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CNJ elege NAI modelo para o país

Diário Oficial de São Carlos

 ■ NOVOS SEMÁFOROS

A Prefeitura vai implantar dois novos 
semáforos na rotatória do Cristo, é a se-
gunda etapa de sinalização no local. A 
intenção é disciplinar o fluxo de veículos 
vindos do restaurante Casa Branca para o 
Shopping. ► Pág. 8

 ■ CALÇADA ACESSÍVEL

Representantes do Conselho Municipal 
de Pessoas com Deficiência (Condef) 
aprovaram a construção de calçada feita 
pela Prefeitura, via Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos, na avenida Parque 
Faber. ► Pág. 2

 ■ MAIS ÁRVORES

A Coordenadoria do Meio Ambiente e a 
Escola de Samba Rosas Negras plantaram 
mudas de árvores no Tangará. A parceria 
visa colaborar com a preservação ambien-
tal. Alunos da EMEB Antônio Stella Moru-
zzi participaram do plantio. ► Pág. 2

 ■ FRIzILéIA NO BICÃO

Neste domingo (27), a atriz Elizabeth Sa-
vala, estará no Parque do Bicão, às 19h, 
apresentando a peça Friziléia. Este evento 
é um projeto da atriz chamado Teatro de 
Graça na Praça, que ganhou apoio da Pre-
feitura. ► Pág. 8

 ■ MODELO PARA O PAÍS

O Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) e as medidas so-
cioeducativas aplicadas com os adolescentes em conflito com 
a lei em São Carlos foram considerados modelo para o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). ► Pág. 8
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Coordenadoria do Meio Ambiente 
e Rosas Negras plantam árvores

Representantes do Conselho Municipal de Pes-
soas com Deficiência (Condef) estiveram visi-
tando a construção da calçada que está sendo 
feita pela Prefeitura, via Secretaria de Serviços 
Públicos, na avenida Parque Faber, entre a rota-
tória do Cristo e a avenida Bruno Ruggiero Filho. 
O lugar está ganhando cerca de 350 metros de 

calçada com 1,80 de largura e também uma mu-
reta com 15 centímetros de altura que servirá de 
guia para os deficientes visuais. Os representan-
tes do Condef aprovaram a obra.
A Secretaria de Serviços Públicos, informou que 
o lugar apresentava grande risco de acidentes e 
as pessoas eram obrigadas a transitar pelas ruas. 

Condef aprova calçada

Alunos da EMEB Antônio Stella Moruzzi e a diretoria do 
Grêmio Recreativo Cultural e Esportivo Sociedade Rosas 
Negras, plantaram, na rua vereador José Pereira Pinhei-
ro Filho, ao lado da sede da Escola de Samba, oito espé-
cies nativas de árvores. 
A parceria é mais uma iniciativa da Coordenadoria de 
Meio Ambiente da Prefeitura e visa colaborar com a pre-
servação ambiental do município e com a preservação 
do manancial de captação do Espraiado, abastecido 
pela nascente do Monjolinho que fica atrás da escola 
Antônio Stella Moruzzi, localizado na região do Jardim 
Tangará. 
Essa é uma contribuição da Prefeitura para o processo 
de rearborização da cidade, cujas árvores podem ser so-

licitadas pelo disque árvore através dos telefones 3361-
8081 e 3361-8383.

IPTU Verde – A Prefeitura já lançou a campanha de IPTU 
Verde 2010, que concede benefícios a quem plantar 
árvores ou manter áreas permeáveis em imóveis edifi-
cados. O desconto no IPTU Verde pode chegar até 4% 
do valor total do imposto. Para obter o benefício, os in-
teressados devem fazer o cadastramento em uma das 
unidades do SIM ou pelo Portal da Prefeitura.
Em 2009 foram 4.738 solicitações para desconto do IPTU 
Verde, um crescimento de quase 40% em relação a 2008 
(3.389). Atualmente, São Carlos possui 60 mil árvores 
plantadas na área urbana, mas o ideal seriam 100 mil.

Alunos do Carmine Botta realizam
I Mostra de Artes no Paço Municipal

A I Mostra de Artes com trabalhos dos estudantes da 
7ª série da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) 
Carmine Botta, do bairro Boa Vista pode ser vista no 
Paço Municipal, na rua Episcopal, 1.575. A exposição 
é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e 
Coordenadoria de Artes e Cultura. 
A Mostra é o resultado de uma atividade proposta pela 
professora Jéssica Tardivo, que teve como foco as obras 
do pintor brasileiro Cândido Portinari. 
“O interesse de Portinari como pintor e como itinerário 
de acesso ao Brasil de sua época não se limita apenas 
ao legado pictórico, pois ele representou um importan-
te polo de captação e irradiação das principais preocu-
pações estéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas 
de sua geração. Ele ainda legou ao nosso imaginário 
uma ampla síntese crítica de todos os aspectos da vida 
brasileira, e sua obra foi celebrada pelos mais notáveis 
nomes de sua geração, no Brasil e no exterior”, disse a 

professora.
A partir desse contexto, os alunos fizeram um trabalho 
expositivo para traduzir a essência da obra do artista e 
do movimento moderno no qual ela se insere, ativando 
a criatividade e o pensamento crítico dos estudantes, 
que trabalharam com os mais diversos materiais, desde 
areia, grãos e folhas.
Segundo a professora Jéssica Tardivo, durante o desen-
volvimento do trabalho, os jovens adquiriram autono-
mia para criar e se descobriram apreciadores de arte 
e produtores dela. A atividade foi realizada em grupo, 
fazendo com que o respeito pelos diversos pontos de 
vista dos alunos compusesse a obra final.

Data e horário - A I Mostra de Artes, realizada pelos es-
tudantes da Escola Municipal de Educação Básica Car-
mine Botta, ficará na Prefeitura Municipal até 2 de julho 
e poderá ser conferida sempre das 8h às 18h.

Marília Villari/PMSC

Divulgação

Carlinhos Oliveira/PMSC

Carlinhos Oliveira/PMSC
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LEIS

LEI Nº 15.331
DE 24 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Município de São Carlos a celebrar Termo de Parceria com a Associação 
Horizontes, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de Parceria com a As-
sociação Horizontes, objetivando a execução do programa Projovem Trabalhador 
– Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens do 
Governo Federal, promovendo a criação de oportunidades de trabalho, emprego 
e renda para os jovens em situação de vulnerabilidade frente ao mundo do traba-
lho , por meio da qualificação sócio-profissional com vistas à inserção na atividade 
produtiva. 
Parágrafo único. Para consecução do Termo de Parceria previsto no caput deste 
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a repassar a Associação Horizontes o va-
lor de R$ 2.218.898,00 (dois milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e noventa 
e oito reais).
Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba 
própria do orçamento vigente.
Art. 3º Fica revogada a Lei Municipal nº 15.325, de 14 de junho de 2010.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DeCRetO nº 381
De 23 De junhO De 2010

NOMEIA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA PARA CELEBRAR O DIA 
MUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ.
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 n° 12.306/01,
DECRETA
Art. 1° Fica nomeada comissão para dar cumprimento e fiscalizar as ações para 
a realização da cerimônia de celebração do Dia Municipal da Cultura e da Paz, 
conforme Lei Municipal no 12.885, de 22 de outubro de 2001:
1 – Prefeito Municipal de São Carlos: Oswaldo Baptista Duarte Filho – Presidente
2 – Presidente da Câmara Municipal de São Carlos: Lineu Navarro
3 – Secretária Municipal de Educação: Lourdes de Souza Moraes
4 – Representante da Oficina Cultural “Sérgio Buarque de Holanda”: Maria Inês 
Cornicelli Botta
5 – Comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar: Tenente Coronel Jackson Jus-
tus
6 – Delegado de Polícia: Dr. Adolfo Domingos da Silva Junior
Art. 2° Fica revogado o Decreto Municipal nº 236, de 17 de junho de 2009.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 23 de junho 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 389
DE 24 DE JUNHO DE 2010

APROVA O REGULAMENTO DO CONCURSO ANUAL DE MONOGRAFIAS DA FUN-
DAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo proto-
colado sob o nº 31/10/FPMSC,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovado para o ano de 2010 o regulamento do Concurso Anual de 
Monografias da Fundação Pró-Memória de São Carlos, que consta no Anexo I do 
presente Decreto.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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

ANEXO I
REgULAmENTO DO CONCURSO ANUAL DE mONOgRAfIAS 

DA fUNDAçãO PRó-mEmóRIA DE SãO CARLOS
CAPÍTULO I

DA REALIZAçãO
Art. 1º O Concurso Anual de Monografias da Fundação Pró-Memória de São Carlos 
será realizado pela Fundação Pró-Memória de São Carlos e pela Secretaria Munici-
pal de Educação, com o apoio da Comissão Organizadora nomeada pelo Decreto 
nº 185, de 8 de abril de 2010.
Art. 2º O Concurso Anual de Monografias da Fundação Pró-Memória de São Carlos 
terá como temática “Os Esportes em São Carlos”, e contará com distribuição de 
prêmios mediante julgamento, nos termos da Lei Municipal nº 13.813, de 26 de 
maio de 2006.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 3º O Concurso Anual de Monografias da Fundação Pró-Memória de São Carlos 
tem como objetivo:
I – estimular os autores a conhecerem e refletirem sobre aspectos cultural e social 

do Município;
II – produzir trabalhos que reflitam sobre o Município, valorizando o conhecimen-
to produzido pela comunidade e sobre ela;
III – premiar 3 (três) trabalhos inéditos que melhor abordem questões relativas a 
temática proposta no artigo 2º deste regulamento.

CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES

Art. 4º Para concorrer, os candidatos deverão observar o seguinte:
I - participação individual ou em grupo, de qualquer cidadão;
II - idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
III - inscrição de apenas uma monografia, para participação individual ou em gru-
po;
IV - monografia de teor inédito, sendo vedada a publicação anterior, total ou par-
cial, de monografia pela imprensa, por meios digitais ou em livro;
V - monografia apresentada em edições anteriores do Concurso, mesmo não pre-
miada, não poderá ser inscrita novamente, sob pena de indeferimento da inscri-
ção;
VI - candidato(s) que participou(ram) de edições anteriores do Concurso Anual de 
Monografias da Fundação Pró–Memória de São Carlos poderão participar desta 
edição, desde que apresentem uma monografia inédita.
§ 1º Os candidatos menores de 18 (dezoito) anos deverão, no ato da inscrição, 
entregar autorização por escrito, conforme modelo previsto no Anexo A, devida-
mente assinado pelo pai ou responsável, com assinatura autenticada em cartório.
§ 2º Fica vedada a participação de candidatos relacionados às comissões organi-
zadora e julgadora, assim como funcionários ligados às instituições realizadoras 
deste Concurso.

CAPÍTULO IV
DA INSCRIçãO

Art. 5º As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 28 de junho 
de 2010 a 1º de outubro de 2010.
Art. 6º As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pelo candidato na Fun-
dação Pró-Memória de São Carlos, localizada na Estação Cultura (antiga estação 
ferroviária), na Praça Antônio Prado, s/nº, das 9h00min às 11h30min e das 14h00m 
às 17h00min.
Parágrafo único. Os candidatos que residirem fora do Município de São Carlos po-
derão fazer suas inscrições por via postal, seguindo as normas deste regulamento, 
sendo a data limite de postagem o dia 1º de outubro de 2010.
Art. 7º No ato da inscrição os candidatos deverão entregar no local previsto no 
artigo 6º deste regulamento:
I - ficha de inscrição conforme modelo previsto no Anexo B, devidamente pre-
enchida e fotocópia(s) da(s) cédula(s) de identidade e CPF, em envelope lacrado, 
sendo identificado no exterior do envelope apenas o(s) pseudônimo(s) do(s) 
autor(es) e título da monografia.
II - monografia impressa em 3 (três) vias, identificada apenas com o(s) 
pseudônimo(s) do(s) autor(es) e título da monografia.
III - disquete ou CD, sem identificação pessoal, apenas com o pseudônimo do au-
tor e título da monografia, contendo os documentos citados nos incisos II e III 
deste artigo.
§ 1° A identificação do(s) autor(es) em qualquer documento ou disquete ou CD, 
com exceção da ficha de inscrição, acarretará na desclassificação automática da 
obra.
§ 2° Os arquivos contidos no disquete ou CD deverão ser apresentados em forma-
to compatível com editor de texto Word (extensão *doc).

Art. 8º A Comissão Organizadora, ao término do período de inscrição, conferirá o 
conteúdo dos envelopes e o cumprimento das demais regras de inscrição, expe-
dido em seguida uma lista das inscrições deferidas, que ficará disponível no site 
oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos, no site da Fundação Pró- Memória de 
São Carlos e na Estação Cultura.
Parágrafo único. Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas poderão 
retirar todo o material enviado até o dia 29 de outubro de 2010, na Estação Cultu-
ra, das 9h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min. 

CAPÍTULO V
DA mONOgRAfIA

Art. 9º As monografias deverão ser elaboradas segundo as normas para apre-
sentação de trabalhos acadêmicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT).
Parágrafo único. As monografias deverão atender ainda os seguintes requisitos:
I - página formato A-4 (digitadas em um único lado); espaço entrelinhas 1,5; 2 cm 
de margem esquerda e direita; fonte Arial ou similar, tamanho 12;
II - mínimo de 30 (trinta) e no máximo 80 (oitenta) laudas, incluindo-se as relacio-
nadas com apresentações de fotos, tabelas, ilustrações e listagem de referências 
bibliográficas e/ou documental;
III - redação em português, com observância dos padrões gramaticais vigentes da 
norma culta e das normas da ABNT;
IV - não conter informações que possibilitem a identificação voluntária ou invo-
luntária do(s) autor(es), como agradecimentos a colaboradores e/ou dedicatórias;
V - na folha de rosto da monografia deverão constar apenas o(s) pseudônimo(s) 
do(s) autor(es) e título da monografia. 

CAPÍTULO VI
DO JULgAmENTO, CLASSIfICAçãO E PREmIAçãO

Seção I
Do Julgamento
Art. 10. O julgamento das monografias será efetuado pela Comissão Julgadora 
indicada pela Comissão Organizadora do Concurso, nomeada pelo Prefeito.
§ 1º Os membros da Comissão Julgadora deverão, necessariamente, atuar ou pos-
suir trabalhos na área do Concurso.
§ 2º Os membros da Comissão Julgadora serão remunerados, na forma prevista 
no artigo 3º da Lei Municipal nº 13.813, de 26 de maio de 2006.
Art. 11. O julgamento das monografias obedecerá os seguintes critérios:
I - a avaliação preliminar, de caráter eliminatório, levará em conta:
a) a pertinência – vinculação do trabalho com o tema proposto;
b) a extensão – observância das extensões mínima e máxima definidas no inciso II 
do parágrafo único do artigo 9º deste regulamento;
c) ineditismo do tema.
II - a avaliação de mérito, de caráter classificatório, levará em conta:
a) enquadramento formal: observância dos padrões formais para a apresentação 
do trabalho - 10 (dez) pontos;
b) linguagem: objetividade, estilo, concisão e correção de linguagem - 20 (vinte) 
pontos;
c) tratamento metodológico: uso das fontes, citações entre outros – 10 (dez) pon-
tos;
d) conteúdo: o caráter inovador do conjunto de idéias principais e correção das 
afirmações sobre fatos, evidências e informações - 30 (trinta) pontos;
e) fundamentação: argumentação fundamentada em fatos históricos, legislação 
ou doutrinas relativas ao tema, com indicação da fonte - 10 (dez) pontos;
f ) conclusão: mérito do conjunto de conclusões e de eventuais propostas de li-
nhas de ação - 20 (vinte) pontos.
Art. 12. A nota final de cada trabalho será obtida pela média aritmética simples, 

arredondada até à segunda casa decimal, das notas atribuídas pela Comissão Jul-
gadora.
Art. 13. Caso a Comissão Julgadora conclua que a qualidade dos trabalhos não 
atende aos objetivos do Concurso, deverá justificar sua decisão em documento 
dirigido à Comissão Organizadora.
Art. 14. As decisões da Comissão Julgadora não serão suscetíveis de recursos ou 
impugnações.
Seção II
Da Classificação
Art. 15. A classificação dar-se-á pela somatória de pontos atribuídos pelos mem-
bros da Comissão Julgadora, nos quesitos citados na Seção I deste capítulo, sendo 
as monografias classificadas por ordem decrescente do total de pontos obtido.
Art. 16. Na hipótese de igualdade na classificação terá preferência a monografia 
que obtiver maior média de pontos nos quesitos especificados nas alíneas “b”, “d” 
e “f” do inciso II do artigo 11 deste regulamento.
Art. 17. O resultado do concurso será divulgado na imprensa oficial e na Estação 
Cultura em data a ser divulgada pela Comissão Organizadora.
Seção III
Da Premiação
Art. 18. Serão distribuídos os seguintes prêmios:
I - 1º lugar: publicação da monografia pela Comissão Organizadora do Concurso e 
pagamento de prêmio ao(s) autor(es) no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais);
II - 2º lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais);
III - 3º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Parágrafo único. O(s) autor(es) vencedor(es) terá(ão) direito a uma cota de 5% (cin-
co por cento) das publicações editadas.
Art. 19. A Comissão Julgadora poderá conferir até 2 (duas) menções honrosas a 
seu critério.
§ 1° As menções honrosas não receberão premiação em dinheiro.
§ 2° A premiação será realizada no dia da divulgação previsto no artigo 17 deste 
regulamento, em local previamente divulgado pela Comissão Organizadora do 
Concurso.
§ 3° O lançamento da publicação acontecerá no segundo semestre de 2011. 
Art. 20. Aos trabalhos inscritos e não classificados serão concedidos certificados 
de participação.
Art. 21. Os recursos destinados à publicação da monografia premiada e demais 
gastos oriundos do Concurso serão captados pela Comissão Organizadora através 
de patrocínios e doações de empresas públicas e/ou privadas e cidadãos interes-
sados, sendo geridos pela Fundação Pró-Memória de São Carlos.

CAPÍTULO VII
DISPOSIçÕES fINAIS

Art. 22. Ao se inscrever, o candidato aceita plenamente as normas expressas neste 
regulamento, sob pena de eliminação do Concurso.
Parágrafo único. O descumprimento de qualquer norma deste regulamento resul-
tará na exclusão do candidato do Concurso.
Art. 23. Este concurso entende como adoção de pseudônimo o uso de um nome 
fictício que não se relacione com o nome real do(s) autor(es), incluindo o diminu-
tivo ou o uso de parte do nome.
Art. 24. Os trabalhos serão de responsabilidade de seus autores, e os seus con-
teúdos não expressam, necessariamente, as idéias e opiniões das instituições e 
patrocinadores desde Concurso.
Art. 25. A inscrição implica em autorização de publicação ou reprodução do tra-
balho premiado.
Art. 26. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por nenhuma despesa 
que tenha sido efetuada sem sua expressa autorização.
Art. 27. Na hipótese de as monografias premiadas terem sido elaboradas por mais 
de um autor, a entrega do prêmio será feita a todos os autores cujos nomes este-
jam na ficha de inscrição do trabalho, sendo o valor do prêmio dividido em partes 
iguais.
Art. 28. Após a divulgação do resultado oficial do Concurso, o material não pre-
miado estará à disposição para retirada na Estação Cultura até o dia 17 de dezem-
bro de 2010, sendo retidos apenas a ficha de inscrição e o disquete ou CD que 
contém o texto da monografia. 
Art. 29. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora do Concur-
so e pela Diretoria da Fundação Pró-Memória de São Carlos.

ANEXO A
AUTORIZAçãO (mODELO)

Eu,________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________,portador(a) da cé-
dula de identidade n°________________________ órgão expedidor 
____________, inscrito(a) no CPF sob o n°_______________________, resi-
dente na ________________________________________________________
__________________, Bairro _____________________________, na cidade de 
____________________________, Estado de_________ (    ) pai, (   ) mãe ou (   ) 
responsável por ___________________________________________________, 
portador(a) da cédula de identidade n° ________________________________ór-
gão expedidor __________, autorizo sua participação como candidato(a) no Con-
curso Anual de Monografias da Fundação Pró-Memória de São Carlos – 2010 e 
declaro estar ciente do regulamento do referido Concurso.

São Carlos, ____ de ________________________ de 20__.
______________________________________________________
Assinatura do Responsável com firma reconhecida

ANEXO B
fICHA DE INSCRIçãO (mODELO)

Fundação Pró –Memória de São Carlos
CONCURSO ANUAL DE MONOGRAFIAS

Ficha de Inscrição

Nome do participante:

Pseudônimo adotado:

Título da Monografia:

Endereço do participante:

Nº                      complemento                           Bairro:                                 CEP:                             

Cidade:                                                                                       Estado:

Tel.: (        )                                           Celular: (         )

e-mail:
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Declaro para os devidos fins, que li e estou de pleno acordo com os termos do 
regulamento.
Local________________________ data: ____/_____/______
Assinatura:_________________________________________

DECRETO Nº 382
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde, no 
valor de R$ 270.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 1.866/10/SMS, 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$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), suplementar às seguintes dotações do 
orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

07.01.00 3.3.90.30 003 10.301.7013.2.206 140.00,00

07.01.00 3.3.90.30 003 10.301.7015.2.203 70.000,00

07.01.00 3.3.90.39 003 10.301.7015.2.203 60.000,00

TOTAL 270.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

07.01.00 3.3.90.30 003 10.301.7007.2.214 270.000,00

TOTAL 270.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 383
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Fundo Municipal de Saúde, no 
valor de R$ 200.000,00.
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 1.865/10/SMS, 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$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento 
vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

07.01.00 3.3.90.30 003 10.305.7012.2.202 60.000,00

07.01.00 3.3.90.14 003 10.305.7012.2.202 30.000,00

07.01.00 3.3.90.36 003 10.305.7012.2.202 30.000,00

07.01.00 4.4.90.52 003 10.305.7012.2.202 80.000,00

TOTAL 200.000,00

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$

07.01.00 3.3.90.39 003 10.305.7012.2.202 200.000

TOTAL 200.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 384
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, 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 21.815/10, 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$

20.01.00 3.3.90.39 001 11.333.0065.2.079 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$

20.01.00 3.3.90.33 001 11.333.0065.2.079 50.000,00

TOTAL 50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 385
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Fundação Pró-Memória de São 
Carlos, no valor de R$ 64.137,00.
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 21.814/10, e
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 2009, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares, em seu ar-
tigo 6º, II, objetivando atender, afora o disposto no inciso I (limite de 10%), ao 
pagamento: g) os provenientes de excesso de arrecadação.
CONSIDERANDO que o excesso de arrecadação, ora creditado em favor da Fun-
dação Pró-Memória de São Carlos, está assegurado a partir de convênio firmado 
com o Ministério da Justiça.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, um crédito adicional no valor de 
R$ 64.137,00 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais), suplementar às 
seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

05.01.00 3.3.90.14 005 13.392.5002.2.305 3.670,00

05.01.00 3.3.90.36 005 13.392.5002.2.305 4.900,00

05.01.00 3.3.90.39 005 13.392.5002.2.305 4.900,00

05.01.00 4.4.90.52 005 13.392.5002.2.305 50.667,00

TOTAL 64.137,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 386
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, no valor de R$ 15.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 21.816/10, 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$ 
15.000,00 (quinze mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vi-
gente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

19.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0061.2.076 15.000,00

TOTAL 15.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

19.03.00 4.4.90.51 001 15.451.0061.1.027 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 387
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, no valor de R$ 20.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 21.812/10, 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$ 
20.000,00 (vinte mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

13.01.00 3.3.90.30 001 27.811.0037.2.045 20.000,00

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

TOTAL 20.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

13.01.00 3.3.50.41 001 27.811.0037.2.046 20.000,00

TOTAL 20.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 388
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, no valor de R$ 12.000,00.
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 21.813/10, 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$ 
12.000,00 (doze mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vi-
gente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

19.02.00 3.3.90.33 001 20.604.0062.2.004 4.000,00

19.02.00 3.3.90.39 001 20.604.0062.2.004 8.000,00

TOTAL 12.000,00

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

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

anulação
r$

19.02.00 4.4.90.52 001 20.604.0062.2.004 4.000,00

19.02.00 3.3.90.30 001 20.604.0062.2.004 8.000,00

TOTAL 12.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 390
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Car-
los, no valor de R$ 365.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 21.852/10, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 
10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos 
recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de 
R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

09.02.00 3.3.50.43 001 08.244.0023.2.022 170.000,00

12.03.00 3.3.50.43 001 12.365.0030.2.042 75.000,00

13.01.00 3.3.50.43 001 27.811.0037.2.046 120.000,00

TOTAL 365.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

17.02.00 4.4.90.51 001 15.451.0051.1.017 365.000,00

TOTAL 365.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 391
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Car-
los, no valor de R$ 30.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 21.855/10, 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 
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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$ 
30.000,00 (trinta mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigen-
te:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

13.01.00 4.4.90.51 001 27.812.0036.1.011 30.000,00

TOTAL 30.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

13.01.00 3.3.50.41 001 27.811.0037.2.046 30.000,00

TOTAL 30.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 392
DE 24 DE JUNHO DE 2010

Suplementa dotações do orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde, no 
valor de R$ 115.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-
trativo nº 21.853/10, e
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 15.150, de 21 de dezembro de 2009, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares, em seu ar-
tigo 6º, II, objetivando atender, afora o disposto no inciso I (limite de 10%), ao 
pagamento: g) os provenientes de excesso de arrecadação,
CONSIDERANDO que o excesso de arrecadação, ora creditado em favor do Fundo 
Municipal de Saúde, está assegurado a partir de contingenciamento específico 
e de valor idêntico nas despesas orçadas da Prefeitura Municipal de São Carlos.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, um crédito adicional no valor de 
R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), suplementar à seguinte dotação do or-
çamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional
ProgramátiCa

suPlementação
r$

07.01.00 3.3.50.43 004 10.302.7017.2.205 115.000,00

TOTAL 115.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-
dos recursos provenientes do excesso de arrecadação, em conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 24 de junho 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 580
DE 23 DE JUNHO 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 5.211/07, resolve
NOMEAR
Comissão composta pelos servidores Rafaela Cadeu de Souza, Rodrigo Carlos Al-
ves de Melo e Michele Fernanda Gonçalves Serantola, para apurar os fatos aponta-
dos no Inquérito Civil nº 14/07-PP, objeto do processo administrativo nº 5.211/07.
São Carlos, 23 de junho 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 581
DE 23 DE JUNHO 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 21.747/10, resolve
DESIGNAR
o servidor MILTON SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA, ocupante do emprego de Opera-
dor de Máquina Pesada, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unida-
de, para atuar no Núcleo de Construção e Manutenção de Mata-Burros e Disposi-
tivos de Drenagem Rural, da Secretaria Municipal Serviços Públicos, a partir de 1º 
de junho de 2010, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 23 de junho 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 582
DE 23 DE JUNHO 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 8.842/92, resolve
CONCEDER
ao Procurador Municipal, JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, um equivalente a 
R$ 573,58 (quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), tendo 
em vista a necessidade de locomoção com seu veículo para tratar de assuntos de 
interesse da Prefeitura Municipal.

São Carlos, 23 de junho 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 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$ 18.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;
São Carlos, 24 de junho de 2010.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAçãO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratarem de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
nÚMeRO DO COnCuRSO: 311
FunÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

LUANA FERNANDES 1

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

nome ClassiFiCação

GISELE DE SOUZA PINTO 2

THAIS DE FATIMA AISSA 3

CATIA DE ANDRADE 4

São Carlos, 24 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAçãO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos 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: 218
FunÇÃO: PEDREIRO

nome ClassiFiCação

ROMEU APARECIDO LEONCIO 1

MOSEIS GOMES 2

Fica convocado também, o candidato habilitado abaixo descrito, que só será 
admitido caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de 
candidatos anteriormente convocados.

nome ClassiFiCação

ANDRE FRANCISCO DA SILVA 3

São Carlos, 24 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NãO COmPARECImENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
nÚMeRO DO COnCuRSO: 339
FunÇÃO: MeDICO – AREA URGENCIA PRÉ- HOSPITALAR FIXO E MOVEL

nome ClassiFiCação

MARIANA DE ALMEIDA PRADO FAGA 19

São Carlos, 24 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que o Sr. Francisco Januário Farias Pereira 
Filho, habilitado na 5ª posição do Concurso Público nº 339 para o emprego de 
Médico - Área Urgência Pré-Hospitalar Fixo e Móvel, foi convocado em 08/06/2010 
e compareceu em 14/06/2010, mas não retornou até a presente data para efetiva-
ção da contratação, ficando portanto desclassificado.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 213 – AUXILIAR DE NATAçãO

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Concurso Público nº 213 – Auxiliar de Natação, homologado em 01/07/08, fica 
prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, conforme faculta o Inciso 
III do art. 37 da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 216 – mOTORISTA

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Concurso Público nº 216 – Motorista, homologado em 01/07/08, fica prorrogado 
por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, conforme faculta o Inciso III do art. 37 
da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 218 – PEDREIRO

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Concurso Público nº 218 – Pedreiro, homologado em 01/07/08, fica prorrogado 
por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, conforme faculta o Inciso III do art. 37 
da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 219 – TELEfONISTA

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Concurso Público nº 219 – Telefonista, homologado em 01/07/08, fica prorrogado 
por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, conforme faculta o Inciso III do art. 37 
da Constituição Federal.
São Carlos, 21 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 220 – TELEfONISTA – ÁREA REgULAçãO

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o Con-
curso Público nº 220 – Telefonista – área Regulação, homologado em 01/07/08, 
fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, conforme faculta o 
Inciso III do art. 37 da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 243 – PROfESSOR IV

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Concurso Público nº 243 – Professor IV, homologado em 01/07/08, fica prorrogado 
por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, conforme faculta o Inciso III do art. 37 
da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 245

PROfESSOR III – ÁREA EDUCAçãO fÍSICA
O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Concurso Público nº 245 – Professor III – área Educação Física, homologado em 
01/07/08, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, conforme 
faculta o Inciso III do art. 37 da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 246

mONITOR – ÁREA EDUCADOR SOCIAL DE RUA
O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Concurso Público nº 246 – Monitor – área Educador Social de Rua, homologado 
em 01/07/08, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 01/07/10, confor-
me faculta o Inciso III do art. 37 da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 1

AgENTE DE COmBATE ÀS ENDEmIAS I
O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o Pro-
cesso Seletivo Público nº 1 – Agente de Combate às Endemias I, homologado em 
02/07/08, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 02/07/10, conforme 
faculta o Inciso III do art. 37 da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PRORROgAçãO DE VALIDADE DO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 2

AgENTE DE COmUNITÁRIO DE SAÚDE
O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que o 
Processo Seletivo Público nº 2 – Agente Comunitário de Saúde, homologado em 
02/07/08, fica prorrogado por mais 2 (dois) anos a partir de 02/07/10, conforme 
faculta o Inciso III do art. 37 da Constituição Federal.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 318 – PROfESSOR I
RECURSO DOS RESULTADOS DAS PROVAS DE REDAçãO E TÍTULOS

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, após análise realiza-
da pela Fundação VUNESP, divulga a relação dos candidatos do Concurso Público 
acima referenciado que impetraram recursos quanto ao resultado das provas de 
redação e títulos, e foram indeferidos. 

Candidato insCrição

ADRIANA DE MARCO 04000919

ADRIANA PAULA ARROIO DA COSTA 04003462

AKISSA TALITA BERGAMASCO DE ARRUDA LEITE 04000366

FERNANDA PEREIRA PINELI 04007425

GIOVANA ROTEROTTE 04006267

GISELA SPROVIERI 04000757
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Candidato insCrição

MARCELA MARCOLINO TAVARES DOS SANTOS 04005333

MARIZA APARECIDA PESSOA GONCALVES 04007298

MIRIAN DILEIDE MARCATO 04007271

PRISCILA MARCAL PRESSE 04005198

ROSSILENI CASSIA PEREIRA DIAS CLEMENTE 04005759

VERA CRISTINA MARTINS 04000153

VERA LUCIA DOS REIS AGOSTINHO 04010663

São Carlos, 24 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAçãO DE PROCESSO SELETIVO 009
ESTÁgIO REmUNERADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo discriminada a compa-
recer no CIEE, à Rua São Sebastião, 1810 – Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
para tratar de assunto referente ao início do estágio. 
A candidata deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 17h, munida de 01 
foto 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula.
Será considerada desistente e, consequentemente, desclassificada, a candidata 
que não comparecer no prazo estipulado.
Curso: Ciências Sociais

nome ClassiFiCação

Larissa Ap. Camargo do Nascimento 14°

São Carlos, 24 de junho de 2010.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAçÕES

COnVIte De PReÇOS n.°028/2010 -PROCeSSO ADMInIStRAtIVO nº 
15833/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Car-
los, que se acha aberta licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo 
menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de reforma na Escola Municipal de Educação Básica “Dr. Antonio 
Stella Moruzzi” visando a adequação de espaços às normas técnicas de acessibi-
lidade para pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida nos 
termos dos Anexos constantes deste instrumento. O convite na íntegra poderá ser 
obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Car-
los, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-
1162, a partir do dia 25 de junho de 2010 até o dia 05 de julho de 2010, no horário 
das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. Os envelopes contendo 
a documentação e as propostas serão recebidos na Comissão Permanente de Lici-
tações até às 11h00min do dia 25 de julho de 2010, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 24 de junho de 2010. Caroline Garcia 
Batista Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

COnVIte De PReÇOS n.°029/2010 -PROCeSSO ADMInIStRAtIVO nº 
15836/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se acha aberta licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo me-
nor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para exe-
cução da obra de reforma no Centro Municipal de Educação Infantil “Prof. Vicente 
de Paulo Rocha Keppe” visando a adequação de espaços às normas técnicas de 
acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade redu-
zida nos termos dos Anexos constantes deste instrumento. O convite na íntegra 
poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal 
de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone 
(16) 3362-1162, a partir do dia 25 de junho de 2010 até o dia 05 de julho de 2010, 
no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. Os envelo-
pes contendo a documentação e as propostas serão recebidos na Comissão Per-
manente de Licitações até às 14h30min do dia 05 de julho de 2010, quando após 
o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 24 de junho de 2010. 
Caroline Garcia Batista Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

ReSuMO DA AtA De SeSSÃO De ABeRtuRA DOS enVeLOPeS De hABILItA-
ÇÃO COnVIte De PReÇOS n.° 022/2010 PROCeSSO nº 15833/2010 Aos 24 de 
junho de 2010, às 09h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Perma-
nente de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de documentação 
apresentados para o Convite supracitado, verificando-se que não houve a apre-
sentação de envelopes. Assim, considerando que não houve apresentação de 
envelopes, e ser este o primeiro Convite para a contratação desejada, a Comissão 
JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de novo procedi-
mento licitatório. Caroline Garcia Batista Presidente

ReSuMO DA AtA De SeSSÃO De ABeRtuRA DOS enVeLOPeS De hABILItA-
ÇÃO COnVIte De PReÇOS n.° 023/2010 PROCeSSO nº 15836/2010 Aos 24 de 
junho de 2010, às 11h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Perma-
nente de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de documentação 
apresentados para o Convite supracitado, verificando-se que não houve a apre-
sentação de envelopes. Assim, considerando que não houve apresentação de 
envelopes, e ser este o primeiro Convite para a contratação desejada, a Comissão 
JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de novo procedi-
mento licitatório. Caroline Garcia Batista Presidente

Pregão eletrônico n° 011/2010 Processo nº 3531/2009/SMS hOMOLOGAÇÃO
Objeto: a aquisição de equipamentos destinados ao desenvolvimento do sistema 
de Ressonância Magnética (RM) Digital para serem utilizados no Projeto CITESC, 
coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, conforme especifi-
cações e nas quantidades constantes nos Anexos II e III.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 02, 03 e 
04 adjudicados à empresa FARNELL NEWARK BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS ELETRÔNICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.949.458/0001-
54.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 21 de junho de 2010.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Pregão eletrônico n. º 014/10 - Processo n. º 1037/2010 – hOMOLOGAÇÃO 
-Objeto: Alimentos para manutenção de animais selvagens abrigados no parque 
ecológico municipal. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, refe-
rente aos lotes n°s 01, 02 e 03 adjudicado à empresa TERESA GAGLIARDI HARA-ME 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 58.450.446/0001-06. Nesta oportunidade, 
designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homologa-
ção junto ao site do Banco do Brasil.São Carlos, 24 de junho de 2010. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação - Processo nº. 20475/2010 Ratifico, para os devi-
dos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da ESCA PRODUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA para apresentação do espetáculo teatral “Friziléia”, do 
Projeto Teatro de Graça na Praça, a realizar-se no Parque do Bicão, no dia 27 de 
junho de 2010, com fundamento no Artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, conforme 
o que consta do processo administrativo protocolado sob o n° 20475/2010. São 
Carlos, 24 de junho de 2010. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

COnVIte De PReÇOS n.°030/2010 -PROCeSSO ADMInIStRAtIVO nº 
15835/2010 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Car-
los, que se acha aberta licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇOS, do tipo 
menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de reforma na Escola Municipal de Educação Básica “Profa. Da-
lila Galli” visando a adequação de espaços às normas técnicas de acessibilidade 
para pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida nos termos 
dos Anexos constantes deste instrumento. O convite na íntegra poderá ser obtido 
na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, si-
tuada à Rua Episcopal, n.º1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, 
a partir do dia 25 de junho de 2010 até o dia 05 de julho de 2010, no horário das 
09h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. Os envelopes contendo a 
documentação e as propostas serão recebidos na Comissão Permanente de Lici-
tações até às 16h30min do dia 05 de julho de 2010, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 24 de junho de 2010. Caroline Garcia 
Batista Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

ReSuMO DA AtA De SeSSÃO De ABeRtuRA DOS enVeLOPeS De hABILItA-
ÇÃO COnVIte De PReÇOS n.° 024/2010 PROCeSSO nº 15835/2010 Aos 24 de 
junho de 2010, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Perma-
nente de Licitações para proceder à abertura dos envelopes de documentação 
apresentados para o Convite supracitado, verificando-se que não houve a apre-
sentação de envelopes. Assim, considerando que não houve apresentação de 
envelopes, e ser este o primeiro Convite para a contratação desejada, a Comissão 
JULGA FRACASSADO o presente certame, sugerindo abertura de novo procedi-
mento licitatório. Caroline Garcia Batista Presidente

tOMADA De PReÇOS n.°  016/2010 - PROCeSSO ADMInIStRAtIVO n.º 
17762/2010 – hOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenha-
ria 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. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudi-
co o objeto do presente certame à empresa Alfalix Ambiental Ltda., devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº.09.685.747/0001-03. São Carlos, 24 de junho de 2010.  
Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal

PReGÃO eLetRÔnICO nº 041/2010 - PROCeSSO nº 16275/2010 - COMunICA-
DO De SuSPenSÃO - COMunICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão 
Eletrônico em epígrafe para fins de adequação do Edital no site do Banco do Brasil. 
A nova data e horário foram prorrogadas para RECEBIMENTO E ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: até às 08h00min do dia 20/07/2010 e INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: às 15h00min do dia 20/07/2010. São Carlos, 24 de junho de 2010. 
André Luiz Dos Santos – Pregoeiro.

EXTRATOS

EXTRATO DO CONVêNIO Nº 43/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Saber Amar
Objeto: execução de Programa de Proteção Social Especial de atendimento a de-
pendentes de substâncias entorpecentes, visando o fortalecimento da política an-
tidrogas, promovendo a prevenção, recuperação e reinserção ao convívio social 
de drogadependentes.
Valor: R$ 30.921,52
Data da assinatura: 18/06/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.307/10
Processo nº 17.364/10

EXTRATO DO CONVêNIO Nº 45/10
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro
Objeto: contribuir para a execução do Programa de Proteção Social Básica no 
atendimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade e exclusão social, 
visando pleno desenvolvimento pessoal e profissional para que possam exercer 
suas atividades como aprendiz em auxiliar administrativo. 
Valor: R$ 105.091,90
Data da assinatura: 22/06/10
Vigência: 31/12/10
Fundamento: Lei Municipal nº 15.292/10
Processo nº 17.526/10

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 29/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Comercial João Afonso Ltda.
Objeto: acresce produtos e o valor de R$ 48.206,06 ao contrato de fornecimento 
de alimentos do gênero estocáveis para utilização na alimentação escolar
Data da assinatura: 21/05/10
Processo nº 25.979/09

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 30/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Disal Indústria e Comércio Importação e Exportação de Produtos Ali-
mentícios Ltda.-EPP
Objeto: acresce produtos e o valor de R$ 15.037,50 ao contrato de fornecimento 
de alimentos do gênero estocáveis para utilização na alimentação escolar
Data da assinatura: 21/05/10
Processo nº 25.979/09

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 32/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Seldorado Comércio de Alimentos Ltda.
Objeto: acresce produtos e o valor de R$ 3.760,00 ao contrato de fornecimento de 
alimentos do gênero estocáveis para utilização na alimentação escolar
Data da assinatura: 21/05/10
Processo nº 25.979/09

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 33/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Baurunutri Indústria e Comércio de Formulados Ltda.-EPP
Objeto: acresce produtos e o valor de R$ 22.012,50 ao contrato de fornecimento 
de alimentos do gênero estocáveis para utilização na alimentação escolar
Data da assinatura: 21/05/10
Processo nº 25.979/09

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 34/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: R. Martins Produtos Alimentícios Ltda.
Objeto: acresce o valor de R$ 9.840,00 ao contrato de fornecimento de alimentos 
do gênero estocáveis para utilização na alimentação escolar do Município 
Data da assinatura: 21/05/10
Processo nº 25.979/09

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 37/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.
Objeto: acresce produtos e o valor de R$ 8.980,50 ao contrato de fornecimento de 
alimentos do gênero estocáveis para utilização na alimentação escolar
Data da assinatura: 21/05/10
Processo nº 25.979/09

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATUAL
1º termo aditivo ao Contrato nº 59/10
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.
Objeto: acresce produtos e o valor de R$ 24.716,10 ao contrato de fornecimento 
de alimentos do gênero estocáveis para utilização na alimentação escolar
Data da assinatura: 21/05/10
Processo nº 25.979/09

PORTARIA

PORTARIA 011
DE 10 DE JUNHO DE 2010

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São 
Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta da Lei nº 
14.840, de 18 de dezembro de 2008, resolve EXONERAR a pedido Aurora Alves 
Vieira Ponchio do cargo de Assessor de Gabinete III, a partir de 10 de junho de 
2010, ficando revogada a Portaria nº 012, de 12 de janeiro de 2009.
São Carlos, 10 de junho de 2010.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

LICITAçãO

COnVIte De PReÇOS n.° 010/2010 PROCeSSO n.º 146/2010 COMunICADO
A Comissão Permanente de Licitações, COMUNICA a realização de sessão pública 
na data de 30 de junho de 2010, às 09:00 horas, para abertura dos envelopes de 
propostas de preços do convite em epígrafe. 
Isaac Ben-Hur Almeida Silva 
Presidente

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:- ALMOXARIFE

nome                 ClassiFiCação

CELSO LUIS PIZZI 12º

São Carlos, 24 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

CONVOCAçãO DE CONCURSO PÚBLICO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pesso-
al e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo, 
a comparecerem 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
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nome ClassiFiCação

RICARDO BRUNORO GONCALVES 12º

MARCIUS SIERRO DIAS ALVES FARIA 13º

ROGERIO APARECIDO MARTINS 14º

São Carlos, 23 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

LICITAçÕES

eDItAL De PReGÃO eLetROnICO nº 0028/2010 PROCeSSO nº 1410/2010 – 
OBjetO: aquisição de produtos alimentícios, destinados ao café da manhã dos 
servidores da Autarquia, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido 
nos sites: www.bb.com.br,e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitacoes. Abertu-
ra das propostas às 9:00 horas do dia 12/07/2010 e o inicio da sessão de disputa 
às 14:00 horas do dia 12/07/2010 (horário de Brasília). João Carlos Ferreira -Prego-
eiro São Carlos, 24 de junho de 2010 Gerencia de Material e Patrimônio Avenida 
Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim São PauloCEP: 13570-390 – SÃO CARLOS – SP 
PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 3373-6434 

SeRVIÇO AutOnOMO De AGuA e eSGOtO eDItAL De PReGÃO eLetROnICO 
nº 0029/2010 PROCeSSO nº 2268/2010 – OBjetO: aquisição de caixas para 
hidrômetros e kit de conexões, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser 
obtido nos sites: www.bb.com.br, e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitacoes. 
Abertura das propostas às 9:00 horas do dia 13/07/2010 e o inicio da sessão de 
disputa às 14:00 horas do dia 13/07/2010 (horário de Brasília). Carlos Roberto Gra-
nato -Pregoeiro São Carlos, 24 de junho de 2010 Gerencia de Material e Patrimô-
nio Avenida Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim São PauloCEP: 13570-390 – SÃO 
CARLOS – SP PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 3373-6434 

SeRVIÇO AutOnOMO De AGuA e eSGOtO eDItAL De PReGÃO eLetROnICO 
nº 0030/2010 PROCeSSO nº 2578/2010 – OBjetO: aquisição de chaves soft-
starter SSW, para uso em painéis de padrão WEG, conforme Edital. O Edital na ín-
tegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br,e www.saaesaocarlos.com.br, 
opção licitacoes. Abertura das propostas às 9:00 horas do dia 14/07/2010 e o inicio 
da sessão de disputa às 14:00 horas do dia 14/07/2010 (horário de Brasília). Carlos 
Roberto Granato -Pregoeiro São Carlos, 24 de junho de 2010 Gerencia de Material 
e Patrimônio Avenida Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim São PauloCEP: 13570-
390 – SÃO CARLOS – SP PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 3373-6434 

SeRVIÇO AutOnOMO De AGuA e eSGOtO eDItAL De PReGÃO eLetROnICO 
nº 0031/2010 PROCeSSO nº 4453/2009 – OBjetO: aquisição de 03 veículos 
moto zero km, potência mínima 125CC com bagageiro, conforme Edital. O Edital 
na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br,e www.saaesaocarlos.com.
br, opção licitacoes. Abertura das propostas às 9:00 horas do dia 13/07/2010 e o 
inicio da sessão de disputa às 14:00 horas do dia 13/07/2010 (horário de Brasília). 
João Carlos Ferreira -Pregoeiro São Carlos, 24 de junho de 2010 Gerencia de Ma-
terial e Patrimônio Avenida Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim São PauloCEP: 
13570-390 – SÃO CARLOS – SP PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 3373-6434 

SeRVIÇO AutOnOMO De AGuA e eSGOtO De SÃO CARLOS eDItAL n° 
2.06.2010 – PROCeSSO n° 0234/10 -OBjetO: Aquisição de cartuchos de tin-
ta e de toner, novos e de primeiro uso, conforme edital -MODALIDADE: Tomada 
de Preços pelo Regime de Preço Global e Tipo Menor Preço. ENCERRAMENTO: 
16/07/2010 às 14:00 horas, com abertura dos envelopes às 15:00 horas. O Edital 
na íntegra poderá ser obtido junto à G.M.P., Avenida Getúlio Vargas, 1.500 -Bairro 
Jardim São Paulo -São Carlos-SP., mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$50,00, no Banco Santander – Banespa – Agencia instalada na sede da 
licitante no horário da 11:00 às 16:00, cuja guia deverá ser retirada antecipada-
mente no Setor de Tesouraria do S.A.A.E. Informações no site www.saaesaocarlos.
com.br, telefone: (16) 3373-6448 ou 3373-6412. São Carlos, 24 de junho de 2010 
Gerencia de Material e Patrimônio Avenida Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim 
São PauloCEP: 13570-390 – SÃO CARLOS – SP PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 
3373-6434 

tomada de Preços nº 02.02.2010.Processo S.A.A.e. nº 07512/2009.
Objeto: Aquisição de 9.133 (nove mil cento e trinta e três) hidrômetros, destina-
dos à manutenção periódica das ligações de água existentes na cidade de São 
Carlos.
Comunicamos a todos os interessados que, as amostras dos hidrômetros apre-
sentadas pela empresa Itron Soluções para Energia e Água Ltda., foram aprovadas 
pelo Setor de Hidrometria, competente para as respectivas análises.
Portanto, de acordo com o item 7.4 do Edital, fica designado o dia 28 de junho de 
2010, às 09 horas para abertura do Envelope nº 02 – Proposta..
São Carlos, 24 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

tomada de Preços nº 02.05.2010.Processo S.A.A.e. nº 1.129/2010.
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma estação 
elevatória de esgoto e linha de recalque de esgoto no Condomínio Terra Nova 
Rodobens São Carlos, objetivando o afastamento dos esgotos gerados na região 
do Parque Fehr, no município de São Carlos.
Deu-se o exame dos documentos das empresas: Aracons Construtora Ltda, Bema 
Empreendimentos e Construções Ltda., R. Rojic Engenharia e Construções Ltda 
e Valve Empreiteira e Comércio Ltda. A Comissão de Licitações deliberou HABI-
LITAR a empresa Aracons Construtora Ltda por atender às exigências do Edital, 
passando assim a próxima fase do certame, e INABILITAR as empresas: R. Rojic 
Engenharia e Construções Ltda, por descumprir o Edital nos itens 6.1.5.8 “Apre-
sentar prova de Registro ou Inscrição na entidade profissional competente 
(CREA), tanto da empresa concorrente como do(s) responsável (eis) técnico(s).”- 
a certidão do Engº. José Alfredo Gallucci Roiz venceu em 31/03/2010 e 6.1.5.16 
“Declaração onde conste relação do pessoal técnico especializado, adequado e 
disponível para a execução do objeto deste Edital” – a declaração não está assina-
da; Valve Empreiteira e Comércio Ltda., por não estar de acordo com o Edital nos 
itens 6.1.5.8 “Apresentar prova de Registro ou Inscrição na entidade profissional 
competente (CREA), tanto da empresa concorrente como do(s) responsável(eis) 
técnico(s).” – a certidão da empresa venceu em 31/03/2010, 6.1.5.12 “Indicação 
do responsável técnico pelos serviços, objeto desta licitação, o qual apresentará 
declaração individual de responsável técnico autorizando a sua indicação com 
firma reconhecida” – não apresentou, 6.1.5.14 “Certidão Negativa de Falência ou 
Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de 
expedição não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura da Licitação” – a 
certidão está vencida e 6.1.5.15 “Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da Concor-
rente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados pelo IPCA, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 
de apresentação dos documentos e proposta (...)” – o documento apresentado 
pela empresa para fins da averiguação da sua capacidade econômico-financeira 
trata-se do recibo de entrega de livro digital à Secretaria da Receita Federal, acom-
panhado do Balanço Patrimonial do exercício encerrado em 31/12/2009, fotocó-
pia autenticada, e assinado somente pelo contador, e Bema Empreendimentos e 
Construções Ltda., por também descumprir o Edital no item 6.1.5.15 já mencio-
nado, e pelos mesmos motivos apontados acima, porém o Balanço Patrimonial 
trazido aos autos, em fotocópia autenticada, está devidamente assinado pelo só-
cio administrador e pelo contador (profissionais competentes). Assim sendo, esta 
Comissão conclui que, muito embora obrigadas à escrituração digital (SPED), as 
empresas licitantes, no caso Valve Empreiteira e Comércio Ltda. e Bema Empre-
endimentos e Construções Ltda., obrigam-se ainda a todos os procedimentos da 
Instrução Normativa nº. 107/2008 (entrega do livro digital até o termo de auten-
ticação), conforme dispõe seu Art. 14, inciso II, alíneas “a” a “l”, § 2º. Da presente 
decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, 
de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
Presidente da Comissão de Licitações.

hOMOLOGAÇÃO/ADjuDICAÇÃO PROCeSSO LICItAtÓRIO: n°  1.498/2010 
PReGÃO eLetRÔnICO: n° 023/2010
Objeto:- “ Contratações futuras de açúcar refinado em embalagem de 01 kg e 
café em pó de 500g .”
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente 
processo licitatório em favor das licitantes vencedoras:  COMERCIAL JOÃOAFON-
SO  LTDA, para o lote  01; FATTORIA SANTA ANGELA COMERCIO DE CAFÉ LTDA 
– EPP, para o lote 02, nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10520/02 e 
Decreto Municipal n° 151/04.

 São Carlos, 23 de junho de 2010
 Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

SeRVIÇO AutOnOMO De AGuA e eSGOtO eDItAL De PReGÃO eLetROnICO 
nº 0027/2010 PROCeSSO nº 0103/2010 – OBjetO: contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de 04 caminhões tipo carreta tanque com 
capacidade mínima de 30 m³, com motorista, para realização de transporte de 
água potável durante a execução de serviços de manutenção do Poço profundo 
do Bairro Cidade Aracy na Cidade de São Carlos/SP., conforme Edital. O Edital na 
íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br,e www.saaesaocarlos.com.br, 
opção licitacoes. Abertura das propostas às 9:00 horas do dia 12/07/2010 e o inicio 
da sessão de disputa às 14:00 horas do dia 12/07/2010 (horário de Brasília). Carlos 
Roberto Granato -Pregoeiro São Carlos, 24 de junho de 2010 Gerencia de Material 
e Patrimônio Avenida Getulio Vargas, 1500 – Bairro Jardim São PauloCEP: 13570-
390 – SÃO CARLOS – SP PABX: (16) 3373-6400 – FAX: (16) 3373-6434 

EXTRATOS

EXTRATO DO TERCEIRO TERmO DE ADITAmENTO DE CONTRATO
PROC. Nº 3.362/2008.

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, a prorrogação do seu prazo de 
vigência, pacto da Cláusula 9ª, por mais 06 (seis) meses, ou seja, de 26 de junho de 
2010 a 25 de dezembro de 2010, com fundamento na disposição do art. 58, inciso 
I da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e justificativas acostadas aos autos.
São Carlos, 24 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

EXTRATO DE CONTRATO 
PROC. Nº: 0084/2010

1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: CEBI – CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL  LTDA
3º) OBJETO:  Contratação de empresa especializada para cessão de uso mensal 
dos sistemas de: Sistemas de Saneamento Básico, Contabilidade, Orçamento Pú-
blico, Tesouraria e Audesp, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Benefícios, 
Ponto Eletrônico, Almoxarifado, Compras, Licitações e Contratos, Patrimônio, Pro-
tocolo, Frota, Atendimento ao Cliente, Administração Gerencial, Controladoria e 
Sistema de Coleta de Dados e Emissão Simultânea de Contas.
4º) PAGAMENTO: Serão efetuados mensalmente até o 5º dia útil, mediante a emis-
são de nota fiscal/fatura.
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 971.400,00.
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Progra-
ma de Trabalho nº 060100.1712200042.725, conforme nota de empenho nº 1210 
de  08/06/2010,   no valor de R$566.650,00,  para o presente exercício.
São Carlos, 22 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

EXTRATO DE CONTRATO Nº018/2010
PROC. Nº: 2740/2010

1º) CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
2º) CONTRATADA: RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
3º) OBJETO:  Aquisição de produtos químicos para uso na Estação de Tratamento 
de Esgoto - ETE Monjolinho.
4º) PAGAMENTO: Será efetuado 20 dias  após o prazo destinado às analises dos 
produtos e mediante a  apresentação  de documento  fiscal competente.
5º) PREÇO: O preço total é de R$ 529.200,00.
6º) DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Progra-
ma de Trabalho nº 060100.17122600042.725, conforme nota de empenho nº 1303 
de 16/06/2010 .
São Carlos, 23 de junho de 2010.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

PROCON alerta: cuidado ao comprar fogos de artifício
Em período de festa junina e da Copa do Mundo de Fu-
tebol, não faltam motivos para festejar. Além das dan-
ças, brincadeiras, comidas e bebidas, os fogos de arti-
fício também costumam fazer parte das reuniões entre 
amigos ou família. No entanto, os fogos podem tornar-
se atrativos perigosos para algumas pessoas.
Apesar de muito utilizado no país, os fogos de artifício 
podem causar sérios danos a quem os manuseia. De 
acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia de Mão 
(ABCM), em 70% dos casos de acidente com fogos, a ví-
tima sofre queimaduras. Além disso, existe o problema 
da fabricação clandestina do produto, que por muitas 
vezes não utiliza os meios de segurança adequados.
Diante de tantos riscos aos consumidores, vale repensar 
o uso dos fogos. Mas, quem não abre mão do artefato 
em suas comemorações, deve ficar muito atento para 
evitar acidentes. A utilização dos fogos deve ser muito 
cuidadosa, de preferência, feita por um profissional e 
nunca por crianças. 
O PROCON de São Carlos alerta para a importância de 
estar atento quanto à compra dos produtos. Na compra 
de produtos naturais ou a granel, verifique o peso e a 
aparência. Quando expostos devem estar protegidos e 
apresentar informações, por meio de etiquetas, sobre 

o prazo de validade e procedência. Lembrando que a 
pesagem deve ser feita na frente do consumidor e a ba-
lança deve estar nivelada e conter o selo de aprovação 
do INMETRO.

Confira algumas dicas para utilizar os fogos de arti-
fício com segurança:
- Compre sempre em lojas credenciadas pelo Corpo de 
Bombeiros. Evite camelôs ou empresas de “fundo de 
quintal”. Denuncie aos bombeiros sua existência;
- Verifique as informações obrigatórias na embalagem: 
instruções de uso, nome correto do fogo de artifício, a 
data de fabricação e validade, peso, número de regis-
tro, responsável técnico e procedência;
- Não solte fogos perto de hospitais, fiações elétricas 
ou árvores;
- Siga as instruções de uso do fabricante impressas nas 
embalagens dos produtos;
- Nunca aponte os fogos para pessoas, e, antes de soltá-
los, verifique se não há materiais combustíveis nas pro-
ximidades.
Para mais informações entre em contato com o PRO-
CON, localizado na avenida São Carlos, 1800, no 
Centro. 

Banco de Imagens/ SXC
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PREFEITURA DE

CNJ elege NAI modelo para o país
O Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) e as medi-
das socioeducativas aplicadas com os adolescentes 
em conflito com a lei em São Carlos foram considera-
dos modelo para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Nesta terça-feira (22), o CNJ lançou o projeto Mutirões 
da Cidadania, que desenvolverá ações para garantir di-
reitos fundamentais a grupos de maior vulnerabilidade 
social como idosos, crianças, adolescentes, mulheres e 
portadores de necessidades especiais. 
Na área de infância e juventude, o CNJ decidiu indicar 
o modelo do NAI de São Carlos para todas as cidades 
do Brasil. O objetivo é estimular a criação de Núcleos 
de Atendimento Multidisciplinar para atender menores 
infratores como acontece em São Carlos. Este tipo de 
atendimento é implantado pela Prefeitura em parceria 

com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
e Estado.
Nos últimos anos o NAI recebeu muitos prêmios impor-
tantes, entre eles, o “Innovare: a Justiça do Século XXI”, 
que é um dos mais reconhecidos da área, concedido 
pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Ministério da Jus-
tiça. Desde 2001 o NAI vem recebendo total apoio da 
Prefeitura, que se uniu aos esforços dos idealizadores 
do sistema, padre Agnaldo Soares de Lima e o juiz João 
Baptista Galhardo Júnior.
São Carlos também é considerado o município do país 
com o menor Índice de Vulnerabilidade à Violência Ju-
venil, com base em dados divulgados em novembro de 
2009 pelo Ministério da Justiça e Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. 

Prefeitura implanta 
dois novos semáforos

Elizabeth Savala estará 
no Parque do Bicão 

A Prefeitura de São Carlos vai implantar 
dois novos semáforos na rotatória do Cris-
to. É a segunda etapa de sinalização no 
local. A intenção é disciplinar o fluxo de 
veículos vindos do restaurante Casa Bran-
ca para o Shopping.
Um dos semáforos será instalado para 
quem vem pela avenida Francisco Pereira 
Lopes; o outro na continuação da avenida 
Comendador Alfredo Maffei, cruzamento 
da Francisco Pereira Lopes. A nova sinali-
zação fica 65 metros depois do semáforo 
já existente na via. Os semáforos entram 
em operação hoje (25).
Segundo a Secretaria Municipal de Trans-
porte e Trânsito, o grande fluxo de veí-
culos é no horário compreendido entre 
17h30 e 19h30, dificultando o acesso dos 
motoristas vindos pela avenida Francis-
co Pereira Lopes. Estudos da Secretaria 
apontaram que a instalação de dois no-
vos semáforos seria a melhor solução para 
equacionar o trânsito no local e melhorar 
a travessia de pedestres.
Estudos – A Secretaria desenvolveu estu-
dos no local e adotou uma medição que 
levou em consideração o tamanho dos 
veículos, velocidade e destino, isto é, ve-

ículos equivalentes por hora (equiv/h). 
Os estudos apontaram que no horário 
de pico, 1.434 veículos equiv/h trafegam 
pela avenida Comendador Alfredo Maffei, 
632 pela avenida Tancredo de Almeida 
Neves e 590 equiv/h pela Francisco Perei-
ra Lopes.

Neste domingo (27), a atriz Elizabeth Sa-
vala, estará no Parque do Bicão, a partir 
das 19h apresentando a peça Friziléia. 
Este evento é um projeto da atriz cha-
mado Teatro de Graça na Praça, que ga-
nhou o apoio da Prefeitura, por meio da 
Coordenadoria de Artes e Cultura. 
Esse projeto tem como objetivo levar 
teatro de qualidade e de graça à popu-
lação. A ideia teve inicio em 2003 e já 
percorreu 130 cidades brasileiras. 
A infraestrutura da peça será montada 
no domingo, com palco, iluminação e 
som. A Prefeitura espera um grande pú-
blico e a população poderá prestigiar a 
atriz Elizabeth Savala que é consagrada 
no Brasil.
Em 2007, o Bicão foi palco de um gran-
de espetáculo que comemorou 10 anos 
da morte de Renato Russo, líder da ban-
da legião urbana. O espetáculo reuniu 
mais de 5 mil pessoas de todas as ida-
des. 

Friziléia – O monólogo protagonizado 
pela atriz Elizabeth Savalla, escrito por 
Camilo Átilla e dirigido por Luis Arthur 
Nunes, é uma comédia sobre as des-

graças de uma dona de casa em crise, 
que faz um balanço de sua vida, no dia 
em que finalmente adquirirá um apar-
tamento em Copacabana, numa das 
esquinas mais barulhentas da cidade. A 
personagem começa a pensar que vai 
comprar a sua prisão definitiva e resol-
ve procurar formas tragi-cômicas para 
suicidar-se. 
Em quase duas horas, Elizabeth encarna 
uma dona de casa quarentona em crise 
com o marido. Piadas sobre a forma físi-
ca, os deveres com o lar e com as crian-
ças, além de outras situações cotidia-
nas, levam a plateia às gargalhadas. Em 
meio às desgraças da vida em família, 
com os filhos, marido e sogra, Friziléia 
chega ao seu limite.

Copa São Carlos de Vôlei de Praia
A dupla Marli Rosa e Ana Lucia Silva, de Hortolândia, 
sagrou-se bi-campeã na 2ª etapa da Copa São Carlos de 
Vôlei de Praia 2010, competição promovida no último 
(19) pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, no Centro Integrado da Criança e do 
Adolescente (CICA) “Dario Placeres Cardoso Júnior”.
Luciane Fernanda de Souza e Camila Paulo Rodrigues, 
de Piracicaba, ficaram com o vice-campeonato, e a du-
pla jauense, Ana Keila Ronchesen e Patrícia Chiaratto 

com a 3ª colocação.
No masculino os campeões foram Diego Spanhol Car-
rion e Matheus Regula Masonetto, de Sertãozinho. Os 
são-carlenses, Éderson Aguiar e Ricardo Pozzi, foram os 
vice-campeões e Renato Batista dos Santos e Fábio Jar-
del Mariano, de Maria os 3º colocados.
Essa etapa contou com a participação de atletas de São 
Carlos e diversas cidades como Jaú, Botucatu, Presiden-
te Prudente, Sertãozinho, Marília, Tambaú, Hortolândia, 

Piracicaba, Lins, Ibaté, e outras.
De acordo com o professor Marcos Amaro, que organi-
za o evento juntamente com o professor Udo Rempel, 
a cada edição a Copa São Carlos de Vôlei de Praia tem 
conseguido atrair mais participantes.
“Temos tido jogos com um nível muito bom. A Copa São 
Carlos de Vôlei de Praia vem se consolidando com uma 
competição importante no calendário da nossa região”, 
concluiu Amaro.

Glória Saratt/PMSC

Manoel Virginio/PMSC

Divulgação
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