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 ■ pré-ConferênCia do idoso

A Secretaria de Cidadania e Assistência 
Social e o Conselho Municipal do Idoso, 
promoveu, na tarde desta segunda-feira 
(17), a segunda pré-conferência do idoso, 
no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) Astolpho Luiz do Prado, que 
fica no bairro Arnon de Mello.
As pré-conferências têm como objetivo 
preparar idosos e seus familiares para que 
fiquem por dentro dos assuntos e se en-
volvam por completo na conferência ofi-
cial, cujo tema será “Idoso, Família e Polí-
ticas Públicas”. 
A reunião teve início com uma apresen-
tação do grupo de Gerontologia da Uni-
versidade Aberta da Terceira Idade (UATI) 
e do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), mostrando a importância 
da preparação para uma conferência.
Em seguida, os participantes discutiram 
os três sub-temas que norteiam as pré-
conferências: ações para efetivação dos 
direitos do idoso, papel da família da con-
solidação do direito do idoso e financia-
mento e orçamento para efetivação para 
políticas do idoso.
A terceira pré-conferência será hoje (19), das 
14h às 17h, no Campus 1 da Fundação Edu-
cacional São Carlos (FESC), na rua São Se-
bastião, 2.828, na Vila Nery. A 1ª Conferência 
Municipal do Idoso está programada para 
acontecer no dia 10 de junho, das 8h às 13h, 
no Instituto Cultural Ítalo Brasileiro (ICIB), na 
rua General Osório, 1.096, no centro.

 ■ TransporTe seGUro

Campanha Transporte seu filho com segurança tem 
início e orienta pais, educadores e transportadores 

A Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito iniciou na última segunda-feira 
(17), no CEMEI Cônego Manoel Tobias na 
Vila Nery, a Campanha “Transporte seu filho 
com Segurança”, com o objetivo de orientar 
pais, educadores e transportadores escola-
res quanto às formas corretas e adequadas 
de transporte seguro para as crianças. 

Folhetos educativos e orientações 
sobre como transportar bebês e crianças 
durante os trajetos de automóvel foram 
feitos aos pais, professores e proprietários 
de veículos escolares nas escolas. 

A ação continua nos próximos 45 dias 
com quatro atores e agentes de trânsito 
que irão percorrer 90 escolas do municí-
pio, nos horários de entrada e saída dos 
estudantes. O grupo vai distribuir 10 mil 
folhetos explicativos e orientar o público 
sobre as regras de trânsito para o trans-
porte de crianças. 

O objetivo da campanha é garantir a 
segurança das crianças que muitas vezes 
viajam soltas dentro do carro e podem se 
envolver em acidentes graves. 

A utilização da cadeirinha para crian-

ças menores de 10 anos é necessária em 
todos os tipos de viagem da criança no 
interior do veículo até mesmo nos trajetos 
curtos. São vários tipos de cadeira e os pais 
devem buscar no comércio a que melhor 
se adapta a idade do seu filho. Só pode an-
dar no banco da frente com cinto de segu-
rança as crianças maiores de 10 anos.

O que diz a lei - Segundo a Resolu-
ção 277 do Contran, crianças de até um 
ano de idade deverão ser transportadas 
no equipamento denominado conversí-

vel ou bebê-conforto; crianças entre 1 e 4 
anos em cadeirinhas e de 4 a 7 anos e 6 
meses em assentos de elevação.

A fiscalização do uso dos equipamen-
tos de retenção começa no dia 9 de junho 
de 2010. A penalidade para a infração está 
prevista no artigo 168 do Código de Trân-
sito Brasileiro, que considera a infração 
gravíssima e prevê multa de R$ 191,54. 
O condutor recebe ainda sete pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 
fica com o veículo retido até que a irregu-
laridade seja sanada. 

A Secretaria Municipal de Saúde de São 
Carlos acaba de atualizar os números de no-
tificação de casos de dengue na cidade. Se-
gundo dados da Vigilância Epidemiológica, 
do início do ano até agora foram notificados 
486 casos suspeitos de dengue em São Car-
los, 202 exames tiveram resultado negativo, 
209 positivos e 75 ainda aguardam o resulta-
do. A cidade tem notificados, neste momen-
to, 133 casos autóctones e 76 importados. 

Em todos os casos, os agentes de 
combate às endemias já realizaram ações 
de bloqueio com nebulização e elimina-
ção dos focos de transmissão (larvas e 
criadouros), além de ações preventivas 
de saúde como a busca ativa de pessoas 
com sintomas da doença (febre abrupta, 
dor no corpo e vermelhidão na pele) que 
são orientadas a procurar imediatamente 

a unidade de saúde mais próxima de sua 
residência.

Medidas emergenciais - Para comba-
ter a dengue, a Prefeitura de São Carlos rea-
liza até o final deste mês a 8ª edição do Mu-
tirão Cidade Limpa, contratou e capacitou 
20 novos agentes de combate às endemias 
e está intensificando as ações de controle 
e bloqueio dos focos de transmissão. Entre 
outras medidas houve também um reforço 
no plano de comunicação da doença onde 
foram registrados focos de transmissão de 
dengue, com colocação de faixas de alerta 
nos bairros mais afetados e divulgação de 
orientações preventivas em rádios, outdoor 
e jornais.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
telefone da Vigilância Epidemiológica de 
São Carlos (16) 3307-7405.

secretaria de saúde atualiza casos de dengue

Manoel Virginio/PMSC
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DeCreto

DeCreto nº 292
De 18 De maio De 2010

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 
EMPREGO E RENDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, AUTORIZADO PELA LEI MUNI-
CIPAL Nº 15.283, de 17 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 proto-
colado sob o nº 16.456/10,
DECRETA
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Tra-
balho, Emprego e Renda, no valor de R$ 527.897,86 (quinhentos e vinte e sete 
mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), autorizado pela 
Lei Municipal nº 15.283, de 17 de maio de 2010, para atender às despesas relacio-
nadas abaixo:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

20.01.00 3.3.90.14 005 11.333.0065.2.079 900,00

20.01.00 3.3.90.30 005 11.333.0065.2.079 24.320,84

20.01.00 3.3.90.39 005 11.333.0065.2.079 344.307,66

20.01.00 4.4.90.52 005 11.333.0065.2.079 158.369,36

TOTAL 527.897,86

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão uti-
lizados recursos oriundos 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, 18 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 486
De 18 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 proto-
colado sob o nº 20.841/09, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de Souza, 
que a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Euceli de Menezes Vicente Pessoa Sales 
para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 
20.841/09.
São Carlos, 18 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 nº 487
De 18 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 2.550/02, resolve
EXONERAR
a pedido, SANDRA MATIKO ICHIKAWA do cargo em comissão de Diretora do De-
partamento de Trânsito, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a partir 
de 17 de maio de 2010, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 191, 
de 8 de janeiro de 2009. 
São Carlos, 18 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

LiCitaÇÕeS

PreFeitUra mUniCiPaL De SÃo CarLoS - PreGÃo eLetrÔniCo n.º 
036/2010- ProCeSSo aDminiStratiVo n° 17685/2010. Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pre-

gão Eletrônico nº. 036/2010, que possui como objeto a aquisição de beliches 
em ferro tubular para atender à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O 
Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.
saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 
8h00min do dia 07 de junho de 2010 e o início da sessão de disputa de preços será 
às 10h00min do dia 07 de junho de 2010. Maiores informações pelo telefone (16) 
3362-1189. São Carlos, 18 de maio de 2010. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

PreFeitUra mUniCiPaL De SÃo CarLoS – tomaDa De PreÇoS n.° 
013/2010 ProCeSSo aDminiStratiVo n.º 16411/2010 - Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como a con-
tratação de empresa de engenharia para execução de obra de pavimentação e 
drenagem da Rua Virgílio Vedovelli e outras, no Conjunto Habitacional João Ta-
voni, no Distrito de Santa Eudóxia, no Município de São Carlos, nos termos dos 
Anexos VII a X do edital que serão fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra 
poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Munici-
pal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, 
fone (16) 3362-1162, a partir do dia 19 de maio de 2010 até o dia 07 de junho de 
2010, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, me-
diante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Os 
envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão 
Permanente de Licitações até às 9h00min do dia 07 de junho de 2010, quando 
após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 17 de maio de 
2010. Caroline Garcia Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PreFeitUra mUniCiPaL De SÃo CarLoS – tomaDa De PreÇoS n.° 
014/2010 ProCeSSo aDminiStratiVo n.º 17766/2010 - Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto 
a contratação de empresa de engenharia para execução do Complexo Esportivo 
no Bairro Santa Felícia, no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos VII a X 
do edital que serão fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra poderá ser obtido 
na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, si-
tuada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, 
a partir do dia 19 de maio de 2010 até o dia 07 de junho de 2010, no horário das 
09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Os envelopes contendo 
a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Lici-
tações até às 11h00min do dia 07 de junho de 2010, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 18 de maio de 2010. Caroline Garcia 
Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PreFeitUra mUniCiPaL De SÃo CarLoS – tomaDa De PreÇoS n.° 
015/2010 ProCeSSo aDminiStratiVo n.º 11851/2009- Faço público de or-
dem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto a 
contratação de empresa de engenharia para execução da obra de pavimentação 
e drenagem da ligação do Jardim Botafogo ao Bairro Antenor Garcia – 1ª Etapa, no 
Município de São Carlos, nos termos dos Anexos VII a X do edital, que serão forne-
cidos em CD-ROM. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente 
de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 
1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 19 de maio 
de 2010 até o dia 07 de junho de 2010, no horário das 09h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor 
de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Os envelopes contendo a documentação e a pro-
posta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 14h30min 
do dia 07 de junho de 2010, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de 
abertura. São Carlos, 18 de maio de 2010. Caroline Garcia Batista - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações.

PreFeitUra mUniCiPaL De SÃo CarLoS – tomaDa De PreÇoS n.° 
016/2010 ProCeSSo aDminiStratiVo n.º 17762/2010- Faço público de 
ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo como objeto 
a contratação de empresa de engenharia para execução da obra de contenção 
de margens do Córrego Gregório, com execução de 110 (cento e dez) metros de 
canal em concreto, no Município de São Carlos, nos termos dos Anexos VII a X 
do presente edital, que serão fornecidos em CD-ROM. O edital na íntegra poderá 
ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São 
Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 
3362-1162, a partir do dia 19 de maio de 2010 até o dia 07 de junho de 2010, no 
horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o re-
colhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Os envelopes 
contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanen-
te de Licitações até às 16h30min do dia 07 de junho de 2010, quando após o rece-
bimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 18 de maio de 2010. Caroline 
Garcia Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

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 Pefil Co-
mercial Ltda., 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 
Carlos, 18 de maio de 2010. ANDRE LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

PreFeitUra mUniCiPaL De SÃo CarLoS – errata –PreGÃo eLetrÔniCo 
nº 014/2010-- ProCeSSo aDminiStratiVo nº 1037/10– Na publicação do 
dia 18 de maio de 2010, onde se lê: “(...) o início da sessão de disputa de preços 
será às 8h00min (...)”, leia-se: “(...)o início da sessão de disputa de preços será às 
10h00min(...)”. 

FUnDo mUniCiPaL De SaÚDe
PreGÃo eLetrÔniCo FmS nº 029/2010

ProCeSSo aDminiStratiVo FmS nº 931/2010
reVoGaÇÃo De LiCitaÇÃo

oBJeto: Registro dos Preços de material de consumo médico-hospitalar (Fralda 
Descartável Geriátrica e Infantil).
Revogo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, com funda-
mento no Artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, visando 
uma melhor adequação do objeto.
São Carlos, 17 de maio de 2010
Dr. Arthur Goderico Forghieri Pereira
Fundo Municipal De Saúde

eXtratoS

eXtrato Do aDitamento nº 32/10
1º termo aDitiVo ao ConVênio nº 57/08

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Obras Sociais da Associação 
Espírita “Francisco Thiesen”.
Objeto: prorroga a vigência até 31/03/12 e altera a cláusula do repasse para R$ 
100,00 (período integral) e R$ 50,00 (meio período) por criança de 0 a 2 anos aten-
dida e para R$ 80,00 (período integral) e R$ 40,00 (meio período) por criança de 2 
a 6 anos atendida, e altera a cláusula da prestação de contas 
Fundamento: Lei Municipal nº 14.441/08
Data da assinatura: 12/05/10
Processo nº 7.452/08

eXtrato Do aDitamento nº 33/10
3º termo aDitiVo ao ConVênio nº 58/08

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Nosso Lar.
Objeto: prorroga a vigência até 31/03/12. 
Fundamento: Lei Municipal nº 14.411/08
Data da assinatura: 12/05/10
Processo nº 7.452/08

eXtrato Do aDitamento nº 34/10
3º termo aDitiVo ao ConVênio nº 24/08

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Sociedade Amigos da Paróquia 
de Santa Izabel – Creche da Divina Providência.
Objeto: prorroga a vigência até 31/03/12. 
Fundamento: Lei Municipal nº 14.411/08
Data da assinatura: 12/05/10
Processo nº 7.452/08

eXtrato Do Contrato nº 51/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Salma Maria Colombo Bermudez Araraquara ME – Varejão São José
Objeto: fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para utilização no Restau-
rante Popular
Valor: R$ 26.850,00
Data da assinatura: 09/03/10
Vigência: 6 meses
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 02/10
Processo nº 31.727/09

eXtrato Do ConVênio nº 14/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Universidade de São Paulo
Objeto: conjugação de esforços objetivando a expansão das atividades do Centro 
de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo – CDCC – USP.
Data da assinatura: 31/03/10
Vigência: 60 meses
Fundamento: Lei Municipal nº 14.581/08
Processo nº 3.748/07

CONSELHOS
MUNICIPAIS

ConSeLho mUniCiPaL De USUárioS De tranSPorte 
De PaSSaGeiroS ConVoCaÇÃo

Nilson Roberto de Barros Carneiro, Presidente do Conselho Municipal de Usuários 
de Transporte de Passageiros, convoca os membros titulares e suplentes para a 
3ª Reunião Ordinária do ano de 2010, a realizar-se no dia 24 de maio de 2010 
(segunda-feira) às 16:00h, no auditório do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO sito à Rua 
Major José Inácio – Centro – São Carlos – SP, para tratar da seguinte pauta:
PAUTA
1 - Leitura e aprovação da Ata anterior da 2º Reunião Ordinária ocorrida em 22 de 
março de 2010;
2 - Assuntos Gerais.
São Carlos, 17 de maio de 2010.
NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
Presidente do Conselho Municipal de Usuários de Transporte de Passageiros
(*) Solicitamos aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, em caso da indisponibili-
dade de presença, favor comunicar ao seu suplente.
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