente:

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

07.01.00 3.3.90.30 004 10.301.7013.2.206 100.000,00

TOTAL 100.000,00

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

Órgão Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

07.01.00 3.3.90.30 004 10.122.7016.2.212 10.000,00

07.01.00 3.3.90.39 004 10.122.7016.2.212 20.000,00

07.01.00 3.3.90.30 004 10.301.7015.2.215 70.000,00

TOTAL 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 5 de julho 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

PORTARIA N° 011/10-SMS
DE 30 DE JUNHO DE 2010

O Secretário Municipal de Saúde, ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA, 
no uso de suas atribuições legais e, em especial, as que lhe são conferidas 
pelo inciso I do artigo 18 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei Municipal nº 10.418, de 25 de abril de 1991 e alterações posteriores, 
e Decreto Municipal nº 640, de 31 de dezembro de 2008, e tendo em vista o 
que consta do processo administrativo nº 11.148/2006,
Considerando os termos da Lei Municipal nº 13.908 de 1º de novembro de 
2006, 
Considerando a Portaria n.º 023/08 – SMS de 17 de julho de 2.008, que trata 
da designação da Equipe de Saúde da Família da USF – Santa Eudóxia,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o Parágrafo Único do art. 1º da Portaria acima citada, para:
Parágrafo 1º. Substituir a Enfermeira Elisangela Gomes Barbosa dos Reis, no 
período de licença maternidade, pela funcionária abaixo:

serVidor Função

Janaína Sanga Iost Teodoro Enfermeira

Art. 2º. A presente portaria retroage a partir de 31/05/10.
ARTHUR GODERICO FORGHIERI PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde

ATOS DAS SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 
9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos 
Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresa-
riais, que recebeu do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-
TE A FOME, as seguintes importâncias:
- R$ 4.400,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PFMC3;
- R$ 11.306,25 correspondente ao PROGRAMA FMAS PJOV.
São Carlos, 2 de julho de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 
9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos 
Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresa-
riais, que recebeu do FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância 
de R$ 20.388,83 correspondente ao PNAT (Programa Nacional de Transporte 
Escolar).
São Carlos, 5 de julho de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 
9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos 
Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores  e  as  Entidades  Empresa-
riais, que  recebeu  do  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM-
BATE À FOME a  importância de: R$ 414.315,00 correspondente ao Programa 
Aquisição de Alimentos.
São Carlos, 5 de julho de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE 
VIDA ESCOLAR Nº 005/2010 INTERESSADO: ALVES/SONIA 

A Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB 
Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, conside-
rando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida 
escolar de Sonia Alves, RG 30.519.622-4, referente à 1ª e 2ª séries do Ensino 
Fundamental de 8 anos.  São Carlos, 01 de julho de 2010. Lourdes de Souza 
Moraes Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGULARIZAÇÃO 
DE VIDA ESCOLAR Nº 003/2010 INTERESSADO: 

COUTINHO / ANIZIA DA APARECIDA 
A Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB 
Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, conside-
rando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida 
escolar de Anizia da Aparecida Coutinho, RG 24.890.423-1, referente à 1ª e 
2ª séries do Ensino Fundamental de 8 anos. São Carlos, 01 de julho de 2010. 
Lourdes de Souza Moraes Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE 
VIDA ESCOLAR Nº 004/2010 INTERESSADO: SARROCHE/IZABEL 

A Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB 
Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, conside-
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rando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a 
vida escolar de Izabel Sarroche, RG 29.673.116-x, referente à 1ª e 2ª séries do 
Ensino Fundamental de 8 anos.  São Carlos, 01 de julho de 2010. Lourdes de 
Souza Moraes Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGULARIZAÇÃO 
DE VIDA ESCOLAR Nº 006/2010 INTERESSADO: 

CASTRO/LUZIA BARBOSA DA CRUZ 
A Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a solicitação da EMEB 
Arthur Natalino Deriggi e parecer favorável da supervisão escolar, conside-
rando a Del. CEE nº 18/86, a Ind. CEE 8/86 e a Res. SE 307/86, regulariza a vida 
escolar de Luzia Barbosa da Cruz Castro, RG 7.795.464-3, referente à 1ª e 2ª 
séries do Ensino Fundamental de 8 anos. São Carlos, 01 de julho de 2010. 
Lourdes de Souza Moraes Secretária Municipal de Educação 

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/2010- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
21310/2010. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São 
Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 053/2010, que possui 
como objeto a ata de registro de preços para a aquisição de colchões para 
berços para atender à Secretaria Municipal de Educação do Município de 
São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-
e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e a abertura das propos-
tas dar-se-ão até as 8h00min do dia 16 de julho de 2010 e o início da sessão 
de disputa de preços será às 10h00min do dia 22 de julho de 2010. Maiores 
informações pelo telefone (16) 3362-1189. São Carlos, 05 de julho de 2010. 
André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PRO-
POSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N.°  020/2010 PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º 18650/2010 Aos 02 de julho de 2010, às 09h00min, 
reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para 
proceder à abertura dos envelopes de proposta de preços apresentados 
para a Tomada de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos 
envelopes de propostas de preços apresentados pelas empresas HABILI-
TADAS, a saber: Alfalix Ambiental Ltda.; Ambiental Ribeirão Preto Serviços 
Ltda. e F4 Construtora Ltda. ME. Verificada a hipótese do subitem 09.04.01 
do edital, a Comissão notifica a empresa F4 Construtora Ltda. ME. a, queren-
do, apresentar nova proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caroline 
Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-
LITAÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.° 027/2010 PROCESSO Nº 15.834/2010 
Aos 05 de julho de 2010, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações a 
Comissão Permanente de Licitações e o representante presente para proce-
derem à abertura do envelope de habilitação apresentado para o Convite 
supracitado. A Comissão procedeu à abertura do envelope de habilitação 
apresentado pela empresa, a saber: Alfalix Ambiental Ltda. A Comissão, após 
a verificação detalhada da documentação apresentada, JULGA HABILITADA 
a empresa Alfalix Ambiental Ltda. Em prosseguimento, foi aberto o envelope 
de proposta de preços. A Comissão aguarda o parecer da unidade interessa-
da para proferir seu julgamento. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABI-
LITAÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.° 029/2010 PROCESSO Nº 15.836/2010 
Aos 05 de julho de 2010, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações a 
Comissão Permanente de Licitações e o representante presente para proce-
derem à abertura do envelope de habilitação apresentado para o Convite 
supracitado. A Comissão procedeu à abertura do envelope de habilitação 
apresentado pela empresa, a saber: Alfalix Ambiental Ltda.  A Comissão, após 
a verificação detalhada da documentação apresentada, JULGA HABILITADA 
a empresa Alfalix Ambiental Ltda. A Comissão aguarda o parecer da unidade 
interessada para proferir seu julgamento. Caroline Garcia Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES CONVITE DE PREÇOS N.° 025/2010 PROCESSO Nº 19774/2010 Aos 
02 de julho de 2010, às 10h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comis-
são Permanente de Licitações para proceder à análise da documentação 
apresentada na proposta de preços da empresa participante do certame 
em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em sessão pública realizada em 
24/06/2010. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unidade inte-
ressada e CONSIDERANDO o critério de julgamento de menor preço global, 
JULGA A EMPRESA CLASSIFICADA na ordem a seguir:

emPresa Valor (r$)

1º mVg engenharia e Construção ltda. r$ 140.342,31

Caroline Garcia Batista Presidente 

ERRATA –PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2010-- PROCESSO Nº 7846/10– 
HOMOLOGAÇÃO - Na publicação do dia 06 de abril de 2010, onde se lê: 
“(...) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.809.0001/53.”, leia-se: “(...)devi-
damente inscrita no CNPJ sob o nº 02.809.443/0001-53.”.

CONVITE DE PREÇOS N.° 019/2010 - PROCESSO Nº 1075/2010 SMS – HO-
MOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa para aquisição de armá-
rios e gabinetes para instalação na Unidade de Pronto Atendimento da Vila 
Prado, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empre-
sa São Carlos Móveis Planejados Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº.54.166.913/0001-01. São Carlos, 05 de julho de 2010. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal

CONVITE DE PREÇOS N.° 025/2010 - PROCESSO Nº 19774/2010 – HOMO-
LOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução 
de reforma dos vestiários e túneis de acesso à quadra do Ginásio Municipal 
de Esportes “Milton Oláio Filho”, no Município de São Carlos. Homologo o 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do 
presente certame à empresa MVG Engenharia e Construção Ltda, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o nº. 56.548.639/0001-60. São Carlos, 05 de julho 
de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 143/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Expresso Construtora Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução da obra de amplia-
ção do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Alice Vaz Macedo para 
17/07/10
Data da assinatura: 18/05/10
Processo nº 24.130/09

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 55/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Icocital Artefatos de Concreto Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de tubos em con-
creto para 24/10/10 e acresce o valor de R$ 17.379,51
Data da assinatura: 15/06/10
Processo nº 8.044/09

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 134/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: A2 Construtora Operadora em Manutenção e Conservação de 
Equipamentos Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução do projeto Boulevard 
São Carlos para 21/12/10
Data da assinatura: 21/06/10
Processo nº 9.750/09

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 41/10
4º termo aditivo ao Convênio nº 59/08
Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Salesianos São Carlos
Objeto: prorroga a vigência até 28/02/11 e altera as cláusulas do repasse de 
R$ 285.819,00 e da prestação de contas 
Fundamento: Lei Municipal nº 15.326/10
Data da assinatura: 29/06/10
Processo nº 8.645/08

EXTRATO DO CONTRATO Nº 98/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
Objeto: execução de serviços de recapeamento asfáltico em vias públicas.
Valor: R$ 1.056.776,66
Data da assinatura: 02/07/10
Vigência: 90 dias
Modalidade: Concorrência Pública nº 12/09 e Ata de Registro de Preços n° 
25/09
Processo nº 16.748/09

EXTRATO DO CONTRATO Nº 99/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Datec Pavimentação e Terraplanagem Ltda.
Objeto: execução da obra denominada “Ciclovia dos Estudantes”.
Valor: R$ 246.935,80
Data da assinatura: 02/07/10
Vigência: 120 dias
Modalidade: Tomada de Preços n° 21/10
Processo nº 16.469/10

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Alfalix Ambiental Ltda.
Objeto: execução de obra de contenção de margens do Córrego Gregório, 
com execução de 110 (cento e dez) metros de canal em concreto.
Valor: R$ 574.138,05
Data da assinatura: 02/07/10
Vigência: 120 dias
Modalidade: Tomada de Preços n° 16/10
Processo nº 17.762/10

EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Alfalix Ambiental Ltda.
Objeto: execução de arquibancada no Estádio Prof. Luís Augusto de Oliveira.
Valor: R$ 645.758,28
Data da assinatura: 02/07/10
Vigência: 180 dias
Modalidade: Tomada de Preços n° 17/10
Processo nº 17.763/10

EXTRATO DO CONVêNIO Nº 58/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Núcleo os Guardiões do Amor
Objeto: contribuir para o atendimento de idosos em situação de vulnerabi-
lidade social.
Valor: R$ 37.220,58
Data da assinatura: 30/06/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.318/10
Processo nº 18.279/10

EXTRATO DO CONVêNIO Nº 60/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Círculo de Amigos da Paróquia de Santa Madre Cabrini.
Objeto: contribuir para a execução do Programa Municipal de Proteção So-
cial Básica.
Valor: R$ 54.958,80
Data da assinatura: 30/06/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.316/10
Processo nº 17.957/10

EXTRATO DO CONVêNIO Nº 61/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Nosso Lar
Objeto: execução do Programa de Proteção Social Básica de atendimento 
integral à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade ou ex-
clusão social.
Valor: R$ 13.608,00
Data da assinatura: 30/06/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.297/10
Processo nº 17.530/10

EXTRATO DO CONVêNIO Nº 63/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação dos Enxadristas de São Carlos
Objeto: contribuir para o fomento das atividades do Projeto Esportivo “De-
senvolvimento das Modalidades de Tabuleiro no Município de São Carlos”
Valor: R$ 20.310,00
Data da assinatura: 30/06/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.317/10
Processo nº 16.877/10

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 016/2009

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Centro de Fisioterapia Saint Germain S/S Ltda 
Data da Assinatura: 29/06/2010
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a 
partir de 07 de julho de 2010, expirando em 06 de julho de 2011.
Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$ 307.483,20
Modalidade – Pregão Eletrônico nº 020/2009 - Processo nº 795/2009
Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Claudio Henrique Italiano
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 026/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – M. G. Aranda Locações - ME
Objeto: Prestação de serviços especializados em transporte interurbano de 
pacientes em tratamento Fora do Domicílio (pacientes com utilização de 
maca – carro ambulância)
Valor: R$ 584.904,00
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 01/07/2010
Modalidade – Pregão Eletrônico n° 032/2010 - Processo nº 029/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Mônica Ghislotti Aranda

LICITAÇÕES

Convite de Preços n°003/2010 Processo Administrativo n°221/2010 
Faço público de ordem da Senhora Diretora-Presidente, que se acha aber-
ta licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo menor preço, 
tendo como objeto a contratação de serviços de execução de cursos e ofi-
cinas, bem como assessoria e acompanhamento pedagógico para o projeto 
Núcleo de Produção Digital - NPD São Carlos, executado pela TV Educativa 
de São Carlos - Fundação Educacional São Carlos, nos termos do Anexo IV 
do presente Convite O Convite na íntegra poderá ser obtido na Comissão 
Permanente de Licitações da Fundação Educacional São Carlos, situada a 
Rua São Sebastião, 2828, Vila Nery, São Carlos, fone (16) 33721308, a partir 
de 05 de julho de 2010 até o dia 16 de julho de 2010, no horário das 08:00 
ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00. Os envelopes contendo a documentação e 
a proposta serão recebidos na Comissão  Permanente de Licitações até ás 
10:00 do dia 16 de julho de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á 
sessão de abertura.
São Carlos, 05 de julho de 2010.
Patrícia Helena de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Convite de Preços n°002/2010 Processo Administrativo n°274/2010 
Faço público de ordem da Senhora Diretora-Presidente, que se acha aberta 
licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo menor preço, ten-
do como objeto a contratação de empresa para a execução do fechamento 
parcial com gradil no Campus I da Fundação Educacional São Carlos (trecho 
da Rua Marcolino Lopes Barretos), conforme Memorial Descritivo constante 
no Anexo IV do presente Convite. O Convite na íntegra poderá ser obtido na 
Comissão Permanente de Licitações da Fundação Educacional São Carlos, 
situada a Rua São Sebastião, 2828, Vila Nery, São Carlos, fone (16) 33721308, 
a partir de 05 de julho de 2010 até o dia 15 de julho de 2010, no horário das 
08:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00. Os envelopes contendo a documentação 
e a proposta serão recebidos na Comissão  Permanente de Licitações até ás 
10:00 do dia 15 de julho de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á 
sessão de abertura.
São Carlos, 05 de julho de 2010.
Patrícia Helena de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILI-
TAÇÃO CONVITE DE PREÇOS N°001/2010 PROCESSO N°274/2010.
Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2010, ás 10h00min, reuniu-se na Sala 
de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder á abertura 
dos envelopes de documentação apresentados para o Convite supracitado, 
verificando-se que não houve a apresentação de envelopes.
Assim, considerando que não houve apresentação de envelopes, e ser este 
o primeiro Convite para a contratação desejada, a Comissão JULGA FRA-
CASSADO o presente certame, sugerindo abertura de novo procedimento 
licitatório.
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Patricia Helena de Goes

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 272/2010
CONTRATO Nº. 09/2010

Contratante: Fundação Educacional São Carlos
Contratado: SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Objeto: Prestação de Serviços para acompanhamento psicológico e execu-
ção de cursos de formação comportamental, com carga horária de 30 (trinta) 
horas-aula, no âmbito do Projeto “Inclusão Produtiva da Terceira Idade” de-
senvolvido pelo PID da FESC. 
Vigência: 28 de Maio a 26 de Novembro de 2010.
Valor: R$ 5.340,00
Dispensa de Licitação: Lei Federal n. 8.666/93, Artigo 24, Inciso II.
Data de assinatura: 28.05.2010.

PORTARIAS

PORTARIA 014 
DE 05 DE JULHO DE 2010

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Resolução n° 
001/2010 do Conselho Curador da instituição, resolve
Art. 1° - Fixar a tabela de preços para os serviços prestados pelo Arquivo 
Público e Histórico do Município e para a cessão de uso de espaços e equi-
pamentos da Fundação Pró-Memória de São Carlos, cujo pagamento prévio 
será efetuado junto à Tesouraria da instituição.

I – Arquivo Público e Histórico do Município:

desCrição usuário taxa
(r$)

CÓPia em PaPel a4 de doCumento 
original textual (xérox) geral 0,15 Por Folha

CÓPia autentiCada CartÓrio geral 4,00 Por Folha

CÓPia autentiCada FPmsC geral 1,00 Por Folha

imPressão em PaPel a4 de texto geral 0,50 Por Folha

imPressão em PaPel a4 Com Foto geral 1,50 Por Folha

CÓPia em meio digital de doCumento 
iConográFiCo

geral

estudante (*)

2,50 Por imagem +
1,00 Por Cd

isento até 10 imagens

imPressão em PaPel a4 de miCroFilme 
digitalizado geral

1,50 Por Fotograma +
1,00 Por Cd

CÓPia em meio digital de miCroFilme 
digitalizado geral 1,50 Por Fotograma

Postagem simPles geral 5,00

sedex geral
5,00

+ Valor tabela Correio

(*) O estudante deverá apresentar solicitação da instituição de ensino.

II – Auditório “Octavio Damiano”:

esPaço desCrição usuário Contribuição
(Por Período)

Auditório

Capacidade: 50 pessoas
Sala c/ assoalho

Poltronas diretor com prancheta
Quadro branco

Ventilador
Persianas black-out

Espaço interno p/ coffee break
Mesa p/ reunião c/ 8 lugares

Unidades da 
Administração 

Municipal

Entidades sem fins 
lucrativos

Comunidade 
externa

R$10,00

R$20,00

R$40,00

III – Telecentro de Informação e Negócios:

esPaço desCrição usuário Contribuição
(Por Período)

teleCentro

CaPaCidade: 16 Pessoas
8 ComPutadores C/ Cd e graVador de 

dVd / Fone de ouVido e webCan
Cadeiras giratÓrias

Quadro branCo
Ventilador

imPressora (*)

unidades da 
administração 

muniCiPal

entidades sem Fins 
luCratiVos

Comunidade externa

r$20,00

r$50,00

r$100,00

(*) A utilização da impressora seguirá a tabela de preços do Arquivo Público 
e Histórico.

IV – Equipamentos:

eQuiPamentos usuário
Contribuição
(Por Período)

Retroprojetor

Unidades da Administração Municipal

Entidades sem fins lucrativos

R$20,00

R$50,00

TV

DVD

Vídeo cassete

Rádio com CD

Projetor Multimídia Comunidade externa
R$100,00

Equipamentos de som

Art. 2º - Será concedido desconto de 50% (cinqüenta por cento) no valor 
da contribuição, caso não haja a utilização dos equipamentos de som e pro-
jetor.
Art. 3º - O auditório, o Telecentro e os equipamentos poderão ser cedidos 
nos períodos matutino, vespertino e noturno, desde que não haja prejuízo 
das atividades programadas pela instituição.
Art. 4º - Os agendamentos para utilização dos espaços e equipamentos po-
derão ser feitos pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado.
Art. 5° - Os espaços e equipamentos deverão ser devolvidos nas mesmas 
condições de seu recebimento, conforme Termo de Responsabilidade. Em 
caso de danos nos mobiliários e/ou equipamentos por mau uso, a instituição 
encaminhará os mobiliários e equipamentos para manutenção ou substitui-
ção, sendo os custos arcados pelo usuário.
Art. 6º - Ficam revogadas as Portarias 009 e 010 de 22 de dezembro de 2006.
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 05 de julho de 2010.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

PORTARIA 015 
DE 05 DE JULHO DE 2010

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em função das férias regula-
res da Diretora de Departamento de Planejamento e Finanças, Kellen Cris-
tina Braghim de Moraes, resolve DESIGNAR o Diretor de Departamento de 
Gestão Administrativa Paulo Cesar Moretti para responder pela Diretoria de 
Departamento de Planejamento e Finanças, no período de 05 a 24 de julho 
de 2010.
São Carlos, 05 de julho de 2010.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

ATO DA SECRETARIA

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS
RESOLUÇÃO N.º 001/2010
DE 02 DE JULHO DE 2010.

O Conselho Curador da Fundação Pró-Memória de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 9º de seu Esta-
tuto (Decreto nº 637, de 30 de dezembro de 2008), conforme deliberação 
tomada em sua Reunião Ordinária realizada em 24/05/2010, RESOLVE:
Artigo 1.º- Autorizar a fixação das taxas dos serviços prestados pelo Arquivo 
Público e Histórico do Município aos usuários da instituição, bem como da 
cessão de uso de espaços e equipamentos da Fundação Pró-Memória de São 
Carlos.
Artigo 2.º- Delegar à Diretoria Executiva a elaboração da Tabela de Preços.
Artigo 3.º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 02 de julho de 2010.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2010 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2010

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação (Lei 8.666/93 – art. 25, II)
Contratante: Fundação Pró-Memória de São Carlos
Contratada: Matrix Artes, Cantaria e Restauração Ltda – ME
Objeto: Restauração e recolocação dos objetos danificados do chafariz loca-
lizado na Praça Cel. Paulino Carlos e restauração da placa de mármore locali-
zada no quiosque da mesma praça.
Vigência: 02 (dois) meses
Valor: R$ 14.740,00
Data da Assinatura: 08/05/2010.
Assina pela Contratante: Ana Lúcia Cerávolo
Assina pela Contratada: Rinaldo Urzedo da Silva

PORTARIA

PORTARIA Nº 019/2010
DE 1º DE JULHO DE 2010.

JOÃO BATISTA MULLER, Diretor Presidente da  Progresso e Habitação de São 
Carlos S/A – Prohab São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutá-
ria, e tendo em vista as necessidades de funcionamento da empresa, resolve:
NOMEAR
O sr. JULIO CESAR ALVES FERREIRA, arquiteto e urbanista, portador R.G. nº 
8.336.568-0 SSP/SP, CPF nº 055.771.028-63, para o cargo de Chefe de Divi-
são de Projetos e Programas Habitacionais, da Prohab São Carlos, a partir 
de 1º de julho do corrente ano, com base na Lei Municipal nº 14.843, de 
18/12/2008 e com os vencimentos nela estabelecidos.
São Carlos, 1º de julho de 2010.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente
Publique-se.

LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 0032/2010 PROCESSO Nº 1054/2010 
– OBJETO: Aquisição de tubo em PEAD PE100, engate eletrosoldável, têe spi-
got, flange adaptador e flange solto tipo “slip on”, 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 20/07/2010 e o inicio da sessão de disputa 
às 14:00 horas do dia 20/07/2010 (horário de Brasília). Carlos Roberto Granato 
-Pregoeiro São Carlos, 05 de julho de 2010 Gerencia de Material e Patrimônio  
 
Tomada de Preços nº 02.05.2010.Processo S.A.A.E. nº 1.129/2010.Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma es-
tação elevatória de esgoto e linha de recalque de esgoto no Condomínio 
Terra Nova Rodobens São Carlos, objetivando o afastamento dos esgotos 
gerados na região do Parque Fehr, no município de São Carlos;Deu-se o 
exame da proposta apresentada e esta Comissão decide CLASSIFICAR a 
empresa Aracons Construtora Ltda., em primeiro lugar cujo preço global 
é de R$ 636.177,53 (seiscentos e trinta e seis mil cento e setenta e sete 
reais e cinquenta e três centavos). A classificação final deu-se após con-
ferência na Planilha Orçamentária apresentada pela licitante. O critério 
para a classificação da proposta foi o de menor preço, depois de verifica-
da sua compatibilidade com a pesquisa de preços realizada. Da presente 
decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta pu-
blicação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
São Carlos, 05 de julho de 2010. 
Presidente da Comissão de Licitações.

CONSELHOS
MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
CONVOCAÇÃO

Marcelo Eugenio da Paz, Presidente do Conselho Municipal de Turismo de 
São Carlos, convoca os membros titulares e suplentes para a 6ª Reunião Or-
dinária do ano de 2010, a realizar-se no dia 13 de julho de 2010 (terça-feira) 
às 18:00h, no auditório do COMUNITUR, localizado no Centro Integrado de 
Turismo sito à Rua 13 de Maio, 2102 – Centro – São Carlos – SP. Tel: (16) 3376-
1306, para tratar da seguinte pauta:
1. Leitura e aprovação da Ata anterior da 5º Reunião Ordinária ocorrida em 
08 de junho de 2010;
2. Programa de Captação de Eventos;
3. Assuntos Gerais.
São Carlos, 005 de julho de 2010.
MARCELO EUGENIO DA PAZ
Presidente
Conselho Municipal de Turismo
(*) Solicitamos aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, eu caso haja indis-
ponibilidade de presença, favor comunicar seu suplente.
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40 mil pessoas participam da Parada do Orgulho LGBT
Aproximadamente 40 mil pessoas participaram da 2ª 
Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transsexuais) neste domingo (4) em São 
Carlos. Consolidando o sucesso do evento, que no ano 
passado reuniu 20 mil, a Parada atraiu pessoas de dife-
rentes cidades do estado e levou muitas cores, luxo e 
brilho para a avenida. 
O evento, realizado pela ONG Visibilidade LGBT e pela 
Prefeitura de São Carlos, teve como madrinha a drag 
Dimmy Kieer, o Dicesar do BBB10. Durante o evento, os 
integrantes do movimento LGBT elogiaram a iniciativa 
da Prefeitura de São Carlos de apoiar a realização da 2ª 
Parada. Eles afirmaram que este apoio demonstra que 
a Prefeitura entendeu a importância do movimento 
LGBT na luta contra o preconceito e discriminação.
O percurso, que teve início na Praça Coronel Salles e 
terminou na avenida São Carlos, próximo à Rodoviária, 
contou com muita animação da madrinha da Parada, 
drag Dimmy Kieer e do Dj Edu K. 
No palco instalado na avenida Trabalhador São-car-
lense foram realizadas várias apresentações musicais 
do Toque Feminino, Paula Crespo, das Drags Fernanda 
Carraro, Ícaro, Bia Karan e Askara e os Djs CB e Trip.
A 2ª Parada do Orgulho LGBT encerrou a segunda 
edição da Semana da Diversidade de São Carlos 
que teve início na última segunda-feira (28) com 
uma programação composta por debates, oficinas e 
atividades culturais.

ANVISA escolhe São Carlos para realizar oficina 
A Anvisa em parceria com o Sebrae e a Agência Brasilei-
ra de Desenvolvimento Industrial (ABDI) com o apoio 
da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Prefeitura 
de São Carlos e UFSCar, promoveram na quarta-feira 
(30) e na quinta (1º), no Teatro Florestan Fernandes, na 
UFSCar, a oficina de trabalho “Incubadoras de Empre-
sas e Regulação Sanitária”.
O objetivo foi promover e ampliar o intercâmbio de 
informações no segmento das incubadoras de em-
presas na área de saúde. Na oficina também foi possí-
vel identificar etapas que contribuam para a consoli-
dação de processo e a viabilização dos resultados das 
micro e pequenas empresas.

As incubadoras de empresas da área de saúde pude-
ram conhecer melhor os aspectos legais e operacio-
nais da área de atuação da Vigilância Sanitária. 
Para a Anvisa, as incubadoras têm um papel de 
destaque no contexto das políticas de saúde, ciência 
e tecnologia e desenvolvimento industrial e o 
encontro de São Carlos é um importante passo no 
estabelecimento de canais de interlocução com as 
empresas fomentando oportunidades de discussão e 
difusão de informações.
As incubadoras foram criadas com o objetivo de apoiar 
novos empreendimentos e projetos inovadores, ofere-
cendo o ambiente necessário para o seu crescimento. 
Segundo o Sebrae, elas disponibilizam às micro e pe-

quenas empresas serviços especializados, orientação 
e consultoria, espaço físico planejado, infraestrutura 
técnica, administrativa operacional, além de uma série 
de outros benefícios como a intermediação com insti-
tuições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais 
e iniciativas privadas.

Incubadoras na cidade - São Carlos possui 2 incuba-
doras de empresas, a São Carlos Sience Park e o Centro 
de Desenvolvimento da Indústria Nascente (Cedin) que 
reúnem a incubação de 59 empresas nos segmentos 
de software, tecnologia, design, mercado, comunica-
ção entre outras áreas. O Cedin faturou R$ 10 milhões 
em 2009 e gera atualmente 210 postos de trabalho.

UAB abre inscrições 
para pós-graduação

No próximo dia 23 de julho, a Univer-
sidade Aberta do Brasil (UAB) encerra 
suas inscrições para o curso de especia-
lização em “Diagnósticos Primários em 
Oftalmologia”, modalidade à distância, 
que será oferecido pelo Polo de Apoio 
Presencial da UAB em São Carlos. 
Este curso será oferecido para profissio-
nais graduados em Medicina (curso re-
conhecido pelo MEC) e terá duração de 
um ano.  Com início previsto para o dia 
13 de setembro deste ano, a especializa-
ção será realizada no período da manhã 
e da tarde, às segundas e às terças-feiras. 
Composto por aulas teóricas e práticas, 
são oferecidas 50 vagas. O processo se-

letivo ocorrerá através de análise curri-
cular. Para isso, os candidatos deverão 
enviar por correio um currículo vitae 
resumido e também a cópia do diploma 
ou do certificado de conclusão do cur-
so, até o próximo dia 23 de julho, para 
o Departamento de Oftalmologia (Rua 
Botucatu, 821 – 2º andar – Vila Clemen-
tino – Cep. 04023-062 – São Paulo-SP). 
Devido a um termo de cooperação 
técnica assinado com a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), por meio 
do Núcleo da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), em São Carlos também são 
oferecidos cursos de pós-graduação na 
área de saúde.

Quartas Alternativas 
apresenta “Juleu e Romieta”
A Coordenadoria de Artes e Cultura 
da Prefeitura, como parte do projeto 
Quartas Alternativas, apresenta, nesta 
quarta-feira (7), às 20h, no Teatro Mu-
nicipal, o espetáculo “Juleu e Romieta”.
“Na bela cidade de Verona, duas famí-
lias inimigas perdem a vergonha na 
cara e começam a brigar... O chão de 
sangue se mancha, pois dessa briga 
sem herança dois tontos começam a se 
amar...”.
Essa versão de Romeu e Julieta se re-
mete a uma Verona que fica no nor-
deste, com a mesma linha histórica 
da obra clássica, recheada de humor, 
personagens e músicas que marcam o 

público do início ao fim, num final que 
é realmente de tirar o fôlego.
O espetáculo “Juleu e Romieta” tem 
classificação etária livre. A entrada será 
gratuita. Para mais informações entre 
em contato no Teatro Municipal atra-
vés do telefone (16) 3371-7339.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de 
São Carlos acaba de completar 4 anos de atendimento à 
população, com direito a confraternização das equipes de 
socorristas considerados os verdadeiros anjos da guarda 
que salvam vidas.
Inaugurado no dia 30 de junho de 2006, o SAMU realizou 
em 4 anos 97.920 atendimentos, média mensal de 1.950 
atendimentos/mês de média e baixa complexidade rea-
lizados pelas ambulâncias conhecidas como Unidades 
de Suporte Básico (USB) e 125 atendimentos/mês de alta 
complexidade pela Unidade de Suporte Avançado (USA).
Para comemorar o quarto ano de atividade do SAMU a 
população de São Carlos está sendo beneficiada com a 
aquisição, pela Prefeitura, de mais dois Desfibriladores 

Automáticos (DEA), equipamento fundamental para re-
cuperação do paciente no caso de parada cardiorrespi-
ratória. Os equipamentos, já disponível na Unidade de 
Suporte Avançado, estão sendo implantados em duas 
ambulâncias de Suporte Básico, que passam a ser uni-
dades semi-intensivas, aumentando assim as chances de 
salvar vidas de pacientes atendidos pelo SAMU.
A proposta da Secretaria Municipal de Saúde é comprar 
novos equipamentos para integrar toda a frota de ambu-
lâncias do SAMU. Os condutores, auxiliares e técnicos de 
enfermagem da instituição já foram treinados e estão ap-
tos para operar os desfibriladores.
A capacitação foi feita pela Prefeitura em parceria com o 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês e 
a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), através do 
projeto Cidade em Defesa da Vida.

Serviço de qualidade para salvar vidas - Quando toca o 
telefone 192 do outro lado da linha estão os profissionais 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
verdadeiros “anjos da guarda”, preparados para salvar 
vidas. Quem liga para o SAMU percebe a especialização 
do serviço na remoção de pacientes, coordenado pelo 
médico regulador que faz a triagem e avalia a gravida-
de do caso e se há necessidade de remoção do paciente 
por ambulância de suporte básico ou com equipamento 
especial e médico intervencionista (Unidade de Suporte 
Avançado - USA). 
O SAMU possui 6 ambulâncias prontas para remoção no 
período noturno e 8 no período diurno. Após capacitação 
de profissional especializado o SAMU também colocará 
em operação uma motolância, moto equipada com des-
fibrilador e material para suporte básico à vida que será 

pilotada por um técnico de enfermagem treinado para 
atuar nas intervenções rápidas pelas ruas da cidade e na 
zona rural, agilizando o atendimento emergencial, até a 
chegada da ambulância. 
Em média são 70 ligações/dia, pessoas que ligam para o 
SAMU pedindo socorro para acidentes com vítima, mal 
súbito, trabalho de parto, acidentes de trânsito, de traba-
lho, vítimas de violência com arma de fogo e arma branca, 
além de situações onde há risco de morte como parada 
cardiorrespiratória, traumatismos, ou infarto do miocár-
dio, entre outros procedimentos de emergência. Para 
atender a população a Prefeitura contratou 28 médicos, 6 
enfermeiros, 30 auxiliares de enfermagem, 4 telefonistas 
auxiliares de regulação médica (Tarm), 4 operadores de 
rádio, 28 condutores (motoristas), 1 médico coordenador 
e 1 administrador.

São Carlos digitaliza acervo da Revolução de 32

O Museu de São Carlos, gerenciado 
pela Coordenadoria de Artes e Cul-
tura da Prefeitura, acaba de concluir 
mais uma etapa de revitalização do 
seu acervo com a reprodução digital 
de 3.860 itens. O trabalho vai ajudar 
os pesquisadores a contar importan-
tes momentos da história do muni-
cípio, como a participação de 568 
são-carlenses na Revolução Cons-
titucionalista de 1932. A direção do 
museu já estuda colocar todo o acer-

vo digital à disposição do público na 
internet.  
A participação dos são-carlenses na 
Revolução de 1932 pode ser recon-
tada por mais de 400 fotos e objetos 
como capacetes, fardas e utensílios 
domésticos. Os registros fotográfi-
cos mostram soldados perfilados, 
a partida da tropa embarcada nos 
trens da estação e ainda o dia a dia 
do pronto-socorro de campanha. O 
funeral e o enterro de quatro solda-

dos da cidade mortos em combate 
também estão registrados.  
A maior parte dessas fotos foi doada 
por familiares e os próprios partici-
pantes da revolta paulista. A maioria 
desse material já tem identificação e 
parte desse arquivo pode ser visto 
pelo público em exposição no mu-
seu.  
O Museu de São Carlos foi inaugu-
rado em 1957 e, ao longo de sua 
história, foi abandonado e fechado 

por dois anos. Em 2001, começou sua revitalização, que 
contou com consultoria de especialistas em museologia.  
Instalado na antiga estação ferroviária da cidade, hoje 
Estação Cultura, o museu funciona de terça a sexta-feira, 
das 8h às 18h; sábados domingos e feriados, das 13h às 
17h, com entrada franca. O endereço é Praça Antonio Pra-
do, s/nº, centro. Informações: (16) 3373-2708.
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SAMU: 4 anos com 97 mil atendimentos
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