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A Prefeitura está retomando a insta-
lação da iluminação do Parque Linear 
do Jardim das Torres, na av. Henrique 
Gregori. Depois de um pequeno atra-
so devido ao tipo de luminária, estará 
finalizada até o fim do mês. ● Pág. 8

Foi divulgada no Diário Oficial do Mu-
nicípio a data da 3ª fase do concurso 
público 284, para preenchimento de 
80 vagas (36 mulheres e 44 homens) 
para a Guarda Municipal. Será nesse 
domingo (17), a partir das 8h. ● Pág. 2

Os serviços prestados pelas empresas 
de telefonia fixa e móvel foram os cam-
peões de reclamação em 2009 no Pro-
con São Carlos. De 28.128 atendimen-
tos contabilizados nos 12 meses, 28,2% 
estão relacionados ao tema. ● Pág. 2

O Palmeiras joga no Luisão hoje (14), 
às 21h, contra o Fluminense do Rio 
de Janeiro, com transmissão ao vivo 
para todo o país pelos canais Sportv e 
ESPN/Brasil. No domingo, 7 mil torce-
dores assistiram ao jogo. ● Pág. 8

 ► INCLUSÃO

Espaço Braille oferece livros e 
internet para deficiente visual

O Espaço Braille da Prefeitura, localizado ao lado do Palacete Conde do Pinhal, 
oferece equipamentos especializados e fontes de informação em braile para 
deficientes visuais da cidade – há 1.557 volumes de diversas áreas. ● Pág. 2
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Acesso à informação, mobilidade 
e profissionalização. Esses são os três 
elementos que norteiam o trabalho re-
alizado pelo Espaço Braille da Prefeitu-
ra de São Carlos. O local oferece equi-
pamentos especializados e fontes de 
informação em braile para deficientes 
visuais da cidade.

Segundo dados do Sistema Integrado 
de Bibliotecas de São Carlos (SIBI), res-
ponsável pelo Espaço Braille, há 1.557 vo-
lumes em braile, como dicionários, atlas, 
literatura infantil, juvenil, ficção, romance, 
poesia, além de livros didáticos nas áreas 
de informática, química, matemática, ci-
ências, entre outros.

Também existem instalados nos com-
putadores softwares como o Dosvox, Win-
braille, NonVisual Desktop Access, que 
possuem sintetizador de voz, editor, leitor 
e impressor conversor de textos para brai-
le. Esses recursos são instrumentos impor-
tantes para a autonomia dos deficientes 

visuais. O software de leitura de tela, por 
exemplo, escaneia um texto impresso, 
transformando-o em documento para im-
pressão braile e arquivo de áudio. 

O acesso aos recursos tecnológicos 
voltados para o deficiente visual ainda é 
muito restrito no país, por isso a necessi-
dade de se criar um local como o Espaço 
Braille. Os usuários podem utilizar a im-
pressora para braile para imprimir textos 
da internet, e há também o ensino do pró-
prio método braile e de sorobã – equipa-
mento que facilita aprendizagem de cál-
culos, e curso de orientação e mobilidade.

Para o deficiente visual Antônio Fran-
cisco Brambila, o Espaço Braille é impor-
tante porque oferece livros e internet, 
sendo uma opção cultural para ele e mui-
tas outras pessoas.

O Espaço Braille está localizado na rua 
Conde do Pinhal, 2.041. O horário de fun-
cionamento é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h.

Espaço Braille oferece livros e 
internet para deficiente visual

Guarda Municipal: divulgada a 
data para avaliação psicológica

O Diário Oficial do Município divulgou a data da 3ª fase do concurso público 
284, que visa o preenchimento de 80 vagas, sendo 36 destinadas a mulheres e 44 
a homens, para a Guarda Municipal. Nessa fase, os candidatos serão submetidos 
à avaliação psicológica, que está marcada para este domingo (17), a partir das 8h, 
na Escola Estadual Jesuíno de Arruda, Vila Prado.

Para essa etapa foram convocados 225 candidatos, sendo 152 homens e 73 
mulheres. A lista pode ser conferida no site da Prefeitura (www.saocarlos.sp.gov.
br) ícone Diário Oficial localizado à esquerda da página. A edição é a de 9 de ja-
neiro.

Aprovados na avaliação psicológica, os candidatos se submeterão ao exame 
toxicológico. Após, ocorrerá a preparação dos futuros guardas. A perspectiva da 
Prefeitura é completar o quadro de 200 guardas municipais até o fim da atual ad-
ministração, conforme prevê o Plano Municipal Integrado de Segurança Pública. 
Atualmente, a corporação abriga 118 componentes.

Os serviços prestados pelas empre-
sas de telefonia fixa e móvel foram os 
campeões de reclamação em 2009 no 
Procon São Carlos, vinculado à Secretaria 
de Governo da Prefeitura. De 28.128 aten-
dimentos contabilizados nos 12 meses 
do ano passado pelo órgão de defesa do 
consumidor, 28,2% estão relacionados a 
esses temas.

Entre consultas, orientações e recla-
mações aconteceram 7.950 atendimen-
tos. Em seguida a procura por atendimen-
tos do Procon é para assuntos voltados 
a assuntos financeiros, que tratam de 
cartões de crédito, financiamento e liqui-
dação antecipada. Foram 4.885 registros 
(17,3%). O quesito produtos, que contem-
pla defeitos e falta de reparos necessá-
rios dentro do tempo hábil, somou 4.691 
atendimentos ou 16,6% do total.

O balanço demonstra que houve um 
crescimento de aproximadamente 360% 
nas audiências de conciliação em relação 
a 2008. As audiências acontecem quando 
a empresa não responde às reclamações 
ou não resolve o problema. Em 2009 
aconteceram 522 audiências e no ano an-
terior 114.

Os atendimentos do Procon sinalizam 
que o consumidor quer que os seus direi-
tos prevaleçam. Hoje o consumidor está 
mais preocupado em buscar informações, 
pesquisar preços e até denunciar os for-
necedores que cometem irregularidades.

Serviço - O Procon de São Carlos 
atende das 9h às 16h, de segunda a sexta-
feira, na avenida São Carlos, 1.800, Centro. 
Os telefones para informações são: 3362 
11 80 e 3307 6440.

Procon prestou mais de 28 
mil atendimentos em 2009

NOTA PREFEITURA DE SÃO CARLOS
A Prefeitura Municipal de São Carlos vem a público mani-

festar o seu pesar pelo falecimento de Zilda Arns, ocorrido na 
última terça-feira (12), no Haiti. Cidadã honorária são-carlense, 
fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança e da Pastoral 
da Pessoa Idosa, Zilda Arns é reconhecida internacionalmente 
pelo seu imenso trabalho social e um exemplo de dedicação 
para melhorar a vida de milhões de pessoas. A Prefeitura soli-
dariza-se também com os familiares de brasileiros, vítimas do 
terremoto que assolou o país da América Central.
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.160
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a instituir o concurso “As Sete Maravilhas de 
São Carlos”, e dá outras providências.
(Autor: Roberto Mori Roda - Vereador PV)
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 instituir o concurso “As Sete 
Maravilhas de São Carlos” com o objetivo de divulgar e valorizar as bele-
zas de nosso Município, resgatando o aspecto cultural de nossa história 
e despertando o espírito de cidadania na população para as nossas ri-
quezas naturais e arquitetônicas.
Parágrafo único. Tempestivamente poderá o concurso ser renovado a 
cada dez anos. 
Art. 2º As Sete Maravilhas de São Carlos deverão estar inseridas nas se-
guintes categorias:
I   - Patrimônio Histórico;
II  - Patrimônio Cultural;
III - Valor Arquitetônico;
IV - Valor Ambiental; e
V  - Beleza Natural.
Art. 3º A Prefeitura Municipal constituirá uma Comissão Julgadora, 
composta por nove membros que selecionarão quinze “Maravilhas” em 
nosso Município.
Parágrafo único. Selecionadas pela Comissão Julgadora, as quinze “Ma-
ravilhas” serão colocadas em concurso para a votação popular via in-
ternet, e pelos canais de imprensa da cidade e região, que se fizerem 
parceiras.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por con-
ta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Governo em Substituição
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.161
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a instituir as  “Olimpíadas dos Servidores e 
Funcionários Públicos Municipais” e dá outras providências.
(Autor: José Alvim Filho Dé - Vereador PT)
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 instituir as “Olimpíadas dos 
Servidores e Funcionários Públicos Municipais”, que serão realizadas 
anualmente, envolvendo as administrações direta e indireta dos Pode-
res Executivo e Legislativo do Município de São Carlos.
Art. 2º A programação das “Olimpíadas dos Servidores e Funcionários 
Públicos Municipais” será constituída por competições de diferentes 
modalidades esportivas, realizadas nas categorias definidas pela Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer.
Art. 3º Serão premiados os três primeiros colocados em cada modali-
dade esportiva, na forma de regulamento a ser definido pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.
Parágrafo único. VETADO
Art. 4º VETADO
Art. 5º As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar os convê-
nios necessários visando o fiel cumprimento desta Lei.
Art. 7º Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Governo em substituição
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 1
DE 11 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob o nº 29/01,
DECRETA
Art. 1º Fica designado BENEDITO CARLOS MARCHEZIN para substituir o 
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, EDUARDO ANTO-
NIO TEIXEIRA COTRIM, no período de 14 de janeiro a 13 de fevereiro de 
2010, em virtude de férias regulamentares do titular, com os vencimen-

tos que lhe competirem por lei.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 11 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
(Republicado por haver saído com incorreções na edição de 12/01/09)

DECRETO Nº 2
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 573, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta 
do processo administrativo protocolado sob o nº 29.899/09,
DECRETA:
Art. 1º Fica sem efeito o Decreto nº 573, de 4 de dezembro de 2009, 
que suplementou dotações na Fundação Pró-Memória de São Carlos - 
FPMSC, no valor de R$ 40.000,00, desde sua publicação ocorrida em 5 
de dezembro de 2009.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIAS

PORTARIA Nº 43
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais, em especial o permissivo dado pelo Decreto 
nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº 29.983/09, resolve
AUTORIZAR
o afastamento do servidor ALEXANDRE MONTE, ocupante do emprego 
de Professor III - mestre, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
pelo período de 1º de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, com 
prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, para participação 
em Curso de Doutorado, na Universidade de Évora - Portugal, com ônus 
para CAPES, conforme Decreto Federal nº 91.800, de 18 de outubro de 
1985.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 44
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o no 639/10, resolve
DESIGNAR
o servidor NILSON CARLOS FERREIRA, ocupante do emprego de Auxiliar 
Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de 
Fiscalização de ITR da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 11 
de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 20 de maio de 2009
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 45
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº 11.123/09, resolve
DESIGNAR
LAURIBERTO BORILLI, Contador da Prefeitura Municipal de São Carlos, 
C.R.C. nº 1SP239601/O-1, e LUIZ AUGUSTO FRANCHIM, engenheiro da 
Prefeitura Municipal de São Carlos, devidamente habilitado pelo CREA 
nº 0601483790, para, respectivamente, exercerem as funções de GES-
TOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secre-
taria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, ficando con-
sequentemente revogada a Portaria nº 1057, de 30 de julho de 2009.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 46
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº 27.788/09, resolve
EXONERAR
a pedido MARCO AURÉLIO ALVES GUIMARÃES do cargo em comissão 
de Chefe da Divisão de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Fazen-

da, a partir de 15 de janeiro de 2010, ficando consequentemente revo-
gada a Portaria nº 1514, de 13 de novembro de 2009.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 47
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o no 515/05, resolve
EXONERAR
a pedido, o servidor RICARDO DE CARVALHO TURATI, Fiscal de Tributos, 
do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Receitas Imobiliárias da 
Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 6 de janeiro de 2010, fi-
cando consequentemente revogada a Portaria nº 151, de 7 de janeiro 
de 2009.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 48
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o no 8.125/06, resolve
EXONERAR
a pedido CELSO RICARDO ARO do cargo em comissão de Chefe da Divi-
são de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir 
de 1º de janeiro de 2009, ficando revogada a Portaria nº 153, de 7 de 
janeiro de 2009.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 49
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o no 18.409/98, resolve
NOMEAR
o servidor LINO GASQUE, ocupante do emprego de Fiscal de Tributos, 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Receitas Imo-
biliárias da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir de 11 de janeiro de 
2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei, ficando conse-
quentemente revogada a Portaria nº 155, de 7 de janeiro de 2009.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 50
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o no 507/05, resolve
NOMEAR
o servidor MAURICIO FERREIRA LOURENÇO, ocupante do emprego de 
Auxiliar Administrativo Sênior, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Fa-
zenda, a partir de 18 de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei, ficando revogada a Portaria nº 154, de 7 de janeiro 
de 2010.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 51
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob o nº 17.024/09, e
CONSIDERANDO solicitação da Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoal por meio do Ofício nº 2.990/09 - SMAGP,
RESOLVE
tornar sem efeito as Portarias nºs 1465, 1466, 1470 e 1471, de 10 de no-
vembro de 2009, pelas quais autorizou a contratação de ADRIANA DO-
MINGUES BALBINO, DÉBORA RITA PAVAN, DANIELLE ROBERTA CONTE e 
ROSANGELA SOARES RAMOS SILVA, respectivamente,  para o emprego 
de Técnico de Enfermagem, pelo Concurso Público nº 266, desde sua 
publicação em 12 de novembro de 2009.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
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ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 52
DE 12 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob o nº 17.024/09, e
CONSIDERANDO solicitação da Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoal, por meio do Ofício nº 2.990/09 - SMAGP,
RESOLVE
retificar a data de admissão que constou nas Portarias, que autorizaram 
a contratação de servidores para o emprego de Técnico em Enferma-
gem pelo Concurso Público nº 266, conforme segue:

PORTARIA
(2009) NOME DATA DA ADMIssãO

1469 ADRIANA COSME FARIA INIESTA 25/8/2009

1472 LINDIAMARA TALITA SOARES 11/9/2009

1473 ROSANGELA DE FATIMA BITENCOURT SALVADOR 11/9/2009

1474 DAYANE FERNANDA RODRIGUES CAMPOS 14/9/2009

1475 ELIZABETE GUIMARÃES SANTOS 14/9/2009

1476 KELLY CRISTINA PAVIANI CANDIDO 14/9/2009

1477 ROSEMEIRE PRADELLA 16/9/2009

1478 ADRIANA TEIXEIRA MACHADO 17/9/2009

1479 NILIREM LEAL 21/9/2009

1480 CECÍLIA AKEMI SATO CARNEIRO 21/9/2009

1481 SIBELY RODRIGUES DE SOUSA 25/9/2009

1482 GEISA LIZ CARDIM 5/10/2009

1483 ELISANGELA APARECIDA MARTINS 6/10/2009

1484 MÁRCIO JOSÉ DE ARAUJO 1/10/2009

1485 CRISTINA APARECIDA VALIERI 2/10/2009

1486 ALDO ARTHUR ZANOTTO 2/10/2009

1487 PATRICIA DE FREITAS 6/10/2009

1488 DEISIMARA NEIRI GONÇALVES 6/10/2009

1489 FERNANDO APARECIDO PAZINI 7/10/2009

1490 BRUNA ANTUNES DE FARIA ZAGO 6/10/2009

1491 ELIZABETE CLAUDIA DA SILVA 7/10/2009

1492 VICENTE MONTEIRO DA COSTA FILHO 15/10/2009

1493 ELIARA MARQUES PEREIRA 14/10/2009

1494 NILVA APARECIDA VIEIRA FERREIRA 8/10/2009

1495 PRISCILA JULIANY PASTRO 14/10/2009

1496 ADRIANA SIQUEIRA DA ROCHA 19/10/2009

1497 ROSSANA MARIA CIARROCHI DE MARCHI 20/10/2009

1498 DANIELA CRISTINA GOMES 24/9/2009

1499 DAILVA TEIXEIRA DE SOUZA 16/10/2009

1500 MARISA BARBOSA 16/10/2009

1501 THIAGO CUSTODIO DO ESPIRITO SANTO 6/10/2009

1502 ELIZA FLORI 19/10/2009

São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 53
DE 13 DE JANEIRO DE 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob o nº 615/07, resolve
DESIGNAR
HILDA MARIA MONTEIRO, Diretora do Departamento Pedagógico, para 
substituir LOURDES DE SOUZA MORAES, Secretária Municipal de Educa-
ção, no período de 11 a 31 de janeiro de 2010, em virtude de férias regu-
lamentares do titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 13 de janeiro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
EM CARÁTER TEMPORÁRIO

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo, a 
comparecerem à Rua Episcopal, nº 1575, (Piso Major José Inácio) no pra-
zo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de as-
sunto referente a contratação, conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003 
e suas alterações.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 266
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME CLAssIFICAÇãO

GORETI MARIA DA SILVA MARTINEZ 85

ANTONIO PAULO SPOSITO 86

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

NOME CLAssIFICAÇãO

HENRIQUE BERTHO 87

RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA 88

FABIOLA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 89

NOME CLAssIFICAÇãO

CLEDINA ARAUJO RIOS 90

RENATA EUGENIO SILVERIO 91

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a 
comparecer  a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 247
FUNÇÃO: ARQUITETO

NOME CLAssIFICAÇãO

CAROLINA ABRAHAO ALVES 4

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só 
será admitida caso haja vagas por motivo de desistência ou não compa-
recimento de candidatos anteriormente convocados.

NOME CLAssIFICAÇãO

RAQUEL JANNUZZI CUNHA 5

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a 
comparecer a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 265
FUNÇÃO: FISCAL E OPERADOR DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOME CLAssIFICAÇãO

RODRIGO ANDERSON DE SANTANA GARCIA 07

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo a 
comparecer  a Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assun-
to referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 221
FUNÇÃO: TRATADOR DE ANIMAL

NOME CLAssIFICAÇãO

LEONARDO POMPEU 12

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, convoca 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 tratar de 
assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o 
candidato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 188
FUNÇÃO: PSICÓLOGO

NOME CLAssIFICAÇãO

MARIA RITA DAVID PEREIRA 43

JULLIANA LUIZ RODRIGUES 44

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

NOME CLAssIFICAÇãO

ENY DE OLIVEIRA BENEDICTO 45

JAQUELINE AKIKO LIBERATO 46

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato  abai-
xo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 213
FUNÇÃO: AUXILIAR DE NATAÇÃO

NOME CLAssIFICAÇãO

LUIS FABIANO FERRARI 3

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.

ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato  abai-
xo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 247
FUNÇÃO: ARQUITETO

NOME CLAssIFICAÇãO

RENATO VIANNA PIEDADE 3

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato  abai-
xo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 265
FUNÇÃO: FISCAL E OPERADOR DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOME CLAssIFICAÇãO

CAMILO RIELLO NETO 06

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato a abai-
xo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 221
FUNÇÃO: TRATADOR DE ANIMAL

NOME CLAssIFICAÇãO

CARLOS MARCAL GARDELIN 10

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo 
discriminada desistiu de assumir a vaga a ela destinada, ficando, por-
tanto, desclassificada:
CONCURSO PÚBLICO: 243
FUNÇÃO: PROFESSOR IV 

NOME CLAssIFICAÇãO

KARINA ZANONI MACEDO 18

São Carlos, 13 de janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que a candidata  abai-
xo discriminada, desistiu de assumir a vaga temporária a ela destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 266
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME CLAssIFICAÇãO

MARCIA NAPOLITANO MACHADO 84

São Carlos, 13 de Janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato abaixo 
discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:
NÚMERO DO CONCURSO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOME CLAssIFICAÇãO

PAULO ROBERTO DIAS 280

São Carlos, 11 de Janeiro 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 Munici-
pal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas 
abaixo discriminadas desistiram de assumir as vagas a elas destinadas, 
ficando, portanto, desclassificadas:
CONCURSO PÚBLICO: 309
FUNÇÃO: PROFESSOR II 

NOME CLAssIFICAÇãO

ALESSANDRA CAMPANINI MENDES 32

GREICE KELI DOS SANTOS VIEIRA 41

São Carlos, 13 de janeiro 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 Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo 
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discriminado, não compareceu para assumir a vaga a ele destinada, fi-
cando, portanto, desclassificado:
CONCURSO PÚBLICO: 197
FUNÇÃO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

NOME CLAssIFICAÇãO

GUSTAVO BONI MINETTO 5

São Carlos, 13 de Janeiro 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 Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abai-
xo discriminadas, não compareceram para assumir as vagas a elas des-
tinadas, ficando, portanto, desclassificadas:
CONCURSO PÚBLICO: 188
FUNÇÃO: PSICÓLOGO

NOME CLAssIFICAÇãO

LILIAN CRISTINA MESQUITA 41

MARIA FERNANDA MARRETA 42

São Carlos, 13 de Janeiro 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 Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abai-
xo discriminados, não compareceram para assumir as vagas a eles des-
tinadas, ficando, portanto, desclassificados:
CONCURSO PÚBLICO: 245
FUNÇÃO: PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME CLAssIFICAÇãO

TIAGO CESAR DE ARAUJO 18

JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR 19

THALITA SALGADO 20

KATIA SARTORI 21

THALITA FERNANDA DE OLIVEIRA 22

São Carlos, 13 de janeiro 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 Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abai-
xo discriminados, não compareceram para assumir as vagas a eles des-
tinadas, ficando, portanto, desclassificados:
CONCURSO PÚBLICO: 309
FUNÇÃO: PROFESSOR II 

NOME CLAssIFICAÇãO

MARIA MARTA NEVES ARANHA 34

ROSIMARA SILVA CORREIA 37

GRAZIELA TREVIZAN 45

ALINE LUIZA PACHECO VANZELA 47

SILMARA GARCIA MORENO 48

JULIANA PEREIRA APORTA 50

AMANDA DE LUCA MENEZES NOGUEIRA 51

GONCALO NUNO DE PEDROSA SANTOS PIRES 60

São Carlos, 13 de janeiro 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 Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abai-
xo discriminadas, não compareceram para assumir as vagas a elas des-
tinadas, ficando, portanto, desclassificadas:
CONCURSO PÚBLICO: 243
FUNÇÃO: PROFESSOR IV

NOME CLAssIFICAÇãO

ANA PAULA ZERBATO 15

SABRINA BRAGA FERREIRA 16

JULIANA PEREIRA APORTA 17

GRAZIELLA YURI MATSUNO 19

São Carlos, 13 de janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
PARA A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINA-

DO PARA MÉDICO – ÁREA PNEUMOLOGIA 
A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal divulga o 
resultado final do Processo Seletivo para a contratação temporária para 
o emprego de Médico – área Pneumologia, conforme prevê a Lei N.º 
13258 de 22 de dezembro de 2003.
Fica reservado o dia 14/01/10 para a entrada de recursos, que deverão 
ser protocolados pessoalmente ou por procuração à Rua Episcopal, 
1575 – Centro – São Carlos – SP, no horário das 8h30 às 18h.

MéDICO - ÁREA PNEuMOLOgIA
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São Carlos, 13 de janeiro de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILI-
TAÇÃO CONVITE DE PREÇOS N.° 050/2009 PROCESSO Nº 5243/2008 Aos 
13 de janeiro de 2010, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a 
Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura dos en-
velopes de documentação apresentados para o Convite supracitado, 
verificando-se que não houve a apresentação de envelopes. Assim, a 
Comissão JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo o enca-
minhamento do processo à unidade interessada para possível revisão 
do objeto. João Carlos Pedrazzani  Presidente

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 22.302/2009 CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N.° 013/2009 Aos 13 de janeiro de 2010, às 11h00min, reuniu-se na 
Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder 
à análise do recurso interposto pela licitante De Mundi Manutenção e 
Serviços de Limpeza Ltda. EPP. contra a decisão que a julgou inabilitada. 
Todas as interessadas foram comunicadas da interposição do recurso, 
não sobrevindo impugnação. Após a análise das razões apresentadas, 
a Comissão Permanente de Licitações NEGA PROVIMENTO ao recurso, 
mantendo incólume a sua decisão de INABILITAR a empresa De Mundi 
Manutenção e Serviços de Limpeza Ltda. EPP. João Carlos Pedrazzani 
Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 013/2009 - PROCESSO N.º 22.302/2009 – CO-
MUNICADO - O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, 
no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a realização 
de sessão pública na data de 15 de janeiro de 2010, às 11h00min, para 
abertura dos envelopes de propostas de preços do certame. São Carlos, 
13 de janeiro de 2010. João Carlos Pedrazzani – Presidente.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2009
EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, 

PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS
PROCESSO Nº 25.021/2009

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº 
101/2009 – realização de exames médicos admissionais, periódicos e 
demissionais, para fins de readequação do Edital. A designação de nova 
data e horário serão oportunamente publicados nos termos da legisla-
ção pertinente.
São Carlos, em 13 de janeiro de 2.010.
André Luiz dos Santos
Pregoeiro

CONVITE DE PREÇOS N.° 044/2009 - PROCESSO Nº 18563/2009 – HOMOLO-
GAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução 
da obra de conclusão de área de lazer no loteamento social Dom Cons-
tantino Amstalden – São Carlos VIII, no Município de São Carlos. Homo-
logo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o 
objeto do presente certame à empresa Construtora e Engenharia Mo-
dulus Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 56.265.143/0001-
80. São Carlos, 12 de janeiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito 
Municipal

Pregão Eletrônico N. º 069/09 - Processo n. º 21.558/2009 – HOMOLOGA-
ÇÃO - Objeto: aquisição de tintas demarcatórias para sinalização viária 
do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor 
Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa PORTO SINALI-
ZAÇÃO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 05.240.677/0001-
10. Nesta oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza 
de Moraes para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. 
São Carlos, 13 de janeiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito 
Municipal.

Pregão Eletrônico N. º 093/09 - Processo n. º 28.214/2009 – HOMOLOGA-
ÇÃO - Objeto: contratação de empresa para locação de máquinas e 
pessoal destinados à recuperação dos processos erosivos, manutenção 
em redes de drenagem e estradas rurais do  Município de São Carlos. 
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 
n° 01, adjudicado à empresa ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP, de-
vidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 01.719.204/0001-40. Nesta opor-
tunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para 
efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 13 
de janeiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico N. º 096/09 - Processo n. º 26.709/2009 – HOMOLO-
GAÇÃO - Objeto: aquisição de reservatórios metálicos para água, para 
atender às unidades escolares do Município de São Carlos. Homologo a 
decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes n°s 01 e 02, 
adjudicado à empresa ANTENOR VERONA & CIA LTDA. - EPP, devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o nº. 65.438.335/0001-31. Nesta oportunidade, 
designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 13 de janeiro 
de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico N. º 098/09 - Processo n. º 28.359/2009 – HOMOLOGA-
ÇÃO - Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento 
de areia a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos do Município de São Carlos. Homologo a decisão profe-
rida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes n°s 01 e 02, adjudicado 
à empresa PORTO DE AREIA SÃO CARLOS LTDA., devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº. 45.282.399/0001-89. Nesta oportunidade, designo o 
servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologa-
ção junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 13 de janeiro de 2010. 
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Pregão Eletrônico N. º 100/09 - Processo n. º 27.174/2009 – HOMOLOGA-
ÇÃO - Objeto: aquisição de poste padrão PP (2 1/2” x 2,65 mm x 3,60m) e 
solvente para diluição de tinta acrílica para utilização na sinalização  vi-
ária do Município de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Se-
nhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa NEWLUX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
59.164.467/0001-10 e ao lote n° 02, adjudicado à empresa TINTORAU-
TO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
06.224.973/0001-90. Nesta oportunidade, designo o servidor Apareci-
do Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto ao site 
do Banco do Brasil. São Carlos, 13 de janeiro de 2010. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  052/2009 - PROCESSO N.º 2551/2009 – SMS – HO-
MOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para am-
pliação da Unidade Básica de Saúde “Valéria de Cássia Ibelli”, no bairro 
Jardim Botafogo, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento 
da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente 
certame à empresa Expresso Construtora Ltda. - EPP, devidamente ins-
crita no CNPJ sob o nº.09.226.367/0001-00. São Carlos, 12 de janeiro de 
2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS N.°  054/2009 - PROCESSO N.º 12598/2009 – HOMO-
LOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenharia para execu-
ção da obra de reforma de prédio para instalação de dependências das 
Secretarias Municipais de Educação e de Serviços Públicos, no Municí-
pio de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente 
de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empresa Am-
biental Ribeirão Preto Serviços Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº.04.605.155/0001-02. São Carlos, 12 de janeiro de 2010. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 013/2009 - PROCESSO N.º 22.302/2009 – RA-
TIFICAÇÃO -  Ratifico a decisão proferida pela Comissão Permanente de 
Licitações, que negou provimento ao recurso interposto pela empresa 
De Mundi Manutenção e Serviços de Limpeza Ltda. EPP.  São Carlos, 13 
de janeiro de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2009 - PROCESSO Nº 28.613/2009 - COMU-
NICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - A Equipe de 
Apoio ao Pregão Eletrônico, pelo presente, COMUNICA, para os fins do 
estabelecido no inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2.002, que em 06 de janeiro de 2.010 declarou vencedor 
do certame a empresa INTER TELECOM – COM. LOCAÇÃO DE EQUIP. DE 
COM. LTDA. COMUNICA, outrossim, que a(s) empresa(s) WCATI COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME e HERBERT HENRI-
QUE FRONZA INFORMÁTICA – ME interpuseram recurso administrativo 
contra a mencionada decisão. São Carlos, em 11 de janeiro de 2.010. 
André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

EXTRATO

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 83/09
4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 11/07

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e a Irmandade da San-
ta Casa de Misericórdia de São Carlos
Objeto: prorroga a vigência até 31/12/10 e altera a cláusula da presta-
ção de contas 
Fundamento: Lei Municipal nº 14.014/07
Data da assinatura: 17/12/09
Processo nº 1.484/06/SMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: SGR Construtora e Serviços Ltda. - ME
Objeto: reforma de edifício para instalação da Casa do Trabalhador
Valor: R$ 87.757,93
Data da assinatura: 28/12/09
Vigência: 3 meses da data definida na ordem de início de serviços
Modalidade: Tomada de Preços nº 49/09
Processo nº 22.129/09

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/09
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Josan Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Objeto: execução da obra de pavimentação e drenagem da Rua Rotary 
Clube - Prolongamento
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Valor: R$ 214.372,45
Data da assinatura: 30/12/09
Vigência: 60 dias
Modalidade: Tomada de Preços nº 50/09
Processo nº 22.180/09

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2009

Empresas: Prodiet Farmacêutica Ltda / Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda / Ativa Comercial Hospitalar Ltda / Aglon Comercio e Representa-
ções Ltda
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para con-
sumo humano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (RE-
MUME) 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 16/09/2009
Modalidade: Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 029/2009
Processo nº 1328/2009
Responsável Contratante: Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratadas: Francilise Geller / Walter Prochnow Junior / 
João Carlos de Mello / Eros Carraro 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2009

Empresas: Nacional Comercial Hospitalar Ltda / Lumar Comércio de Pro-
dutos Farmacêuticos Ltda / Ativa Comercial Hospitalar Ltda
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para con-
sumo humano, constantes da Relação Municipal de Medicamentos (RE-
MUME) 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 28/10/2009
Modalidade: Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 031/2009
Processo nº 1443/2009
Responsável Contratante: Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratadas: José Cabrera / Luiz Carlos de Assis Cunha / 
João Carlos de Mello 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2009

Empresa: Baroni & Fabbri Comércio de Produtos Nutricionais e Hospi-
talares Ltda-ME 
Objeto: Registro dos Preços para aquisição de Fórmula Líquida para Ali-
mentação 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 11/11/2009
Modalidade: Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 052/2009
Processo nº 2106/2009
Responsável Contratante: Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada: Ismael Fabbri  

PORTARIA Nº 03/2010
07 DE JANEIRO DE 2010

A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e, considerando o disposto no art. 13, §4º da Lei 
Federal nº 8.429/92, determina:

Art. 1º Todo servidor, como forma de atender aos requisitos constantes 
no art. 13 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, deverá:
I - autorizar o acesso, por meio eletrônico, às cópias de suas Declarações 
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, com as respec-
tivas retificações, apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
do Ministério da Fazenda, na forma do anexo I desta portaria; ou
II – entregar, anualmente, Declaração de Bens e Valores que compõem o 
seu patrimônio privado, nos termos do formulário constante do anexo II 
desta portaria, ou cópia impressa da declaração anual de bens apresen-
tada à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§1º O servidor deverá autorizar o acesso ou entregar a Declaração de 
Bens e Valores no prazo de até quinze dias após a data limite fixada pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para a apresentação da Declara-
ção de Ajuste Anual do Imposto de renda da Pessoa Física.
§ 2º Uma vez autorizado o acesso na forma do inciso  I  deste  artigo,  
não  haverá  necessidade  de renovação anual da autorização.
§ 3º O servidor poderá cancelar a autorização prevista  no  inciso  I  deste 
artigo, passando a entregar a Declaração de Bens e Valores anualmente 
em papel, na forma do inciso II.
Art. 2º A obrigação de que trata o art. 1º aplica-se, também, no momen-
to do início do exercício e na data em que o servidor deixar o cargo ou 
emprego.
Art. 3º As informações apresentadas pelo servidor ou recebidas da Se-
cretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  serão  arquivadas em processo 
sigiloso e acessadas  somente  pelos  servidores  dos órgãos de controle 
interno e externo para fins de análise da evolução patrimonial do servi-
dor, após autorização expressa do Diretor-Presidente.
Art. 4º O sigilo das informações patrimoniais  do  servidor deverá  ser 
preservado por  todos que  tenham acesso às declarações, ficando  su-
jeitos  os  infratores,  em caso de violação, às sanções penal, civil e admi-
nistrativa previstas em lei.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 11 de janeiro de 2010.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

ANEXO I
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DE AJUS-
TE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA

NOME:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:

TÍTULO DE ELEITOR:

CARGO/EMPREGO:

NÚMERO DO RECIBO DAS DUAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES:

AUTORIZAÇÃO
Autorizo, para fins do cumprimento à exigência contida no art. 13, §4º 
da Lei 8.429, de 1992, o acesso às declarações anuais apresentadas à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com as respectivas retificações.
São Carlos,
Assinatura do servidor.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS

Declaração de Ingresso (preencher os itens 1, 2, 8 e 10)

Declaração de Desligamento (preencher todos os itens)

Declaração de Atualização Anual (preencher todos os itens, com informações relativas aos rendimentos 
auferidos no exercício anterior e ao patrimônio do último dia do exercício anterior).

1 – Identificação do(a) Servidor(a)

Nome:

Matrícula:

CPF: Título Eleitoral: Data de Nasc.:

Endereço: CEP:

Município/UF: Telefone:

2 – Dependentes:

NOME: CPF: RELAÇãO DE DEPENDêNCIA: DATA DE NAsCIMENTO:

3 – Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular

FONTE PAgADORA: CNPJ: RENDIMENTOs - R$

Total R$

Informar principal fonte pagadora com CNPJ: 45.358.249/0001-01

4 – Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas pelos Dependentes

FONTE PAgADORA: CNPJ: CPF: RENDIMENTOs - R$

Total R$

Informar principal fonte pagadora com CNPJ: 45.358.249/0001-01

5 - Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular

PEssOA FísICA R$: ExTERIOR R$: TOTAL R$:

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total Anual R$:

6 - Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelos Dependentes

PEssOA FísICA R$: ExTERIOR R$: TOTAL R$:

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total Anual R$:

7 - Outros Rendimentos
1- Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente vantagem ao 
doador e não caracterize contraprestação de serviço.
Rendimentos: ____________________________________
2- Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segura-
do restituído em qualquer caso e pecúlio
recebido decorrência de morte ou invalidez permanente.
Rendimentos: ____________________________________
3- Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título 
de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS.
Rendimentos: ____________________________________
4-Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do úni-
co imóvel; redução de ganho de capital.
Rendimentos: ____________________________________
5-Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes.
Rendimentos: ____________________________________
6-Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, 
reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais.

Rendimentos: ____________________________________
7-Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave 
ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço.
Rendimentos: ____________________________________
8-Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias.
Rendimentos: ____________________________________
9-Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pe-
queno porte optante pelo simples, exceto pro labore,
aluguéis e Serviços Prestados.
Rendimentos: ____________________________________
10-Transferências patrimoniais-doações, heranças, meações e dissolu-
ção da sociedade conjugal ou unidade familiar.
Rendimentos: ____________________________________
11-Parcela isenta correspondente à atividade rural.
Rendimentos: ____________________________________
12-Demais rendimentos isentos e não tributáveis dos dependentes.
Rendimentos: ____________________________________

Total R$: ____________________________________

8 - Declaração de Bens e Direitos
Informar data, valor de aquisição e de alienação(informar destinatário 
com CPF), quando for o caso.

DEsCRIÇãO: TIPO (*): ANO DE 2008:

(*)Tipo: Imóveis - Terreno, apartamento, casa, loja, outros; veículos, em-
barcações, semoventes, dinheiros, títulos, ações, e qualquer outra es-
pécie de bens e valores patrimoniais localizados no País ou no exterior.

9 - Informações do Cônjuge e Demais Dependentes

NOME: CPF: RENDIMENTOs:

10 - Bens e Direitos do Conjuge e Demais Dependentes
Caso os bens ou direitos do conjuge e demais dependentes não este-
jam informados acima, discriminá-los abaixo informando data, valor de 
aquisição e de alienação, quando for o caso.

CPF: DEsCRIÇãO: TIPO (*): ANO DE 2008:

(*)Tipo: Imóveis - Terreno, apartamento, casa, loja, outros; veículos, em-
barcações, semoventes, dinheiros, títulos, ações, e qualquer outra es-
pecie de bens e valores patrimoniais localizados no País ou no exterior.
Declaro que as informações contidas neste formulário são a expressão da 
verdade e estou ciente de que a prestação de informações falsas poderá 
ensejar a responsabilização administrativa, penal e civil.

São Carlos, de de

Assinatura do(a) Servidor(a)

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMA-
ÇÃO ESPECÍFICA PARA A PROVA PRÁTICA DO CON-

CURSO DE EDUCADOR CORTE E COSTURA, MODELA-
GEM, CUSTOMIZAÇÃO E TÉCNICAS ARTESANAIS

(CONCURSO PÚBLICO Nº 23/2009)
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, por determinação de 
sua Exma. Diretora Presidente, Elisete Silva Pedrazzani, CONVOCA os 
candidatos inscritos para o emprego público de Educador - Corte e Cos-
tura, Modelagem, Customização e Técnicas Artesanais para realizarem o 
Curso de Formação Específica, conforme relação a seguir.  O candidato 
deverá, ainda, observar as informações constantes do Edital de Aber-
tura de Inscrição.
Local: Cooperativa Costurarte - Salesianos
Endereço: Rua Padre Teixeira, 3649.
Bairro: Vila Nery
Cidade – São Carlos/SP

Data: 23 de janeiro de 2010
Horário: 8h às 18 horas

Inscrição Nome
0200003-2 ANA MARIA DO PINHO JAMBERSI

0200092-0 FABIANA DE CARVALHO TURATI

0200009-1 GALINA LOSCHTSCHAGINA GONZAGA

0200038-5 SARA CORREA BUENO GOMES

A Prova Prática será realizada na cidade de São Carlos no dia 31.01.10 
em locais e horários a serem comunicados por meio de publicação no 
Diário Oficial do Município de São Carlos.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 
Edital.
São Carlos, 13  de janeiro de 2010.
Elisete Silva Pedrazzani
Diretora-Presidente da FESC
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PORTARIA

PORTARIA Nº 002
DE 12 DE JANEIRO 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 es-
tatutária, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob 
o nº 365/07, e,
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vaga, para que 
não haja solução de continuidade nos serviços da Prohab São Carlos, 
resolve:
A U T O R I Z A R 
a contratação da srª. TANIA ZUCCHI DE MORAES para o emprego de Pro-
curador Jurídico, classificado em 4º lugar no Concurso Público nº 010, a 
partir de 13 de janeiro de 2010, com os vencimentos que lhe competi-
rem por lei.
São Carlos, 12 de janeiro de 2010.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente
Registre-se e Publique-se.

LICITAÇÃO

A PROHAB PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CAR-
LOS S/A - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

660/2009 – TOMADA DE PREÇO N.º 001/2010
Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João 
Batista Muller, que se encontra aberto o procedimento licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, do TIPO EMPREITADA POR PREÇO GLO-
BAL, regido pela Lei Federal n° 8.666/93 devidamente atualizada, que 
possui como objeto a CONTRATAÇÃO de empresa especializada para o 
transporte de reeducandos da Penitenciaria de Itirapina para a Fábrica 
de Artefatos de Cimento da Progresso e Habitação de São Carlos S/A, 
conforme Memorial Descritivo e Orçamento Básico, constante nos ane-
xos III da presente TOMADA DE PREÇO O edital na íntegra poderá ser 
retirado na Comissão Permanente de Licitações pelo valor de R$ 30,00, 
à sede da PROHAB situada a Rua São Joaquim, 958 - Centro, São Car-
los, fone (16) 3373-7600, no horário das 08h00min às 17h00min, ou 
consultado pelo site www.saocarlos.sp.gov.br na opção Licitações. Os 
envelopes contendo a documentação e a proposta será recebida na Co-
missão Permanente de Licitações até as 09h00min do dia 29 de Janeiro 
de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 12 de Janeiro de 2010
Gilson James Donizetti Muniz
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03.03.2009.
PROCESSO S.A.A.E. Nº 3.352/2009.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação em serviços 
técnicos de publicidade institucional, a serem prestados por agência de 
propaganda para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos;
A Comissão Especial de Licitações, por votação unânime, decide não 
acolher os argumentos recursais da empresa Sabiá Comunicação Ltda., 
a fim de retratar a decisão anteriormente prolatada, ou seja, a de INABI-
LITAR a referida empresa licitante. Foi determinada a subida dos autos 
a autoridade superior (fls. 554) e esta decidiu acolher a decisão da Co-
missão Especial de Licitações pelos seus próprios e jurídicos fundamen-
tos. De acordo com o acima exposto, o pedido de recurso apresentado 
pela empresa Sabiá Comunicação Ltda., foi negado provimento. Quan-
to à impugnação da empresa Tema Propaganda S/S Ltda. (fls. 538/546) 
acolhemos o seu teor porque às vistas da legislação e seus princípios 
norteadores. O inteiro teor da decisão encontra-se juntado aos autos à 
disposição dos concorrentes. 
Dessa forma, fica designado o dia 18 de janeiro de 2.010, às 14:00 ho-
ras para a abertura do envelope nº. 2 – Proposta Técnica das empresas 
habilitadas
São Carlos, 12 de janeiro de 2.010.
Presidente da Comissão Especial de Licitações.

Na manhã de quarta-feira (13), a Pre-
feitura Municipal de São Carlos, por meio 
da Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento, reuniu as entidades participan-
tes do Programa de Aquisição Alimentar 
(PAA) para a avaliar o desempenho do 
convênio em 2009.

Esse programa é decorrente de uma 
parceria entre a Prefeitura e o Ministério 
do Desenvolvimento Social de Combate à 
Fome, que envia recursos federais para o 
funcionamento do PAA.

São Carlos possui 24 entidades cre-
denciadas ao Programa de Aquisição 
Alimentar, entre escolas, creches e insti-
tuições sociais. Em geral, são doadas seis 
toneladas de frutas, legumes e verduras, 
o que corresponde cerca de 400 a 600 kg 
por semana de produtos in-natura, para 
cada uma dessas entidades.

Um dos mecanismos operacionais 
do Programa de Aquisição Alimentar é a 
Compra Direta Local, que permite que a 
Prefeitura adquira produtos do agricultor 
familiar e, com isso, ofereça aos benefici-
ários das entidades cadastradas uma ali-
mentação saudável e balanceada. A ava-
liação está sendo feita para compreender e 
melhorar a atuação do programa em 2010. 

Há a necessidade de saber se está 
se atingindo os objetivos com essas do-

ações, principalmente se elas estão se 
revertendo em melhoria de qualidade 
de vida aos beneficiários. Também é pre-
ciso ensinar as entidades a manipular os 
alimentos, evitar desperdícios, utilizá-los 
de forma variada e, o principal, saber se 
as crianças estão tendo uma nutrição me-
lhor a partir deles.

O sistema de Compra Direta Local e o 
Banco de Alimentos são de grande impor-
tância para a cidade. Esses sistemas foram 
implantados no segundo semestre de 
2006, que iniciou a implantação da Cen-
tral de Abastecimento Popular, e logo no 
início de 2007 entrou em operação.

Reunião – No último dia 12 de janeiro, 
a secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to participou, em Araraquara, da reunião 
do Conselho Regional de Desenvolvimen-
to Rural (CRDR), que tem por objetivo co-
ordenar as ações e programas voltados 
para a agricultura e é dirigido pela Coor-
denadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI) do governo estadual.

Participaram desse conselho dezesseis 
municípios, que adquirirem 30% dos gêne-
ros alimentícios para a merenda escolar da 
agricultura familiar, tendo assim a adoção 
de programas e ações efetivas de apoio à 
produção dos agricultores familiares. 

A Secretaria Municipal de Saúde de 
São Carlos aguarda orientações do Mi-
nistério da Saúde sobre as estratégias 
a serem estabelecidas para a vacinação 
contra a gripe Influenza A (H1N1). A ação 
de imunização deverá ser feita em gru-
pos prioritários entre os meses de março 
e abril deste ano e serão coordenadas na 
cidade pelo Departamento de Gestão do 
Cuidado Ambulatorial através da Vigilân-
cia Epidemiológica (VIGEP).

Os grupos prioritários que receberão 
a vacina contra o vírus da gripe A (H1N1) 
serão estabelecidos com base em critérios 

epidemiológicos, observados durante a 
primeira onda da nova gripe, que ocorreu 
no inverno de 2009 durante a segunda 
onda em curso no Hemisfério Norte. 

As medidas também levarão em con-
ta acordo com sociedades médicas, Co-
nass (Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Saúde) e Conasems (Conse-
lho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde), seguindo recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde. 

Entre os grupos prioritários estão grá-
vidas, trabalhadores de saúde envolvidos 
no atendimento aos pacientes, crianças 

entre 6 meses e 2 anos, indígenas e pes-
soas com doenças crônicas preexistentes 
(cardíacas, pulmonares, renais, metabóli-
cas etc.). 

Aquisição da vacina - O Ministério 
da Saúde fechou acordo com três dife-
rentes fornecedores de vacina contra 
o vírus da gripe pandêmica A (H1N1), o 
que garantirá ao país a aquisição total de 
83 milhões de doses para sua estratégia 
de vacinação contra a gripe pandêmica, 
a ser realizada entre março e abril de 
2010. Os laboratórios enviarão as doses 

ao Ministério de maneira escalonada, en-
tre janeiro e março. 

Até o início de fevereiro, o Ministério 
da Saúde deverá anunciar, em detalhes, a 
estratégia nacional de vacinação. “O que é 
importante que todos saibam é que não 
há, neste momento, distribuição de vaci-
na à população em nenhum Estado brasi-
leiro. As doses serão distribuídas nacional-
mente quando houver estoque suficiente 
para viabilizar a estratégia de vacinação 
simultaneamente em todo o país”, diz o 
secretário de Vigilância em Saúde do Mi-
nistério, Gerson Penna. 

Secretaria de Agricultura faz avaliação 
do Programa de Aquisição Alimentar

Foi aberta licitação para contratar a 
empresa de engenharia que executará a 
obra de ampliação do Centro Municipal 
de Educação Infantil (Cemei) “Maria Lúcia 
Aparecida Marrara”, localizada no bairro 
Santa Felícia. As propostas das empresas 
serão recebidas até o dia 22 de janeiro.

A reforma da escola inclui a constru-
ção de quatro novas salas de aula, amplia-
ção do refeitório e cobertura na passa-
gem que leva às salas. O preço estimado 
da obra é de R$ 505 mil, sendo R$ 350 mil 
provenientes de emenda parlamentar e 
R$ 155 mil da Prefeitura de São Carlos.

O aumento na quantidade de salas 
de aula permitirá que a Prefeitura atenda 
cerca de 90 estudantes de quatro meses 
a três anos. Atualmente, a escola possui 
apenas alunos de quatro e cinco anos. 
Mas com a reforma, poderá ser feito tam-
bém o atendimento de estudantes em 
idade de creche.

Neste ano, a Prefeitura pretende aten-
der 100% dos estudantes de 4 e 5 anos e 
trabalhará para zerar a demanda de vagas 
dos alunos em idade de creche. A meta é 
atender, ainda em 2010, 75% dos alunos 
de quatro meses a três anos.

Saúde aguarda orientações sobre vacina contra gripe Influenza A 

Escola do Santa Felícia ampliará 
vagas para alunos de creche
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A Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Serviços Públicos, iniciou no final do 
mês de setembro a instalação da ilumina-
ção do Parque Linear do Jardim das Tor-
res, na av. Henrique Gregori. Foi feita uma 
licitação para a realização deste trabalho 
e a empresa vencedora, a Visa Teck, rece-
beu o prazo contratual para o término das 
obras de quatro meses.

Houve um pequeno atraso nas obras 
de iluminação porque a empresa Visa 
Teck entrou com um pedido de modifi-
cação das luminárias, diferentes das que 
estavam especificadas no edital. Ela apre-
sentou uma luminária que não atendia às 
especificações que constavam no edital e 
no contrato. 

A empresa, que já havia sido notifi-
cada pela Prefeitura, será notificada no-

vamente, de acordo com o contrato, para 
que o prazo dado seja cumprido. O prazo 
final de entrega das obras é dia 29 de ja-
neiro. Falta apenas colocar os postes e a 
fiação, e esse é um serviço que deve ser 
feito no máximo em 10 dias.

A empresa já executou até agora o 
projeto da iluminação e a colocação dos 
dutos e das caixas de passagem dos futu-
ros postes e luminárias e também os du-
tos de passagem de iluminação indireta 
que serão feitas na base das árvores. 

Depois da obra pronta, serão colo-
cadas 75 luminárias ao longo do parque, 
que tem 1.200 m, e outras 30 lâmpadas de 
iluminação de solo para fazer a das árvo-
res e dar um aspecto mais harmônico do 
local, que vem sendo utilizado pela popu-
lação para prática esportiva e recreação.

Parque Linear está sendo preparado para receber iluminação

Cemitério N. Sra. do Carmo recebe nova iluminação
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, finalizou a colocação 

de novos postes e luminárias no cemitério Nossa Senhora do Carmo.
O trabalho, que teve início em novembro, consistiu na instalação de 11 postes 

de luz e 22 projetores, além da iluminação feita na estrutura do velório municipal.
A Prefeitura está fazendo de tudo para que a segurança do cemitério seja cada vez 

maior, e esse aumento no número de luminárias e postes é mais um dos procedimentos.

Um grande jogo para um grande pú-
blico. Assim foi o confronto entre o São 
Carlos F. C. e o Palmeiras na noite de do-
mingo (10), no estádio Luisão. Com um pú-
blico estimado de 7 mil torcedores, o jogo 
marcou o encerramento da primeira fase e 
garantiu os dois times na próxima etapa da 
41ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, pro-
movida pela Federação Paulista de Futebol 
(FPF) e Prefeitura de São Carlos.

Dentro do campo os dois times em-
polgaram a torcida. O Palmeiras começou 
melhor e desperdiçou um pênalti com 
Luis Felipe aos 6 minutos. Depois disso, 
o São Carlos acertou a marcação e con-
seguiu dois gols com Murilo e João Vitor, 
Afonso descontou para o Verdão ainda no 
primeiro tempo.

Na volta do intervalo, com o apoio da 
torcida, o São Carlos pressionou e perdeu 
duas boas chances. Daí em diante, o time 
palmeirense melhorou e chegou ao em-
pate aos 16 minutos com Gabriel Silva. 
Luis Felipe, de pênalti, virou o jogo e Ra-
mos fechou o placar em 4 a 2.

O Palmeiras terminou como primeiro 
colocado do Grupo-T e o São Carlos garan-

tiu vaga na próxima fase pelo índice técnico 
– ficou em nono melhor segundo colocado. 

A Federação Paulista de Futebol confir-
mou na tarde de segunda-feira (11) as da-
tas e horários dos próximos jogos do São 
Carlos e do Palmeiras na Copa São Paulo.

Ontem (13), às 14h, no estádio Nico-
lau Alayon, capital paulista, o São Carlos 
F. C. jogou contra o Botafogo do Rio. Hoje 
(14), o Palmeiras joga em São Carlos, no 
estádio Luisão, a partir das 21h, contra o 
Fluminense do Rio de Janeiro. Esse jogo 
será transmitido ao vivo para todo o país 
pelos canais Sportv e ESPN/Brasil.

Atendendo a uma circular da Federa-
ção Paulista de Futebol, a Prefeitura mon-
tará no estádio Luisão um esquema para 
a arrecadação de produtos não perecíveis, 
em especial de limpeza e higiene pessoal, 
em solidariedade às vítimas das enchen-
tes em São Luiz do Paraitinga, cidade do 
Vale do Paraíba.

A doação dos produtos não é obriga-
tória para que os torcedores entrem no 
estádio, mas as pessoas podem colaborar 
com essa campanha que visa ajudar aos 
irmãos de São Luiz do Paraitinga.

São Carlos e Palmeiras garantem 
vaga na próxima fase da Copinha

A Conferência do Clima em Copenha-
gue (Dinamarca) reforça a urgência de no-
vos caminhos na redução da emissão de 
gases poluentes e atitudes que diminuam 
as agressões ao meio ambiente. Nessa 
nova empreitada, empresas recém-cria-
das em São Carlos buscam na Biotecnolo-
gia as respostas para esse desafio. 

A Biomater é uma dessas empresas. 
Ela produz matérias-primas obtidas de 
fontes agrícolas renováveis para a indústria 
de embalagens sustentáveis. A companhia 
fabrica e fornece granulados à base de mi-
lho, batata e mandioca para a fabricação 
de artefatos plásticos e embalagens. A em-
presa aposta no crescimento do mercado 

internacional por matérias-primas de ori-
gem biológica, em substituição aos plásti-
cos convencionais de origem fóssil. 

A Vitrovita é outro exemplo que nasceu 
das experiências de universitários nos la-
boratórios da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e da USP com pesquisas em 
biotecnologia. A empresa desenvolveu um 
produto para tratamento da hipersensibili-
dade dentária que já se encontra em pro-
cesso de aprovação pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A Synbeeosis também traz inovações 
biotecnológicas para o mercado. A com-
panhia criou um produto para retirada de 
óleo da água em acidentes de derrama-
mento. “É um material hidrofóbico, que re-
jeita a água e absorve o petróleo”, explica 
Cláudio Dezidério, diretor da empresa. O 
Canadá é o maior exportador de um pro-
duto similar, mas que absorve quantidade 
menor do petróleo. “Nosso produto ab-
sorve até 40 vezes mais do que seu peso, 
desde que mesclado a alguns outros pro-
dutos”, ressalta Dezidério. A Synbeeosis 
tem ainda outros produtos, como uma 
urna funerária que evita a contaminação 
do meio ambiente, e placas hidropônicas 
com novos materiais. “O caminho não é o 
reciclável, mas o compostável”, aponta o 
empresário.

Biotecnologia contra o aquecimento global
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