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 ■ DANÇA

A Prefeitura realiza hoje (23), no CRAS 
do Santa Felícia, o Programa de Forma-
ção Continuada para Professores dos 
Projetos Permanentes de Dança, com o 
tema “A importância da arte da dança 
em uma comunidade”. ► Pág. 4

 ■ TRANSPORTE

A Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito está em novo endereço: rua 
9 de Julho, 1.420. Atende das 8 às 18h: 
transporte rural e escolar, cadastra-
mento e demandas de trânsito, sinali-
zação, lombadas, semáforos. ► Pág. 4

 ■ VACINA IDOSOS

A Secretaria Municipal de Saúde infor-
ma que a vacinação contra a gripe co-
mum em idosos acima de 60 anos, que 
aconteceria amanhã (24), foi adiada. 
Assim como o exame de prevenção e 
diagnóstico de câncer bucal. ► Pág. 4

 ■ BARGANHA BOOK

A edição do Barganha Book que ocor-
re domingo na Biblioteca “Amadeu 
Amaral” foi transferida para a Festa do 
Clima: hoje (23) das 19 às 21h e dias 24 
e 25 das 10 às 22h. Leve seus livros já 
lidos e troque por outros. ► Pág. 4

Festa do Clima começa hoje na
Exposhow com show do Frejat

 ■ COMEMORAÇÃO

A Prefeitura realiza de hoje (23), às 19h, a domingo (25), na Exposhow, a 44ª 
Festa do Clima e a 48ª Exposição Nacional de Orquídeas, além da Festa das 
Nações, com grupos folclóricos e comidas típicas de cada país. Às 21h, show 
com o cantor Frejat. ► Pág. 4

Arquivo/PMSC

Divulgação
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deCreto nº 219
de 20 de abril de 2010

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 60, DE 6 DE JULHO DE 1987. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e, tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº 4.462/87,
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o memorial descritivo do logradouro 
público denominado oficialmente,
DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto Municipal nº 60, de 6 de julho de 1987, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Passam a denominar-se “Rua Da Paz”, Rua que se inicia na Rua Cel. Júlio 
Augusto de Oliveira Salles e termina na Rua Santa Gertrudes e as Avenidas 01 e 02 
do Conjunto Habitacional São Carlos H (CDHU) atualmente denominado “Waldo-
miro Lobbe Sobrinho” com a seguinte descrição: Rua que inicia no alinhamento 
das Avenidas 06 e 03 do Conjunto Habitacional São Carlos H (CDHU) atualmente 
denominado “Waldomiro Lobbe Sobrinho” e termina na Rua Santa Gertrudes com 
uma extensão aproximada de 355,00 metros; para que essa palavra esteja sempre 
presente em nossa memória e em nossos propósitos, pois ela representa o estado 
tranqüilo, a concordância e a harmonia de um povo e de uma nação.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 20 de abril 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 220
de 20 de abril de 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Cidada-
nia e Assistência Social, no valor de R$ 4,00.
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 15.430/10, 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$ 
4,00 (quatro reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.41 002 08.244.0023.2.022 4,00

TOTAL 4,00

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$

09.02.00 3.3.50.41 002 08.244.0021.2.022 4,00

TOTAL 4,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 20 de abril 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 221
de 20 de abril de 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educa-
ção, no valor de R$ 50.000,00.
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 15.428/10, 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$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento 
vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.03.00 3.3.90.30 001 12.365.0030.2.042 50.000,00

TOTAL 50.000,00

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$

12.03.00 3.3.90.39 001 12.365.0030.2.042 50.000,00

TOTAL 50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 20 de abril 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 222
de 20 de abril de 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, no valor de R$ 72.581,25.
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 15.429/10, 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$ 
72.581,25 (setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco cen-
tavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

20.01.00 3.3.90.39 005 11.333.0065.2.093 72.581,25

TOTAL 72.581,25

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$

20.01.00 3.3.90.36 005 11.333.0065.2.093 72.581,25

TOTAL 72.581,25

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 20 de abril 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 223
de 20 de abril de 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Cidada-
nia e Assistência Social, no valor de R$ 30.150,00.
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 15.431/10, 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$ 
30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais), suplementar à seguinte dotação do 
orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

09.02.00 3.3.50.43 005 08.244.0021.2.022 30.150,00

TOTAL 30.150,00

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$

09.02.00 3.3.50.41 005 08.244.0021.2.022 30.150,00

TOTAL 30.150,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 20 de abril 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 439
de 20 de abril 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 7.847/10, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de Souza, que 
a presidirá, Savana Piovesan Ribeiro e Estevam Luiz Muszkat para apurar os fatos 
relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 7.847/10.
São Carlos, 20 de abril 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 440
de 20 de abril 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 2.074/09/SMS, resolve
NOMEAR

Comissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de Souza, que 
a presidirá, Savana Piovesan Ribeiro e Estevam Luiz Muszkat para apurar os fatos 
relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 2.074/09/SMS.
São Carlos, 20 de abril 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 441
de 22 de abril 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 pro-
tocolado sob o nº 430/05,
CONSIDERANDO que a Portaria nº 393, de 7 de abril de 2010, nomeou Rafaela 
Cadeu de Souza para exercer o cargo em comissão de Corregedora Geral do Mu-
nicípio;
RESOLVE
que RAFAELA CADEU DE SOUZA, Corregedora Geral do Município, passa a presidir, 
a partir de 8 de abril de 2010, todas as Comissões Disciplinares e de Sindicância 
em andamento, em substituição a Fabiana Rossi do Nascimento.
São Carlos, 22 de abril 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

ato do PreFeito

HoMoloGaÇÃo da eSColHa do eSPortiSta do ano 
e eSPortiStaS HoMenaGeadoS de 2009 - oUtorGa 2010

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, homologa a deci-
são da Comissão Especial que escolheu como Esportista do Ano de 2009 / Outor-
ga 2010, o senhor ISRAEL ORTEGA PELOSI, e como Esportistas Homenageados: 
ISRAEL ORTEGA PELOSI, categoria atleta, DANIEL MENDES DOS SANTOS, Catego-
ria Para-atleta, NIVALDO CARLOS MENEGHELLI, Categoria Técnico, e LUÍS CLÁUDIO 
BOS PARES, Categoria Dirigente Desportivo.
São Carlos, 22 de abril de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

ato da SeCretaria

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$ 9.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PACI;
São Carlos, 22 de abril de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

ConCUrSo PÚbliCo e ProCeSSo SeletiVo

rePUbliCaÇÃo Por inCorreÇÃo do CoMUniCado 
diVUlGado no diário oFiCial do MUniCíPio de 20/04/10

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contra-
tação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 22/04/10, às 15h, na Rua Dom Pedro II, n.º 2426, Vila 
Costa do Sol, São Carlos.
ProFeSSor iii – ÁREA PORTUGUÊS

unidade número Período

EMEB Carmine Botta 28 Manhã

São Carlos, 20 de abril de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

liCitaÇÕeS

PreFeitUra MUniCiPal de SÃo CarloS – errata – ConCUrSo de Pro-
JetoS nº 001/2010-- ProCeSSo adMiniStratiVo nº 14574/2010 – Na 
publicação do dia 20 de abril de 2010, onde se lê: “(...) Presidente da Comissão 
Julgadora do Concurso de Projetos Projovem Trabalhador”, leia-se: “(...) José Re-
nato Prado Presidente da Comissão Julgadora do Concurso de Projetos Projovem 
Trabalhador”.

reSUMo da ata de SeSSÃo de abertUra doS enVeloPeS de Habilita-
ÇÃo toMada de PreÇoS n.°  010/2010 ProCeSSo adMiniStratiVo n.º 
7909/2010 Aos 22 de abril de 2010, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Lici-
tações a Comissão Permanente de Licitações e os representantes presentes para 
procederem à abertura dos envelopes de habilitação apresentados para a Tomada 
de Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de habili-
tação apresentados pelas empresas, a saber: Abigail Benites Garcia Andreassi ME; 
Instituto Brasil Cultural de Desenvolvimento Institucional - IBCDI; Partner Audito-
ria e Assessoria Global Ltda. A Comissão suspendeu a sessão para julgamento da 
documentação. Caroline Garcia Batista Presidente

ata de reGiStro de PreÇoS n.° 002/2010 - PreGÃo eletrÔniCo nº 
006/2010 - ProCeSSo adMiniStratiVo n.° 6.561/2010 - O Município de 
São Carlos e a empresa Maria GlÓria rotolo - ePP. acordam proceder ao Re-
gistro de Preços para a prestação de serviços de alimentação escolar, consistentes 
no preparo e fornecimento de refeições destinadas a alunos da rede estadual de 
ensino, servidas nas unidades escolares, mediante a operacionalização e desen-
volvimento de todas as atividades, proporcionando uma alimentação balanceada 
e em condições higiênico-sanitárias adequadas nas condições abaixo: 
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item desCrição da Contratação Período
nº 

Postos
Valor unitário

Valor mensal 
do ítem

Valor anual 
do ítem

01 Serviços de Merendeira 12 meses 62 R$ 1.222,00 R$ 75.764,00 R$ 909.168,00

02 Serviços de Nutricionista 12 meses 1 R$ 3.206,84 R$ 3.206,84 R$ 38.482,00

Total R$ 997.650,00

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, 12 de abril de 2010.

toMada de PreÇoS n.°  006/2010 - ProCeSSo adMiniStratiVo n.º 
10608/2010 – CoMUniCado - a PreSidente da CoMiSSÃo PerManen-
te de liCitaÇÕeS, no uso das atribuições que lhe confere a lei, CoMUniCa a 
realização de sessão pública na data de 26 de abril de 2010, às 09h00min, para 
abertura dos envelopes de propostas de preços do certame. São Carlos, 22 de abril 
de 2010. Caroline Garcia Batista – Presidente.

Pregão eletrônico n. º 015/10 - Processo n. º 1.258/2010 – HoMoloGaÇÃo 
- objeto: Registro dos preços de móveis escolares diversos. Homologo a decisão 
proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 01, adjudicado à empresa 
CantareS MaGaZine ltda - ePP devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 
07.831.740/0001-19 e ao lote n° 02, adjudicado à empresa FaCiMaQ CoMÉrCio 
de eQUiPaMentoS Para eSCritÓrio de SÃo CarloS ltda - Me devida-
mente inscrita no CNPJ sob o nº. 58.069.931-0001-26.Nesta oportunidade, desig-
no o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação 
junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 14 de abril de 2010. Oswaldo B. Duarte 
Filho - Prefeito Municipal.

Pregão eletrônico n. º 021/10 - Processo n. º 8511/2010 – HoMoloGaÇÃo - 
objeto: Aquisição de fraldas geriátricas para atendimento a usuários carentes nos 
Plantões Emergenciais e na Seção de Apoio ao Idoso e PPD (Pessoa Portadora de 
Deficiência), para uso da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. 
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lotes n° 01, ad-
judicado à empresa CaHe ProdUtoS deSCartáVeiS ltda -ePP devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o nº. 07.179.031/0001-09.Nesta oportunidade, designo o 
servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto 
ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 15 de abril de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho 
- Prefeito Municipal.

Pregão eletrônico n. º 024/10 - Processo n. º 8255/2010 – HoMoloGaÇÃo 
- objeto: Aquisição de capas de capas de processos para o uso da Prefeitura Mu-
nicipal de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, refe-
rente ao lotes n° 01, adjudicado à empresa danilo MarQUeS - Me devidamen-
te inscrita no CNPJ sob o nº. 07.658.355/0001-11. Nesta oportunidade, designo o 
servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologação junto 
ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 16 de abril de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho 
- Prefeito Municipal.

liCitaÇÃo

eXtrato da ata de SeSSÃo de abertUra doS 
enVeloPeS de HabilitaÇÃo

ConVite de PreÇoS nº 001/2010.
(Processo Administrativo nº 013/2010)
A Comissão de Licitações da Fundação Pró-Memória de São Carlos, CONSIDE-
RANDO ser este o primeiro convite aberto para contratação deste objeto e con-
siderando a ausência de empresas interessadas, JULGA FRACASSADO o presente 
certame, sugerindo abertura de novo procedimento licitatório.
São Carlos, 20 de abril de 2010.
Daniel Gomes de Mattos Filho
Presidente

ato do Saae

CoMUniCado
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – SAAE, consoante ao dis-
posto no parecer de sua Procuradoria Jurídica, aplica a penalidade de suspensão 
à empresa Melo distribuidora de Peças ltda, conforme disposto no item 14 
do Edital de Pregão Eletrônico n 006/2009, pelo prazo  de 01 (um) ano cumulada 
com a multa de 10% (dez por cento) do valor R$17.388,00 da Nota de Empenho 
nº 00527/2009, com fundamento nos subitens 14.4 a 14.9 e da Lei 8.666/1993 e 
alterações posteriores.
São Carlos, 16 de abril de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

ConCUrSoS PÚbliCoS e ProCeSSoS SeletiVoS

ConVoCaÇÃo de ConCUrSo PÚbliCo
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pes-
soal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo, 

a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) 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 – 001/2008
eMPreGo:- OPERADOR DE ETE

nome ClassiFiCação

GILCIMAR TRENTO FERREIRA 11º

São Carlos, 22 de abril de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

deSClaSSiFiCaÇÃo de Candidato de
ProCeSSo SeletiVo

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber 
que a candidata abaixo discriminada, foi convocada em 17/04/2010 e compare-
ceu e assinou o Termo de Desistência em assumir a vaga a ela destinada, ficando, 
portanto desclassificada:
Concurso Público: 001/2008
emprego: OPERADOR DE ETE
nome: MÔNICA TERESA FERREIRA SOARES
Classificação: 10º 
São Carlos, 22 de Abril de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

liCitaÇÃo

toMada de PreÇoS nº 02.01.2010.
ProCeSSo S.a.a.e. nº 6.156/2009.

objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de 
concepção, projetos básico e executivo e licenciamentos ambientais (EIA-RIMA, 
Licença Prévia/LP, Licença de Instalação/LI e Licença de Operação/LO) da Estação 
de Tratamento de Esgoto Mogi, no município de São Carlos – SP;
Deu-se a análise e o julgamento do enVeloPe nº 02 – ProPoSta tÉCniCa 
dos documentos apresentados pela empresa: SereC Serviços de engenharia 
Consultiva ltda., sediada em São Paulo – SP. O Sr. Presidente solicitou que os 
membros presentes da Comissão Especial analisassem os referidos documentos 
recebidos pela Comissão Permanente de Licitação da Autarquia. Após análise dos 
documentos, a Comissão Especial atribuiu pontos aos 05 (cinco) itens anotados 
no item 8.0 – Avaliação das Propostas e Atribuições de Pontos estabelecidos no 
Edital que resultou na pontuação de 63,75, conforme planilhas anexas ao Pro-
cesso. 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, 22 de abril de 2010.
Presidente da Comissão Especial de Licitações.

eXtrato

eXtrato do SeXto terMo de aditaMento de Contrato
PROC. Nº 6.532/2008.
NOME DAS PARTES
Contratante: SerViÇo aUtÔnoMo de áGUa e eSGoto – Saae.
Contratada: MonField CoMerCial e ConStrUrora  ltda
OBJETO: As partes de comum acordo, resolvem suspender o prazo de execução 
dos serviços pelo período de 08 (oito) meses, com efeito retroativo a partir de 
21 de fevereiro de 2010.
São Carlos, 19 de abril de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE - Substº

CONSELHOS
MUNICIPAIS

ConSelHo MUniCiPal de edUCaÇÃo
reSolUÇÃo CMe nº 005/2009

ESTABELECE AS DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-
BRASILEIRA, AFRICANA E DOS POVOS INDÍGENAS.
O Conselho Municipal de Educação de São Carlos, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no inciso XVI do Artigo 3º e no Artigo 12 da Lei nº. 13.166, de 
18 de junho de 2003.
Considerando que o Conselho Municipal de Educação é responsável por baixar 
normas para o Sistema Municipal de Ensino de São Carlos;
Considerando a necessidade de regulamentar o ensino da temática de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, conforme determina o §3º da Resolução Nº 1, 
de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno/DF 
“Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolu-
ção, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus 
respectivos sistemas”;
Considerando, ainda, a necessidade do ensino da temática de História e Cultura 
dos Povos Indígenas, conforme determina a Lei Federal nº. 11.645 de 10 de março 
de 2008, que altera artigos da Lei e Bases da Educação Nacional. 
RESOLVE:
Art. 1° - A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Municipais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas em todos estabelecimentos do Sistema 
Municipal de Ensino de São Carlos.
Parágrafo Único: Estas Diretrizes deverão ser amplamente divulgadas e adotadas 
pelas instituições que fazem ou que vierem a fazer parte do Sistema Municipal 

de Ensino.
Art. 2° - As Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos 
Indígenas devem estar presentes na elaboração dos Projetos Políticos Pedagó-
gicos, planos de ensino, na execução e avaliação da educação, com o objetivo 
de promover a educação das relações étnico-raciais positivas, na perspectiva da 
construção e do fortalecimento das identidades étnico-raciais, assim como de na-
ção democrática e justa.
§ 1° - A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e a 
produção de conhecimentos, bem como a constituição de atitudes, posturas e 
valores que formem cidadãos a partir do seu pertencimento étnico-racial – des-
cendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos 
– capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, ter 
igualmente respeitados seus direitos, valorizada sua identidade e participação na 
consolidação da democracia brasileira.
§ 2º - O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas 
tem por objetivo o reconhecimento e a valorização das identidades, histórias e 
culturas dos afro-brasileiros, dos povos africanos e indígenas, assumindo a igual 
valorização das raízes européias e asiáticas.
Art. 3° - Os conteúdos, competências, atitudes e valores a serem aprendidos com 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Bra-
sileira, Africana e dos Povos Indígenas deverão fazer parte dos Projetos Políticos 
Pedagógicos das instituições de ensino com o apoio e supervisão dos órgãos 
competentes da Secretaria Municipal de Educação, bem como das coordenações 
pedagógicas, observadas as indicações, recomendações das Diretrizes Curricu-
lares Municipais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino e 
Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas.
Art. 4° - A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer canais de comu-
nicação com entidades do Movimento Negro, grupos culturais negros, Núcleos 
de Estudos Afro-Brasileiros, entidades ligadas aos povos indígenas e instituições 
formadoras de professores/as com a finalidade de buscar subsídios e trocar ex-
periências para o desenvolvimento dos Projetos Políticos Pedagógicos, planos e 
projetos de ensino.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Educação deverá incentivar e criar condições 
materiais e financeiras, assim como prover as escolas, seus/suas professores/as e 
estudantes com materiais didáticos e paradidáticos (brinquedos, jogos, bonecas, 
bonecos negros, livros de literatura infanto-juvenil e adulto, filmes, CDs e instru-
mentos musicais entre outros de origem africana, afro-brasileira e indígena).
Parágrafo Único – As unidades escolares com apoio e supervisão da Secretaria 
Municipal de Educação deverão promover o aprofundamento de estudos na te-
mática da educação das relações étnico-raciais como, por exemplo, nos Horários 
de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), com o objetivo de constituir conteúdos 
que tratem a temática.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Educação deve tomar providências para que 
seja respeitado o direito de todos estudantes freqüentarem estabelecimentos de 
ensino com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores/
as competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos/as com a 
educação das relações étnico-raciais, para que todos/as se relacionem com respei-
to, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem precon-
ceito, racismo e discriminação.
Art. 7º - Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, como o Conselho 
de Escola, Grêmios Estudantis, Associação de Pais e Mestres, assegurarão o exa-
me e encaminhamento de solução para situações de discriminação, buscando-se 
criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da di-
versidade.
Art. 8° - Os estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino de São Carlos, com 
o apoio e Supervisão da Secretaria Municipal de Educação, desenvolverão os Pro-
jetos Políticos Pedagógicos para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas, elabo-
radas no âmbito de sua autonomia e especificidade, obedecendo às recomenda-
ções dessas Diretrizes Curriculares Municipais, sendo estes propósitos considera-
dos na avaliação de suas condições de funcionamento.
Art. 9º - Cabe à Secretaria Municipal de Educação viabilizar estratégias para que a 
formação continuada e contínua dos/as professores/as e demais profissionais de 
educação, em exercício, abarque as Diretrizes desta Resolução.
Art. 10 - A Secretaria Municipal de Educação apoiará o desenvolvimento de pes-
quisas sobre processos educativos orientados por valores, visões de mundo e 
conhecimentos de origem africana e indígena, com o objetivo de ampliação e 
fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira.
Art. 11 - A Secretaria Municipal de Educação envidará esforços para que a aquisi-
ção de livros e de outros materiais didáticos e pedagógicos contendo a história de 
luta e de resistência dos povos de origem africana, dos povos indígenas durante 
o processo de colonização, de escravização, bem como suas contribuições para a 
construção do Brasil, de modo geral, de São Carlos, em especial, destacando os 
espaços culturais e educativos de resistência no passado e no presente.
Art. 12 - A Secretaria Municipal de Educação promoverá a ampla divulgação das 
Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas, 
junto à todos estabelecimentos de ensino, públicos e privados que compreendem 
e que vierem a compor o Sistema Municipal de Ensino.
Art.13 – A Secretaria Municipal de Educação, em parceira do Conselho Municipal 
de Educação, promoverá e incentivará atividades periódicas de exposição, avalia-
ção e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagens de História 
e Cultura Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas e da Educação das Rela-
ções Étnico-Raciais.
Art. 14 - Cabe a Secretaria Municipal de Educação comunicar, de forma detalhada, 
os resultados obtidos ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promo-
ção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Educação, 
para providências, que forem requeridas.
Parágrafo Único: A Secretaria Municipal de Educação deve assegurar a implanta-
ção dessas Diretrizes acompanhando e avaliando seus resultados.
Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro de 2009.
HILDA MARIA MONTEIRO
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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PREFEITURA DE

A Prefeitura de São Carlos, por meio 
da Coordenadoria de Artes e Cultura, re-
aliza de hoje (23) a domingo (25), no Pa-
vilhão São Carlos Exposhow, a 44ª Festa 
do Clima e a 48ª Exposição Nacional de 
Orquídeas. A abertura oficial da Festa do 
Clima será às 19h, e às 21 horas tem show 
com o cantor Frejat. Este ano acontece, si-
multaneamente, a Festa das Nações, com 
grupos folclóricos e comidas típicas de 
cada país.

Na parte interna da Exposhow, em 
770 metros quadrados, acontece a Expo-

sição Nacional de Orquídeas, que terá sua 
abertura hoje, às 20 horas, e contará com 
cerca de 50 cidades participantes, 500 ex-
positores e 4.000 exemplares, 7 barracas 
de vendas de orquídeas e insumos para 
cultivo. E haverá um curso de cultivo e 
cuidados com orquídeas. Há também bar-
racas típicas de comidas árabe, japonesa, 
italiana e portuguesa, além de barracas 
de artesanato.

Também na área interna do pavilhão, 
acontecem a Exposição Fotográfica “Ima-
gens da Vida Natural”, de Haroldo Palo Jr., 

atividades culturais com os grupos folcló-
ricos da Festa das Nações e apresentação 
de duas atrações inéditas, a “Rádio Comi-
da” – com a Trupe Cômica que apresenta 
um show interativo musical gastronômico 
– e apresentação do músico Felipe Cam-
beiro. 

Na parte externa do Pavilhão São 
Carlos Exposhow acontecem os grandes 
shows, como o de abertura com o cantor 
Frejat e banda. No sábado (24), as ativida-
des têm início às 10h, com barracas típi-
cas que seguem durante todo dia; às 20h 

haverá show com a dupla sertaneja Rud e 
Robson. No domingo (25), encerrando a 
festa, as atividades começam às 15h, com 
a premiação das orquídeas; às 18h, show 
com a banda Doce Veneno e às 20h, show 
com a dupla sertaneja Hugo e Thiago.

Para o público infantil, haverá um es-
paço lúdico durante os três dias de festa, 
com brinquedoteca, atividades de edu-
cação ambiental, brincadeiras circenses, 
e cinema com exibições variadas. Confira 
programação completa no www.saocar-
los.sp.gov.br

Festa do Clima começa hoje na
Exposhow com show do Frejat

Festa do Clima terá troca gratuita de livros
Nesta sexta-feira (23), no Espaço Exposhow, começa em 

São Carlos a 44ª edição da Festa do Clima e o Sistema Inte-
grado de Bibliotecas de São Carlos (SIBI) levará à festa o pro-
jeto Barganha Book, no qual as pessoas podem levar livros 
e trocá-los gratuitamente por outros disponibilizados pelo 
SIBI.

O Barganha Book será realizado no dia 23 das 19 às 21 
horas, dias 24 e 25 das 10 às 22 horas. Desta forma, no do-
mingo, a edição do projeto que tradicionalmente ocorre na 
biblioteca pública Amadeu Amaral será transferida para a 
Festa do Clima.

A Prefeitura de São Carlos, via Secre-
taria Municipal de Saúde, informa que 
a vacinação contra a gripe comum em 
idosos acima de 60 anos, que acontece-
ria amanhã (24), foi adiada. A Prefeitura 
também adiou o exame de prevenção e 
diagnóstico precoce de câncer bucal, que 
aconteceria simultaneamente. 

O adiamento da vacinação contra a 
gripe comum cumpre orientação feita 
pelo Ministério da Saúde nesta segunda-
feira (19), por conta de atraso na entrega 
das doses por parte do Instituto Butantã. 
A campanha, segundo o Ministério, foi 
prorrogada para o dia 8 de maio nas re-

giões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste e 
com calendário inalterado para as regiões 
Norte e Sul. 

Na segunda-feira, algumas uni-
dades de saúde de São Carlos chega-
ram a ficar sem a vacina com a gripe A 
(H1N1) por algumas horas, entretanto 
a Secretaria Municipal de Saúde rece-
beu, no início da tarde, 10 mil doses 
da vacina.

A secretaria aguarda orientações 
do Ministério da Saúde quanto ao envio 
de novos lotes de vacina para divulgar o 
novo calendário de imunização e exame 
preventivo de câncer bucal.

Vacinação contra gripe 
comum em idosos é adiada

A Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito está funcionando em novo en-
dereço: rua 9 de Julho, 1.420, quase esqui-
na com a rua Major José Inácio. A proximi-
dade da nova sede com o Paço Municipal 
vai facilitar o trabalho da secretaria. 

A Prefeitura tinha uma área sem uti-
lização às margens da rodovia Washing-
ton Luís com dificuldade de acesso e tro-
cou com o imóvel reformado e ampliado 
onde está instalada a nova sede da Se-
cretaria, melhorando o espaço e as con-
dições de trabalho das secretarias que fi-
caram no prédio do endereço anterior. A 
permuta desse terreno da Prefeitura pelo 
novo imóvel foi aprovada pela Câmara 
Municipal. 

Atendimento ao público – A nova 
sede da secretaria atende o público de se-
gunda a sexta-feira das 8 às 18h em servi-
ços como a coordenação do transporte ru-
ral e escolar, cadastramento e vistoria dos 
taxistas e do transporte escolar particular, 
requerimentos relativos às demandas de 
trânsito, sinalização, lombadas, semáfo-
ros, educação de trânsito, engenharia e 
planejamento de tráfego e transporte. 

A nova sede da secretaria, localizada a 
50 metros da Prefeitura, dá uma dinâmica 
maior ao trabalho diário de atendimento 
à população e deslocamentos junto à Pre-
feitura. E conta com boas acomodações 
que permitem ampliar ainda mais a qua-
lidade do serviço prestado à população, 
em especial o controle do trânsito da ci-
dade, devido ao grande número de veícu-
los em circulação.

Estrutura organizacional - A Secre-
taria Municipal de Transporte e Trânsito é 
formada pelos Departamentos de Trans-
porte e Trânsito, divisões de Ações Comu-
nitárias e Educação para o Trânsito, Con-
trole e Processamento de Informações, 
Operações e Fiscalização do Trânsito, Pátio 
Municipal, Projetos Viários, Administração 
do Transporte Público, Gerenciamento e 
Manutenção de Frota, Logística de Veícu-
los e Cargas Leves, Operação, Fiscalização 
e Planejamento Operacional do Transpor-
te Coletivo e seções de Implantação de 
Sinalização Viária, de Semáforos, Manu-
tenção de Frota e Apoio Administrativo. 
Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone (16) 3307-8821.

Secretaria de Transporte passa 
a funcionar na rua 9 de Julho

A Prefeitura, por meio da Coorde-
nadoria de Artes e Cultura, Secretaria de 
Cidadania e Assistência Social e Funda-
ção Educacional São Carlos (FESC), realiza 
hoje (23), das 9 às 13h e das 14 às 18h, no 
CRAS do Santa Felícia, o Programa de For-
mação Continuada para Professores dos 
Projetos Permanentes de Dança, com o 
tema “A importância da arte da dança em 
uma comunidade”.

Participam professores dos projetos 
permanentes de dança da Prefeitura, pro-
fessores da rede municipal de ensino e 
professores de dança convidados.

Desde 2006, a Prefeitura oferece um 
programa de formação continuada para 
os professores de dança, com o obje-
tivo de aperfeiçoar e integrar as diver-
sas formas de abordagem do ensino da 
dança. Durante o ano são desenvolvidas 
atividades direcionadas aos educadores 

para a construção de formas de atuação 
criativas com os alunos, valorizando a 
expressão individual da relação corpo-
ral consigo próprio, com o outro e com 
o espaço.

Em 2010, a proposta para o programa 
é propiciar encontros mensais (de março 
a julho), onde os professores possam vi-
venciar diferentes esferas que compõem 
a metodologia do ensino da dança, além 
de divulgar e abrir vagas para os profissio-
nais que atuam em São Carlos na área da 
dança. 

Um desses cursos será ministrado 
por Uxa Xavier, professora de dança para 
crianças e adolescentes há mais de 30 
anos, com o título “Dança em Projetos So-
ciais”. O CRAS Santa Felícia fica na rua José 
Quatrochi, 140, Arnon de Melo, ao lado do 
salão da ADPM. Mais informações pelo te-
lefone (16) 3374 3937.

Prefeitura promove curso para 
professores de dança no Santa Felícia
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