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 ■ TRICICLO INOVADOR

Fe-Tech, empresa instalada no Centro 
de Desenvolvimento das Indústrias 
Nascentes (Cedin), apresentou um 
novo veículo com baixo custo e alto 
desempenho tanto para a área urbana 
quanto para a rural. ► Pág. 8

 ■ TALENTOS MUSICAIS

Um projeto criado pela Coordenadora 
de Artes e Cultura da Prefeitura revelou 
novos talentos da música e já compro-
vou que meninos e meninas têm futu-
ro na Oficina de Bate Lata da Escola de 
Samba Rosas Negras. ► Pág. 8

 ■ COPA 2014

São Carlos foi pré-selecionada para ser 
uma das subsedes da Copa do Mundo 
de 2014 e está no caderno “Cidade Base 
– O potencial dos municípios de São 
Paulo para receber delegações da Copa 
do Mundo Fifa Brasil 2014”. ► Pág. 2

 ■ MEMÓRIA

Os alunos da Universidade Aberta da 
Terceira Idade (UATI) têm um encontro 
especial todas as semanas. A disciplina 
Memorial da Vila Prado reúne alunos e 
personagens do local para recontarem 
a história do bairro. ► Pág. 2 

São Carlos: 5ª do país em 
bibliotecas por habitante

 ■ CENSO NACIONAL

De acordo com o 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais 
(BPMs), realizado e divulgado pelo Ministério da Cultura, São Carlos é a 5ª ci-
dade do país com maior quantidade de bibliotecas por habitante. ► Pág. 2
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São Carlos é a 5ª do país com a maior 
quantidade de bibliotecas por habitante

O Ministério da Cultura divulgou, 
recentemente, o 1º Censo Nacional das 
Bibliotecas Públicas Municipais (BPMs) 
baseado em dados do ano passado. De 
acordo com o levantamento, São Carlos 
ficou em quinto lugar no ranking entre 
os municípios do país com a maior quan-
tidade de bibliotecas por 100 mil habi-
tantes (1,81). 

À frente ficaram as cidades de Barueri-
SP (4,07), Curitiba-PR (2,97), Santa Rita-PB 
(2,36) e Rio Grande-RS (2,03). Consideran-
do apenas o Estado de São Paulo, São Car-
los é o 2º município com mais bibliotecas.

O Censo Nacional tem por objetivo 
subsidiar o aperfeiçoamento de políticas 
públicas em todas as esferas de governo 
– federal, estadual e municipal – voltadas 
à melhoria e valorização das bibliotecas 
públicas brasileiras. 

O levantamento apontou que em São 
Carlos há quatro bibliotecas públicas mu-
nicipais para 220 mil habitantes. No Censo 
Nacional entraram apenas as bibliotecas 
públicas municipais Amadeu Amaral, Eu-
clides da Cunha e Espaço Braille, além da 
distrital de Água Vermelha.

No entanto, o município possui oito 
bibliotecas nas Escolas do Futuro, que 

funcionam nas escolas municipais de en-
sino fundamental e são abertas à comuni-
dade, quatro de apoio instaladas na Fun-
dação Educacional São Carlos, Fundação 
Pró-Memória, Câmara Municipal e Fazen-
da Pinhal. 

No total, 17 bibliotecas fazem parte 
do Sistema Integrado de Bibliotecas do 
Município de São Carlos (SIBI), sendo que 
até o final do ano a Midiateca Municipal 
e a biblioteca distrital de Santa Eudóxia 
também serão integradas. 

Números – As bibliotecas de São 
Carlos disponibilizam aos moradores um 
acervo de mais de 143 mil livros, a maior 
parte está nas unidades Amadeu Ama-
ral, no Centro (37 mil), Escola do Futuro 
da EMEB Afonso Fioca Vitalli, no Cidade 
Aracy (12 mil), Escola do Futuro da EMEB 
Carmine Botta, no Boa Vista (11 mil) e Eu-
clides da Cunha, na Vila Prado (10 mil).

Em 2009, as bibliotecas realizaram 
mais de 166 mil empréstimos domiciliares 
de livros. O SIBI possui ainda um Catálogo 
On-line em que os usuários podem pes-
quisar pela internet, no endereço http://
sibi.saocarlos.sp.gov.br, as obras que exis-
tem nas bibliotecas e a disponibilidade.

Os alunos da Universidade Aberta 
da Terceira Idade da Fundação Educa-
ção São Carlos (Fesc), do Campus 2, têm 
um encontro todas as semanas com 
a história da Vila Prado. A unidade do 
bairro oferece a disciplina Memorial da 
Vila Prado, que reúne alunos e persona-
gens do local para recontarem a história 
a partir da experiência de cada um. 

Adilson Sanches Marques, profes-
sor da disciplina, explica que o projeto 
tem por objetivo valorizar a experiên-
cia de vida das pessoas que moram no 
bairro. No ano passado, os encontros 
resultaram num programa especial da 
TV Educativa de São Carlos. O grupo 
trabalhou como tema a Igreja Santo 
Antônio, construída na Vila Prado. “Vá-
rias pessoas da cidade, indicadas pelos 
alunos, compareceram para falar de sua 
vivência com a igreja”, afirma. 

A estudante Elisa Gonçalves Papa, 

de 74 anos, moradora há 66 anos da Vila 
Prado, ressalta a importância dos en-
contros e a possibilidade de aprender 
ainda mais sobre o bairro. “Foi nessas 
aulas que aprendi os significados dos 
desenhos na porta da igreja”, ressalta.  
Campeã regional e vice-campeã esta-
dual de damas, Elisa resume as ativi-
dades da Universidade: “Eu acho muito 
bom”.

Os alunos de outras cidades que 
passaram a morar em São Carlos consi-
deram esses encontros uma oportuni-
dade de conhecer melhor a vizinhança. 
É o caso de Irene Feitosa Gonzaga, de 
77 anos, moradora do bairro há dois 
anos. Natural de Palmeira dos Índios 
(AL), Irene ressalta que recomeçou a sua 
vida com as aulas na faculdade. “Para 
mim é tudo novo”, pontua. A morado-
ra também ajudou a recontar a história 
do bairro. Passando por um chaveiro na 
Vila Prado, viu uma foto antiga da Igreja 
de Santo Antonio ainda em construção. 
Não teve dúvida e logo pediu a lem-
brança emprestada para tirar uma cópia 
e levar para os amigos na sala de aula. 

Para o professor Adilson Marques, 
esses encontros contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida dessa 
população, além de manter viva a trans-
missão de conhecimentos por meio da 
oralidade. “As aulas fortalecem ainda a 
integração entre os alunos”, destaca. 

Em encontros, alunos da UATI 
recontam história da Vila Prado

São Carlos foi pré-selecionada para ser 
uma das subsedes da Copa do Mundo de 
2014. A lista com 41 cidades foi divulgada 
pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer 
e Turismo. De 86 municípios que respon-
deram a um questionário sobre as condi-
ções de cada cidade abrigar uma subsede, 
São Carlos ficou entre as selecionadas para 
uma próxima etapa, que consiste na aná-
lise da infraestrutura hoteleira, comércio, 
gastronomia, entre outros temas.

A relação das cidades pré-seleciona-
das foi reunida no caderno “Cidade Base 
– O potencial dos municípios de São Pau-
lo para receber delegações da Copa do 
Mundo Fifa Brasil 2014”.

Na página destinada ao município há 
destaques para os perfis acadêmico e de 
pesquisa produzidos nas universidades e 
centros como Embrapa, ParqTec e Parque 
Eco Damha. Enaltece a capacidade de São 
Carlos abrigar modalidades de alcance 
nacional e internacional como ciclismo, 
voleibol, futsal e golfe. Destaca sua loca-
lização estratégica, os recursos naturais 
e turismo, que envolve toda a região, por 
meio da Chapada Guarani.

Foi criado um grupo de trabalho que 
se empenhará no atendimento das exi-
gências do Comitê Paulista da Copa do 
Mundo, e a idéia é mobilizar a iniciativa 
pública e privada para trabalharem no 
atendimento das demandas exigidas. São 
Carlos já está adiantada em várias ações e 
iniciativas que visam melhorar e estrutu-
rar o turismo local, com reflexos na região. 
Algumas dessas ações já estavam desen-
cadeadas a partir do projeto da Cidade da 

Energia, e vão se somar a mais este impor-
tante posicionamento de São Carlos com 
relação à Copa do Mundo de 2014. Mais 
especificamente, já se adotaram algumas 
ações, como reuniões com empresários 
do segmento hoteleiro. Atualmente já há 
a previsão de novos investimentos no se-
tor hoteleiro em São Carlos. 

Capacitação – São Carlos possui o 
Programa Municipal de Capacitação para 
o Turismo, que prepara o cidadão para de-
mandas voltadas à gastronomia e hotela-
ria. O ProJovem, do governo federal, tam-
bém ajuda a preencher essa demanda.

A Prefeitura também já está traba-
lhando junto às companhias aéreas para 
o retorno de voos regulares no aeroporto 
Mário Pereira Lopes. O objetivo é buscar 
a união de investidores locais e de outras 
regiões na intenção de fazer de São Car-
los uma das quatro subsedes da Copa do 
Mundo em São Paulo. 

Cidades pré-selecionadas em SP 
– Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, 
Araraquara, Barueri, Bragança Paulista, 
Campinas, Cesário Lange, Cotia, Cruzei-
ro, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, 
Guarujá, Guarulhos, Itanhaém, Ituverava, 
Jaguariúna, Jundiaí, Lençóis Paulista, Li-
meira, Mairiporã, Marília, Mirassol, Mogi 
das Cruzes, Piracicaba, Piraju, Porto Feliz, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo 
André, Santos, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, São Carlos, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, São 
Paulo, São Roque, Suzano, Tupã e Ubatuba.

São Carlos pode ser subsede da Copa

Glória Saratt/PMSC
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ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 274
DE 11 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Coordenadoria de Artes e Cultu-
ra, no valor de R$ 25.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 17.542/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento 
vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

02.01.00 3.3.90.39 001 13.392.0004.2.002 25.000,00

TOTAL 25.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 25.000,00

TOTAL 25.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 11 de maio 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 275
DE 11 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde, no 
valor de R$ 5.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 17.543/10, e
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 2009, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares, em seu ar-
tigo 6º, II, objetivando atender, afora o disposto no inciso I (limite de 10%), ao 
pagamento: g) os provenientes de excesso de arrecadação,
CONSIDERANDO que o excesso da arrecadação, ora creditado em favor do Fundo 
Municipal de Saúde, está assegurado a partir de contingenciamento específico 
e de valor idêntico nas despesas orçadas da Prefeitura Municipal de São Carlos,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, um crédito adicional no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vi-
gente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

07.01.00 3.3.90.30 004 10.302.7017.2.205 5.000,00

TOTAL 5.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 11 de maio 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 276
DE 12 DE maiO DE 2010

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO DE SÃO CARLOS - COMCITI.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições legais, em especial as previstas na Lei Municipal no 14.202, de 6 de 
setembro de 2007, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob 
o no 11.872/07,
DECRETA
Art. 1º Passa a condição de membro titular, representante da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, no Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos – COMCITI, constituído pelo Decreto 
nº 506, de 10 de novembro de 2009, o senhor MARCOS ALBERTO MARTINELLI.
Art. 2º Ficam integrados ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de São Carlos – COMCITI, constituído pelo Decreto nº 506, de 10 de novembro de 
2009, os seguintes senhores: 
I - JOÃO CARLOS PEDRAZZANI, como membro titular, representante da Secretaria 
Municipal de Governo, em substituição a Marcos Alberto Martinelli;
II – JOSÉ EDUARDO DE ARAÚJO, como membro suplente, representante da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, em substi-
tuição a Emiliano Saran Azevedo;
III – JEANNE DORIA NUNES, como membro suplente, representante da Secretaria 
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em substituição a Ana Flora 

Rasmussen.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 277
DE 12 DE maiO DE 2010

INTEGRA MEMBROS À COMISSÃO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PROJE-
TO DE CRIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE DE SÃO CARLOS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o nº 501/07/SMS, 
DECRETA
Art. 1º Ficam integrados na função de representantes da Prefeitura Municipal na 
Comissão de Trabalho para elaboração do projeto de criação do Centro de Desen-
volvimento e Aplicação de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde de São Car-
los, constituída pelo Decreto nº 287, de 14 de julho de 2009, os senhores: MARCOS 
ALBERTO MARTINELLI, como membro titular, e EMILIANO SARAN AZEVEDO, como 
membro suplente, em substituição a João Carlos Pedrazzani.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 278
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer e na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no valor de R$ 45.500,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 17.677/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de 
R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais), suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

13.01.00 3.3.50.43 001 27.811.0037.2.046 6.500,00

19.02.00 4.4.90.52 001 20.604.0062.2.004 39.000,00

TOTAL 45.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 45.500,00

TOTAL 45.500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 279
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Car-
los, no valor de R$ 7.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 17.673/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

01.01.00 4.4.90.52 001 04.122.0002.2.001 7.000,00

TOTAL 7.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

anulação
r$

13.01.00 3.3.90.39 001 27.812.0036.2.045 7.000,00

TOTAL 7.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 280
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Fundação Educacional de São 
Carlos, no valor de R$ 38.340,00.

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob nº 17.674/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para 
realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âm-
bito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
38.340,00 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta reais), suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

04.01.00 3.3.90.39 005 12.131.4001.2.161 28.383,30

04.01.00 3.3.90.33 005 12.131.4001.2.161 9.956,70

TOTAL 38.340,00

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

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

04.01.00 3.3.90.36 005 12.131.4001.2.161 38.340,00

TOTAL 38.340,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 281
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Governo, 
no valor de R$ 1.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob nº 17.676/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para 
realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âm-
bito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

15.01.00 3.3.90.30 001 04.122.0044.2.050 1.000,00

TOTAL 1.000,00

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

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

15.01.00 3.3.40.43 001 04.122.0044.2.050 1.000,00

TOTAL 1.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 282
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Fundação Educacional de São 
Carlos, no valor de R$ 29.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 17.680/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
29.000,00 (vinte e nove mil reais), suplementar às seguintes dotações do orça-
mento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

04.01.00 3.3.90.39 001 04.122.4004.2.160 14.000,00

04.01.00 3.3.90.36 001 12.131.4001.2.161 8.000,00

04.01.00 4.4.90.52 001 12.364.4007.2.166 7.000,00

TOTAL 29.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codifica-
das, 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$

04.01.00 3.3.90.30 004 12.363.4005.2.163 8.000,00

04.01.00 3.3.90.36 004 12.363.4005.2.163 14.000,00

04.01.00 3.3.90.39 004 12.363.4005.2.163 7.000,00

TOTAL 29.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
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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 283
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Car-
los, no valor de R$ 6.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 17.679/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

16.01.00 4.4.90.61 001 04.127.0049.2.063 6.000,00

TOTAL 6.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

06.01.00 3.3.90.39 001 08.243.0017.2.008 6.000,00

TOTAL 6.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 284
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Cidada-
nia e Assistência Social, no valor de R$ 132.657,76.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado 
sob nº 17.678/10, e
CONSIDERANDO que o art. 7º, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 
2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares para 
realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âm-
bito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão,
CONSIDERANDO que tais suplementações extrapolam o limite de 10% (dez por 
cento) estabelecido no artigo 6º, I, da lei supracitada;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 
132.657,76 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e 
seis centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0023.2.022 132.657,76

TOTAL 132.657,76

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

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

09.02.00 3.3.50.41 001 08.244.0023.2.022 132.657,76

TOTAL 132.657,76

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio 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 285
DE 12 DE maiO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, no valor de R$ 199.922,04.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 17.675/10, e
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 2009, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares, em seu ar-
tigo 6º, II, objetivando atender, afora o disposto no inciso I (limite de 10%), ao 
pagamento: g) os provenientes de excesso de arrecadação,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, um crédito adicional no valor de 
R$ 199.922,04 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e 
quatro centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

17.01.00 4.4.90.51 005 15.451.0054.1.015 199.922,04

TOTAL 199.922,04

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTaRiaS

PORTaRia nº 481 
DE 11 DE maiO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-
lado sob o nº 17.362/10, resolve
DESIGNAR
o servidor FERNANDO CELSO PEREIRA, ocupante do emprego de Serviços Gerais, 
para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade, para atuar na Central 
de Disposição de Triagem de Resíduos de Construção e Demolição, da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a partir de 7 de maio de 2010, com os 
vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 11 de maio 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 n° 009/10-SmS
DE 11 DE maiO 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 021/08 – SMS de 17 julho de 2.008, que trata da de-
signação da Equipe de Saúde da Família da USF – Jardim Cruzeiro do Sul – Vila 
Conceição,
RESOLVE:
art. 1º. Alterar o Parágrafo Único do art. 1º da Portaria acima citada, para:
Parágrafo 1º. Substituir a Auxiliar de Enfermagem Taísa Angelucci Massucio, pela 
funcionária abaixo: 

serVidor Função

Débora Paula Nóbrega Aux. de Enfermagem

art. 2º. A presente portaria retroage a partir de 01/05/10.
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 Po-
líticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, que recebeu 
do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes 
importâncias:
- R$ 7.881,20 correspondente ao PROGRAMA FMAS IGDBF.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

PREFEiTURa mUniCiPaL DE SÃO CaRLOS
DiViSÃO DE aPOiO a PROCEDimEnTOS LiCiTaTÓRiOS

Edital de convocação da audiência Pública sobre o Eia/Rima do empreen-
dimento “implantação de aterro Sanitário para Disposição Final de Resí-
duos Domiciliares” de responsabilidade da Prefeitura municipal de São 
Carlos - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente comunicam que realizarão no dia 13 de maio de 2010, às 17h00, no 
Auditório “Sérgio Mascarenhas” da EMBRAPA Instrumentação Agropecuária, na 
Rua XV de Novembro, nº 1.452, Centro, São Carlos/SP, audiência pública sobre o 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA do 
empreendimento “Implantação de Aterro Sanitário para Disposição Final de Re-
síduos Domiciliares”, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Carlos 
(Processo SMA 2.219/2008). Informam, também, que cópia do EIA/RIMA encontra-
se à disposição dos interessados, para consulta, no período de 12 de abril a 13 de 
maio de 2010, na Biblioteca Pública Municipal “Amadeu Amaral”, Piso 3, na Rua 
Treze de Maio, nº 2.000 (esquina com a avenida São Carlos), Centro, São Carlos/SP, 
de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 20h00. De acordo. Publique-se - São Paulo, 
09 de abril de 2010. Germano Seara Filho - Secretário-Executivo do Consema.

COnCURSOS PÚBLiCOS E PROCESSOS SELETiVOS

COmUniCaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal faz saber que o Sr. Carlos Roberto Silva Camargo, habi-
litado na 8ª posição do Processo Seletivo para o emprego de Agente de Combate 
a Endemias I, foi convocado em 10/04/10 e encaminhado para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde em 20/04/10, para início das atividades, porém não entrou em 
efetivo exercício até presente data, ficando, portanto desclassificado.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaÇÃO DE COnCURSO PÚBLiCO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca as candidatas abaixo a comparecerem a 
Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratarem de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 266
FUnÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA 88

FABIOLA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 89

nome ClassiFiCação

CLEDINA ARAUJO RIOS 90

RENATA EUGENIO SILVERIO 91

Ficam convocadas também, as candidatas habilitadas abaixo descritas, que só se-
rão admitidas caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

LIDIANE GONCALVES PEREIRA ALVES 92

REGIANE CRISTINA FRANZIN 93

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaÇÃO DE COnCURSO PÚBLiCO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 216
FUnÇÃO: MOTORISTA

nome ClassiFiCação

ADERALDO DA SILVA CARDOSO 21

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

nome ClassiFiCação

ANTONIO MARCOS MORELLI 22

EVANDRO MARCIO DATO 23

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaÇÃO DE COnCURSO PÚBLiCO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚmERO DO COnCURSO: 207
FUnÇÃO: ENFERMEIRO – AREA SAUDE DA FAMILIA

nome ClassiFiCação

ALINE OLIVEIRA MALAMAN 29

Ficam convocadas também, as candidatas habilitadas abaixo descritas, que só se-
rão admitidas caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento 
de candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCaçãoo

MARY VALERIA RIBEIRO LACORTE DE GUSMAO 30

ALINE DE SOUZA MAIA 31

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata  abaixo discriminada, 
desistiu de assumir a vaga a ela destinada:
COnCURSO PÚBLiCO: 207
FUnÇÃO: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

nome ClassiFiCação

ELAINE ESTEVES 28

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE CanDiDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato  abaixo discriminado, 
desistiu de assumir a vaga temporária a ele destinada
nÚmERO DO COnCURSO: 207
FUnÇÃO: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA

nome ClassiFiCação

CIRILO DA SILVA BRAGA NETO 39ª

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
nÚmERO DO COnCURSO: 216
FUnÇÃO: MOTORISTA

nome ClassiFiCação

ADRIANO JOSE MENDES 20

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
COnCURSO PÚBLiCO: 207
FUnÇÃO: ENFERMEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAMÍLIA
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nome ClassiFiCação

CAROLINE FERNANDES 38

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
nÚmERO DO PROCESSO SELETiVO: 01
FUnÇÃO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

nome ClassiFiCação

DJULLY CRISTINA DOS REIS 47

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE PROCESSO SELETiVO 008
 ESTÁGiO REmUnERaDO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata abaixo discriminada não 
compareceu para assumir a vaga de estágio a ela destinada, ficando, portanto, 
desclassificada:
Curso: Terapia Ocupacional

nome ClassiFiCação

MARICY MANSUR BRAGA 4º

São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LiCiTaÇÕES

aTa DE REGiSTRO DE PREÇOS n.° 004/2010 - PREGÃO ELETRÔniCO nº 
021/2010 - PROCESSO aDminiSTRaTiVO n.° 8511/2010 - O Município de 
São Carlos e a empresa CaHE PRODUTOS DESCaRTÁVEiS LTDa – EPP acor-
dam proceder ao Registro de Preços para a aquisição de fraldas geriátricas nas 
condições abaixo: 

item desCrição das Fraldas Quantia
Valor

unitário
Valor mensal

do item

1 XG (ACIMA DE 90KG) PCT COM 07 UNIDADES 2.500 5,60 14.000,00

2 G PCT COM 08 UNIDADES 4.700 5,80 27.260,00

3 M PCT COM 10 UNIDADES 2.650 6,40 16.960,00

4 P PCT COM 12 UNIDADES 1.700 6,34 10.778,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 
meses, contados a partir da sua data de assinatura. São Carlos, 26 de abril de 2010.

aTa DE REGiSTRO DE PREÇOS n.° 005/2010 - PREGÃO ELETRÔniCO nº 
022/2010 - PROCESSO aDminiSTRaTiVO n.° 30.400/2009- O Município de 
São Carlos e a empresa PanTanaL DiSTRiBUiDORa DE GÁS LTDa. acordam 
proceder ao Registro de Preços para a aquisição de gás de cozinha para atender às 
unidades escolares municipais nas condições abaixo: 

LOTE 01

item desCrição do material Qtde
Valor. médio 
unitário–r$

Valor médio 
do item r$

1 Gás de Cozinha P13 815 37,30 30.399,50

Valor médio do LOTE 01 30.399,50

LOTE 02

item desCrição do material Qtde
Valor. médio 
unitário–r$

Valor médio 
do item r$

1 Gás de Cozinha P45 905 136,57 123.595,85

Valor médio do LOTE 02 123.595,85

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 
meses, contados a partir da sua data de assinatura. São Carlos, 26 de abril de 2010.

PREGÃO ELETRÔniCO n.° 032/2010 - PROCESSO nº  28201/2009 – COmUni-
CaDO - O PREGOEiRO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COmUniCa 
que a resposta ao pedido de questionamento apresentado pela empresa Casa dos 
Filtros, referente ao edital em epígrafe encontra-se disponível para consulta nesta 
Divisão, e nos sites www.saocarlos.sp.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. São Car-
los, 12 de maio de 2010. ANDRE LUIZ DOS SANTOS Pegoeiro

PREGÃO ELETRÔniCO n.° 030/2010 - PROCESSO nº 12671/2010 – COmUni-
CaDO - O PREGOEiRO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, e consideran-
do a não publicação do Pregão Eletrônico no site do Banco do Brasil, COmUniCa 
a prorrogação da data limite. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão 
até as 8h00min do dia 26 de maio de 2010 e o início da sessão de disputa de pre-
ços será às 10h00min do dia 26 de maio de 2010. São Carlos, 11 de maio de 2010. 
ANDRE LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔniCO n° 017/2010
PROCESSO nº 314/2010/SmS

HOmOLOGaÇÃO
Objeto: REGISTRAR OS PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS ESPECIAIS, SU-
PLEMENTOS E COMPLEMENTO ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS), conforme caracte-
rísticas, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 1 e 2, 
adjudicados à empresa ÁGUIA CEREAIS BAURU LTDA-ME, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.705.038/0001-10.      
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 6 de maio de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔniCO n° 018/2010
PROCESSO nº 515/2010/SmS

HOmOLOGaÇÃO
Objeto: registro de preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), conforme especificações e 
quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adjudi-

cado à empresa MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 11.141.123/0001-69; lote 02 adjudicado à empresa CRIS-
TÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 44.734.671/0001-51; lote 03 adjudicado à empresa ATIVA COMER-
CIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 04.274.988/0002-
19; lote 05 adjudicado à empresa LUVEX-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 92.533.702/0001-59; 
lote 06 adjudicado à empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 04.027.894/0003-26; 
lotes 07, 08 e 11 adjudicados à empresa CIRURGICA MAFRA LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 01.310.222/0002-54; lotes 09 e 10 adjudicados à em-
presa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
19.570.720/0001-10; lote 12 adjudicado à empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDO-
RA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
75.014.167/0001-00.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 05 de maio de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔniCO n° 024/2010
PROCESSO nº 516/2010/SmS

HOmOLOGaÇÃO
Objeto: registro de preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), conforme especificações e 
quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adju-
dicado à empresa HARMONY AROMA CHEMICALS E NATURAL PRODUCTS LTDA-
EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 01.518.837/0001-90; lotes 02 e 11 
adjudicados à empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 73.856.593/0001-66; lote 03 adjudicado à empresa MÁXIMA CO-
MÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
11.141.123/0001-69; lotes 04 e 07 adjudicados à empresa PRODIET FARMACÊUTI-
CA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 81.887.838/0001-40; lote 05 ad-
judicado à empresa RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 04.851.958/0001-47; lote 06 adjudicado à empresa NU-
NESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o n° 75.014.167/0001-00; lotes 08, 09 e 12 adjudicados à 
empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 04.027.894/0003-26, lote 10 adjudicado 
à empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n° 67.729.178/0004-91.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 07 de maio de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔniCO n° 025/2010
PROCESSO nº 730/2010/SmS

HOmOLOGaÇÃO
Objeto: registro de preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), conforme especificações e 
quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 1, 2 e 10 
adjudicados à empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 73.856.593/0001-66; lotes 03, 06, 07, 08 e 12 adjudicados à empresa 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n° 67.729.178/0004-91; lote 04 adjudicado à empresa INTERLAB FARMACÊU-
TICA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 43.295.831/0001-40; lote 05 
adjudicado à empresa MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o n° 11.141.123/0001-69; lotes 09 e 11 adjudicados à 
empresa PRODIET FARMACÊUTICA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
81.887.838/0001-40.      
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 10 de maio de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico n. º 026/10 - Processo n. º 9414/2010 – HOmOLOGaÇÃO - 
Objeto: Contratação de serviços de arbitragem para os Campeonatos de Futebol 
Amador da 1ª divisão; da 2ª divisão; de Futebol Menor; de Futebol Amador Vetera-
nos e de Amador Master a serem realizados no Município de São Carlos. Homolo-
go a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado 
à empresa aSSOCiaÇÃO REGiOnaL DE FUTEBOL –a.R.F. devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº. 05.827.049/0001-36. Nesta oportunidade, designo o servidor 
Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do 
Banco do Brasil. São Carlos, 12 de maio de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito 
Municipal.

PREGÃO ELETRÔniCO nº 029/2010 - PROCESSO nº 6644/2010 - COmUni-
CaDO DE SUSPEnSÃO - COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pre-
gão Eletrônico em epígrafe para fins de readequação do Edital. A designação de 
nova data e horário serão oportunamente publicados nos termos da legislação 
pertinente. São Carlos, 11 de maio de 2010. André Luiz Dos Santos – Pregoeiro.

EXTRaTOS

EXTRaTO DE aDiTamEnTO COnTRaTUaL
1º TERmO aDiTiVO aO COnTRaTO nº 119/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Ganiko & Miguel Ltda - EPP.
Objeto: acresce em 25% o fornecimento de carne de frango objeto do contrato e 
acresce a quantia de R$39.748,20
Data da assinatura: 30/04/10
Processo nº 18.962/09

EXTRaTO DO COnVÊniO nº 23/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Sociedade Presbiteriana de Assistência Social
Objeto: repasse financeiro objetivando a execução do Programa de Proteção So-
cial Especial
Valor: R$ 33.000,00
Data da assinatura: 06/05/10
Vigência: 31/01/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.211/10
Processo nº 1.871/10

EXTRaTO DO COnVÊniO nº 24/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Centro de Educação e Formação ao Adolescente - Prof. Cid Silva César
Objeto: repasse financeiro para execução das atividades do Projeto SOS Bombei-
ros no Resgate da Cidadania
Valor: R$ 69.600,00
Data da assinatura: 06/05/10
Vigência: 31/01/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.209/10
Processo nº 1.876/10

EXTRaTO DO COnVÊniO nº 27/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Centro de Educação e Formação ao Adolescente - Prof. Cid Silva César
Objeto: repasse financeiro objetivando a execução das atividades do Projeto Jo-
vem Cidadão em Formação.
Valor: R$ 25.188,00
Data da assinatura: 06/05/10
Vigência: 31/01/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.214/10
Processo nº 1.870/10

EXTRaTO DO COnVÊniO nº 29/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Sociedade Presbiteriana de Assistência Social
Objeto: repasse financeiro objetivando a execução do Programa Estadual de Pro-
teção Social Especial.
Valor: R$ 42.537,60
Data da assinatura: 07/05/10
Vigência: 31/01/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.210/10
Processo nº 1.874/10

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 56/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Empresa Pioneira de Televisão S/A - EPTV
Objeto: veiculação e produção do evento “14ª Taça EPTV de Futsal”
Valor: R$ 51.250,00
Data da assinatura: 24/03/10
Vigência: 16/07/10
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação (art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93)
Processo nº 9.921/10

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 65/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Ouroclinica Medica S/S Ltda.
Objeto: realização dos exames clínicos de detecção de uso de entorpecentes dos 
aprovados no Concurso Público da Guarda Municipal
Valor: R$ 44.625,00
Data da assinatura: 13/04/10
Vigência: 3 meses
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 20/10
Processo nº 8.579/10

EXTRaTO DO COnVÊniO nº 22/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Núcleo os Guardiões do Amor
Objeto: repasse financeiro objetivando a execução do Programa de Proteção So-
cial Especial.
Valor: R$ 33.000,00
Data da assinatura: 06/05/10
Vigência: 31/01/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.207/10
Processo nº 1.888/10

EXTRaTO DO COnVÊniO nº 25/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro
Objeto: execução do Programa Estadual de Proteção Social Básica
Valor: R$ 25.188,00
Data da assinatura: 06/05/10
Vigência: 31/01/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.206/10
Processo nº 1.868/10

EXTRaTO DO COnVÊniO nº 26/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Núcleo os Guardiões do Amor
Objeto: repasse financeiro objetivando a execução do Programa de Proteção So-
cial Especial.
Valor: R$ 42.537,60
Data da assinatura: 06/05/10
Vigência: 31/01/11
Fundamento: Lei Municipal nº 15.208/10
Processo nº 1.875/10

FUnDO mUniCiPaL DE SaÚDE
EXTRaTO DO COnTRaTO FmS nº 015/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada –  Matheus Fontana São Carlos - EPP
Objeto: Execução de Serviços técnicos especializados em manutenção mecânica 
preventiva e corretiva, de forma contínua, para os veículos da frota da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Carlos, incluindo o fornecimento de peças e acessórios 
de reposição.
Valor: R$ 387.707,00
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 04/05/2010
Modalidade – Tomada de Preços nº 004/2010 - Processo nº 3097/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Matheus Fontana

FUnDO mUniCiPaL DE SaÚDE
EXTRaTO DO COnTRaTO FmS nº 017/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada –  André Luis Michelotto Peças - ME
Objeto: Execução de Serviços técnicos especializados em manutenção elétrica 
preventiva e corretiva, de forma contínua, para os veículos da frota da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Carlos, incluindo o fornecimento de peças e acessórios 
de reposição.
Valor: R$ 62.710,00
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 04/05/2010
Modalidade – Convite de Preços nº 007/2010 - Processo nº 3098/2009
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Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – André Luis Michelotto

LiCiTaÇÕES

HOmOLOGaÇÃO E aDJUDiCaÇÃO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de cons-
trução de dois banheiros, uma cozinha e um depósito no Museu de Pedra “Tinho 
Leopoldino”, no distrito de Santa Eudóxia.
Nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, HOMO-
LOGO o julgamento da Comissão de Licitações da Fundação Pró-Memória de São 
Carlos e ADJUDICO a empresa Torres e Torres – Construção e Comércio Ltda - ME, 
inscrita no CNPJ sob nº 06.076.473/0001-59.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
ANA LUCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

EXTRaTO Da aTa DE REUniÃO DE JULGamEnTO 
Da COmiSSÃO DE LiCiTaÇÕES

COnViTE nº 002/2010
(Processo Administrativo nº 013/2010)
A Comissão de Licitações da Fundação Pró-Memória de São Carlos, valendo-se do 
parecer emitido pela Unidade interessada e considerando o critério de julgamen-
to de menor preço, JULGA VENCEDORA a empresa Torres e Torres –Construção e 
Comércio Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob nº 06.076.473/0001-59.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
Daniel Gomes de Mattos Filho
 Presidente

aTOS DO SaaE

(*) BaLanCETE – abril de 2010 – ver abaixo

E R R a T a 
COmUniCaDO

Onde se lê: Objeto do Processo Administrativo nº 1.497/2010, leia-se:  Objeto do  
Processo Administrativo nº 1.437/2010
São Carlos, 12 de  maio de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

LiCiTaÇÕES

TOmaDa DE PREÇOS nº 02.02.2010.
PROCESSO S.a.a.E. nº 7.512/2009.

Objeto:  Aquisição de 9.133 (nove mil cento e trinta e três) hidrômetros, desti-
nados à manutenção periódica das ligações de água existentes na cidade de São 
Carlos.
Deu-se o exame dos documentos das empresas: Hidroluna materiais para 
Saneamento Ltda, sediada em São José – SC; itron Soluções para Energia e 
Água Ltda, sediada em Americana – SP e LaO indústria Ltda, sediada em Osas-
co – SP. A Comissão de Licitações deliberou INABILITAR as empresas: Hidroluna 
materiais para Saneamento Ltda, por descumprir o Edital no item 6.1.5.7 “De-
claração que de acordo com o Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal/1988, 
não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, ou menores de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre”- não apresentou, e 6.1.5.8 
“Atestado fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, em nome 
da empresa concorrente, para fins de comprovação de capacidade técnico-ope-
racional, que comprove o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 
com o objeto da licitação.” - os atestados apresentados são incompatíveis com 
o objeto licitado. itron Soluções para Energia e Água Ltda, por descumprir o 
Edital no item 6.1.5.5 “Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS – 
Instituto Nacional do Seguro Social, (Certidão Negativa de Débito), com validade 
na data da abertura da licitação” - não apresentou; o licitante apresentou uma có-
pia da sentença no Mandado de Segurança não autenticada, e a cópia da petição 
que acompanha o decisum não autenticada, sem a chancela de protocolo e sem 
assinatura do advogado. LaO indústria Ltda, por descumprir o Edital no item 
6.1.5: no envelope 01 – Habilitação acondicionou a proposta de preços, não sendo 
possível analisar sua documentação. Da presente decisão cabe recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

TOmaDa DE PREÇOS nº 02.03.2010.
PROCESSO S.a.a.E. nº 0181/2010.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o detalhamento de Projeto 
Básico Elétrico, fornecimento, parametrização e efetuação de start-up de 02 (dois) 
painéis de comando com inversor de freqüência, destinados ao controle de moto-
res das bombas instaladas na Captação do Ribeirão Feijão;
Comunicamos que, transcorrido o prazo recursal “in albis” fica designado o dia 
14/05/2010, às 15:00 horas para abertura do envelope nº 02 - PROPOSTa DE 
PREÇOS das empresas habilitadas.
São Carlos, 11 de maio de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

HOmOLOGaÇÃO/aDJUDiCaÇÃO
PROCESSO LiCiTaTÓRiO: n°  1101/10
PREGÃO ELETRÔniCO: n° 016/2010

Objeto:- “Aquisição de combustível “Óleo Diesel” para uso nas  viaturas da Au-
tarquia”.
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como adjudico o objeto do pre-
sente processo licitatório em favor da licitante vencedora:  POSTO Di-maYanT 
LTDa, para o lote  01,  nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10520/02 
e Decreto Municipal n° 151/04.
 São Carlos, 12 de maio de 2010
 Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

EXTRaTO

EXTRaTO DO PRimEiRO TERmO DE aDiTamEnTO DE COnTRaTO 
PROC. nº 0572/2009.

nOmE DaS PaRTES
CONTRATANTE: SERViÇO aUTÔnOmO DE ÁGUa E ESGOTO – SaaE.
CONTRATADA: nEC BRaSiL S/A
OBJETO: Fica aditada ao Contrato em epígrafe, a prorrogação o prazo de vigência 
da prestação dos serviços, por igual período, ou seja, de 14 de maio de 2010 
até 13 de maio de 2011, conforme o pacto da Cláusula 9ª daquele instrumento 
e justificativas, bem como a COnTRaTanTE pagará à COnTRaTaDa o valor R$ 
8.308,15 (Oito mil trezentos e oito reais e quinze centavos), mensais, totalizando 
o montante de R$ 99.697,80 (Noventa e nove mil, seiscentos e noventa e sete re-
ais e oitenta centavos), valores esses, corrigidos pela variação do IPCA – IBGE, no 
percentual de 5,1664%, conforme autoriza o Parágrafo Único da Cláusula 6ª, do 
mesmo instrumento.
São Carlos, 12 de maio de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

                                                               SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                                                                                    SÃO CARLOS - SP -

MÊS DE ABRIL DE 2010                                                                             BALANCETE FINANCEIRO

                                                   RECEITA                                   DESPESA 
TÍTULOS     ANTERIOR           NESTE            TOTAL          ANTERIOR            NESTE          TOTAL 
ORÇAMENTÁRIO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - PROGRAMATICA
Receitas Correntes 1-Legislativa
Receita Tributária 5.728,80R$                   2.864,40R$                   8.593,20R$                   2-Judiciária
Receita Patrimonial 11.010,95R$                 3.707,07R$                   14.718,02R$                 3-Administração e Planejamento
Desconto Tarifa Social (72.709,19)R$                (31.748,16)R$                (104.457,35)R$              
Receita de Serviços 10.429.804,36R$          3.817.663,34R$            14.247.467,70R$          4-Agricultura
Outras Receitas Correntes 2.100.672,22R$            400.200,07R$               2.500.872,29R$            5-Comunicações
Receitas de Capital 407.300,48R$               407.300,48R$               6-Defesa Nacional e Segurança Pública
Sub Total 12.881.807,62R$          4.192.686,72R$            17.074.494,34R$          7-Desenvolvimento Regional

8-Educação e Cultura
9-Energia e Recursos Minerais

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10-Habitação e Hurbanismo
Restos a pagar (contra-partida)  - 11-Indústria, Comércio e Serviços
Serviços da Dívida a pagar  - 12-Relações Exteriores
Consignações em Folha 794.943,14R$               290.335,82R$               1.085.278,96R$            13-Saúde e Saneamento 11.223.693,81R$                 4.130.754,96R$           15.354.448,77R$          
Cancel. de Div. Passivas (RP)Contr  - 14-Trabalho
Depósito para Caução -R$                            15-Assistência e Previdência 125.564,33R$                      44.282,17R$                169.846,50R$               
Outras Operações 677.636,85R$               213.782,94R$               891.419,79R$               Sub Total 11.349.258,14R$                 4.175.037,13R$           15.524.295,27R$          
Sub Total 1.472.579,99R$            504.118,76R$               1.976.698,75R$            

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DISPONÍVEL Restos a pagar 1.278.903,67R$                   9.668,31R$                  1.288.571,98R$            
Caixa 2.710,02R$                   1.934,87R$                   2.710,02R$                   Serviços da Dívida a pagar
Bancos C/C Movimento 715.950,06R$               982.981,71R$               715.950,06R$               Consignações em Folha 667.853,19R$                      270.863,28R$              938.716,47R$               
Bancos C/Aplicação 299.881,64R$               501.648,17R$               299.881,64R$               Depósito para Caução 5.900,00R$                  5.900,00R$                   
Bancos C/Vinculada 23.502.702,44R$          23.962.945,60R$          23.502.702,44R$          Outras Operações 130.106,42R$                      57.635,33R$                187.741,75R$               
Sub Total 24.521.244,16R$          25.449.510,35R$          24.521.244,16R$          Sub Total 2.076.863,28R$                   344.066,92R$              2.420.930,20R$            

DISPONÍVEL
Caixa 1.934,87R$                          3.239,10R$                  3.239,10R$                   
Bancos C/C Movimento 982.981,71R$                      981.193,01R$              981.193,01R$               
Bancos C/Aplicação 501.648,17R$                      501.834,79R$              501.834,79R$               
Bancos C/Vinculada 23.962.945,60R$                 24.140.944,88R$         24.140.944,88R$          
Sub Total 25.449.510,35R$                 25.627.211,78R$         25.627.211,78R$          

TOTAL 38.875.631,77R$          30.146.315,83R$          43.572.437,25R$          TOTAL 38.875.631,77R$                 30.146.315,83R$         43.572.437,25R$          

           Chefe do Setor de Contabilidade           Gerente de Finanças   Chefe do Setor de Tesouraria e Arrecadação                  Presidente 
                    Marilda T. Migliato             Mário Luiz Paulino                      Marcos Roberto Garcia Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
CRC. Nº  138.907 -SP- Téc. Em Contabilidade
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O Teatro Municipal “Dr. Alderico 
Vieira Perdigão” e o Teatro de Arena 
“José Saffioti Filho” apresentam uma di-
versificada programação neste final de 
semana.

Amanhã (14), às 20h, apresentação 
da peça “Memórias de um Sargento de 
Milícias”. O espetáculo apresenta com 
muito humor e irreverência a história de 
Leonardo Filho, rapaz esperto, malandro, 
traquinas, que arma as maiores confusões 
no inicio do século XIX (época do Rei D. 
João VI). 

Os ingressos custam R$ 24,00 (intei-
ra), R$ 12,00 (meia-entrada) e R$ 10,00 
(para grupos com reserva antecipada). A 
classificação etária é de 12 anos.

No sábado (15), às 16h, o espetáculo 
infantil “O Leão e o Ratinho”. A proposta é 
levar as crianças uma releitura do clássico 
já bastante conhecido de todos e que já foi 
muitas vezes contado em diversos idiomas 
e linguagens. Esta fábula apesar da data de 

sua primeira publicação traz em seu conte-
údo um tema atual e muito presente no dia 
a dia das crianças, que desde cedo devem 
aprender que é preciso respeitar o próximo 
independente de seu tamanho ou força.  
Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira), R$ 
10,00 (meia-entrada e bônus). A classifica-
ção etária é livre.

No domingo (16), no Teatro de Are-
na, a partir das 17h30, tem show com a 
Banda Quizumba que vai reapresentar 
canções brasileiras de compositores já 
consagrados e daqueles que fazem par-
te da nova música brasileira, aliando a 
diversidade de timbres a ritmos singu-
lares. A classificação etária é livre e a en-
trada é gratuita.

O Teatro Municipal fica na rua Sete 
de Setembro, 1.735, no centro. Mais infor-
mações sobre a programação podem ser 
acessadas no Portal da Prefeitura, na se-
ção “Cidadão” (www.saocarlos.sp.gov.br) 
ou pelo telefone (16) 3371-4339. 

Programe-se para o teatro 
deste final de semana

Foram empossados, na última se-
mana, 1.100 membros eleitos para os 
Conselhos de Escolas das unidades 
municipais.  Durante todo o mês de 
abril, as 51 escolas municipais realiza-
ram o processo eleitoral para a esco-
lha dos novos membros.  

Para a eleição, o programa Esco-
la Nossa da Secretaria de Educação 
fez mobilização na comunidade para 
participação no cotidiano da escola, 
sensibilização quanto à importância 

da participação nos Conselhos, inscri-
ção dos candidatos e votação de to-
dos os segmentos para eleição.

O Conselho funciona como órgão 
colegiado da escola e de acordo com 
a legislação é a instância de elabora-
ção, deliberação, acompanhamento, 
fiscalização da gestão administrativa, 
pedagógica e financeira da unidade 
escolar. O mandato dos conselheiros 
tem duração de um ano, sendo per-
mitida a reeleição. 

Conselhos das Escolas Municipais 
terão 1,1 mil participantes

A Prefeitura de São Carlos, por meio 
da Secretaria Municipal de Cidadania e 
Assistência Social, tem um serviço de co-
leta de materiais doados pela população 

em geral. A Secretaria recebe qualquer 
tipo de utensílio doméstico (cama, gela-
deira, fogão, freezer, armários) desde que 
estejam em boas condições de uso. 

A coleta é feita por um veículo 
oficial da Prefeitura e os produtos são 
levados para a própria Secretaria de 
Cidadania. No caso de grandes doa-
ções, o material é armazenado em um 
dos Centros Comunitários do municí-
pio. A distribuição das doações é feita 
de acordo com a necessidade de cada 
família. Algumas vezes são destinadas 
às mulheres vítimas de violência do-
méstica que necessitam montar um 
novo lar.

Para fazer qualquer tipo de doação 
basta entrar em contato com a Secreta-
ria Municipal de Cidadania e Assistência 
Social, localizada na rua Jesuíno de Ar-
ruda, 2.285, no Centro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone 
3371-1122. 

Prefeitura dispõe serviço 
de transporte para doações

São Carlos sedia nesta sexta-feira 
(14), das 7h30 às 16h, no clube de cam-
po da ABASC, localizado no quilômetro 
237 da rodovia Thales de Lorena Peixo-
to Junior (SP-318 – estrada que liga São 
Carlos a Ribeirão Preto), a 8ª Olimpía-
da de Serviços Comunitários de Saúde 
Mental.

Idealizada pelo Centro de Atenção 
Psicossocial III de Casa Branca, com o 
apoio da Prefeitura de São Carlos, a 
olimpíada visa dar visibilidade aos direi-
tos, dignidade e cidadania dos portado-
res de sofrimento psíquico e de seus fa-
miliares, além da união e aproximação 
dos Serviços Comunitários de Atenção 
em Saúde Mental.

As olimpíadas de Serviços Comu-
nitários em Saúde Mental acontecem 
anualmente no mês de maio, na sema-
na do “Dia Nacional da Luta Antimani-
comial”, comemorado em 18 de maio, 
em municípios alternados para fortale-

cer as ideias antimanicomiais por uma 
sociedade sem manicômios.

A olimpíada de São Carlos vai reu-
nir 2.350 pessoas, representantes de 38 
municípios com 57 serviços, ofertados 
pelos CAPS AD e Saúde Mental com 
a finalidade de promover a inserção 
social dos usuários do serviço, tendo 
como instrumento terapêutico ativida-
des desenvolvidas através de práticas 
esportivas. A iniciativa, segundo os or-
ganizadores, é um importante instru-
mento para o projeto de reinserção e 
reabilitação psicossocial prestado pelos 
serviços extra-hospitalar que pode ser 
remetida e continuada em seu meio 
sócio-comunitário.

Ao sediar esta edição da olimpía-
da, São Carlos teve a iniciativa de criar 
o Troféu Transitório para o município 
que ganhar o maior número de moda-
lidades, que ficará sob sua guarda até a 
edição da olimpíada em 2011.

São Carlos sedia 8ª Olimpíada 
de Saúde Mental nesta sexta 

PROGRamaÇÃO Da OLimPÍaDa DE SÃO CaRLOS
9h20 – abertura
10h – pingue-pongue, sinuca, voleibol, videokê, arremesso ao cesto, queimada, fu-
tebol society
10h às 13h – atividade expressiva pintura em tela
10h35 – cabo de guerra, dominó
10h55 – corrida no saco
11h20 – almoço
14h – ovo na colher
14h15 – dança da cadeira
15h30 – encerramento com premiação

Marília Villari/PMSC

Manoel Virginio/PMSC
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Um projeto criado pela Coordenadora 
de Artes e Cultura revelou novos talentos 
da música e já comprovou que os partici-
pantes têm futuro. Há mais de um ano, ga-
rotos e garotas de 7 a 17 anos começaram 
a trabalhar nas Oficinas de Bate Lata, na 
Escola de Samba Rosas Negras, campeã 
deste ano do carnaval são-carlense. 

Beto Oliveira, oficineiro da turma, 
explica que os primeiros trabalhos foram 
realizados com instrumentos alternativos, 
feitos de latas e materiais recicláveis. “Um 
dos objetivos é o resgate da cultura popu-
lar brasileira através da percussão”, desta-
ca Oliveira. O grupo tomou gosto pelas 
oficinas e instrumentos tradicionais tam-
bém foram tocados pelos participantes. 

O resultado desse trabalho foi conferi-

do por toda população são-carlense no car-
naval deste ano. A bateria mirim da escola 
de samba se apresentou na avenida duran-
te a festa. “Tem escola de samba da região 
que não tem a qualidade técnica desses 
meninos”, elogia Oliveira. O grupo também 
já se apresentou em Itápolis e Araraquara. O 
dinheiro das apresentações é investido na 
própria bateria, através da compra de ins-
trumentos e uniforme da garotada.

Cléssio Fernandes Celestino, tesourei-
ro da escola, ressalta o papel da oficina na 
educação e formação da garotada. “É uma 
opção de atividade para os participantes”, 
afirma. Para ele, o projeto vai colaborar 
para revelar novos talentos para a bateria 
principal da escola de samba. “É o nosso 
futuro”, pontua. 

Bate Lata: Projeto revela talentos musicais

A Fe-Tech Automação Industrial pre-
para o lançamento de triciclos com baixo 
custo e alto desempenho tanto para a área 
urbana quanto para a zona rural. A empre-
sa está instalada no Centro de Desenvol-
vimento das Indústrias Nascentes (Cedin), 
incubadora de São Carlos, sob a gestão do 
Instituto Inova. A Fe-Tech já conquistou o 
WMI – Código Mundial Fabricante de Ve-
ículos – e todas as certificações e homo-
logações necessárias para a produção do 
triciclo. Agora, só aguarda o Denatran ex-
pedir o Renavan e a CAT dos veículos, para 
comercializar seus produtos. 

“A aceitação dos nossos veículos no 
mercado foi muito grande”, ressalta o em-
presário Izael Tadeu Barnabé, inventor e 
sócio da Fe-Tech. Otimista, ele só aguar-
da a última autorização para dar largada 
e atender os mais de 200 pedidos que a 
empresa já conquistou. 

O empresário conta que o projeto 
nasceu da sua vontade de criar um veícu-
lo de trabalho resistente, de baixo custo 
de manutenção e baixo consumo de com-
bustível; acessível à clientela de menor 
renda. Não se trata de motos transforma-

das em triciclos, mas de um novo veículo 
com mais segurança e melhor desempe-
nho. O condutor aciona o câmbio pisando 
nos pedais, ao contrário das motos, que 
exigem um movimento inverso do pé. O 
motor fica em posição diferente do motor 
das motos e, em caso de acidente, é muito 
menor o risco de esmagamento de mem-
bros. O encosto (rebatedor de impacto) é 
emoldurado pelo Santo Antonio, que pro-
tege o condutor de acidentes traseiros, 
laterais e em capotamentos. 

Os veículos podem transportar até 
270kg de carga, conforme certificação e 
homologação, mas foram testados, com 
sucesso, para cargas de até 500kg, com 
excelente rendimento. Os modelos a ga-
solina fazem até 28km por litro e, os ve-
ículos a álcool, 25km por litro. “O custo 
de manutenção é menor que o da moto”, 
ressalta o empreendedor. Cada triciclo 
deverá custar entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, 
conforme a opção de tipo e modelo. 

Além da gestão do Instituto Inova, a 
Prefeitura de São Carlos e o Sebrae, são 
parceiros no desenvolvimento das em-
presas do Cedin. 

Empresa de São Carlos 
produz triciclo inovador

A Prefeitura realiza nesta sexta-feira 
(14), das 9h às 13h e das 14h às 18h, no 
Centro Municipal de Cultura Afro-Brasi-
leira “Odette dos Santos”, o 3º Encontro 
do Curso de Vivências em Diferentes Es-
feras Metodológicas da Dança, que faz 
parte da formação continuada para os 
professores dos projetos permanentes 
de dança de São Carlos. O tema do en-
contro será “Criação: Comunicar com o 
outro uma Idéia. Pesquisa de linguagem 
da Dança para Espetáculo”, que será mi-
nistrado pela professora Geórgia Lengos.

Neste ano de 2010, a Formação 
Continuada abriu vagas para a comu-
nidade são-carlense que trabalha com 
dança participar dos cursos. A oficina 
parte dos processos criativos desen-
volvidos pela companhia de dança 
“Balangandança”, que ao longo de 13 
anos busca construir uma linguagem 
artística de dança contemporânea para 
crianças. 

O objetivo do Encontro é possibili-

tar aos participantes o contato com este 
processo, articulando teoria, trabalho 
de base, pesquisa de movimento, cria-
ção e composição, para contribuir na 
formação de professores e educadores, 
visando sua aplicação no trabalho jun-
to às crianças e adolescentes. Também 
oferecer ao professor educador a possi-
bilidade de vivenciar novas estratégias, 
estimulando-o a criar suas próprias, 
pensando os conteúdos de dança en-
quanto forma de articulação e constru-
ção de conhecimento.

O tempo e o espaço serão explora-
dos através de improvisações dirigidas, 
jogos e brincadeiras propostas e resga-
tadas do grupo, exercícios de criação e 
composição de sequências, apreciação 
e reflexão do trabalho realizado. Este 
trabalho se pauta em técnicas de dança 
contemporânea, na coreologia, estudo 
do movimento criado por Rudolf Laban 
e na abordagem triangular do ensino 
de artes proposta por Ana Mae Barbosa.

São Carlos realiza 3º Encontro 
de Formação de dança

Marília Villari/PMSC

Divulgação

Arquivo/PMSC
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