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São Carlos se prepara para o Matsuri 2011

Diário Oficial de São Carlos

 ■ OFICINA DE ROTEIROS

O Núcleo de Produção Digital de São Carlos 
iniciou uma oficina de roteiro, ministrada 
pelo roteirista e professor do Senac São 
Paulo, Fábio Camarneiro. Essa oficina irá 
permitir que 14 novos projetos possam 
iniciar sua produção. ► Pág. 2

 ■ SALÃO DE TURISMO

Treze cidades da região participaram do 
Salão Regional de Turismo, uma promoção 
da Prefeitura e do Bureau Terras Altas, que 
serviu para promover o turismo regional. 
Para os organizadores o evento superou 
todas as expectativas. ► Pág. 2

 ■ NOVAS MORADIAS

A Prefeitura entregou, no distrito de Santa 
Eudóxia, as 77 unidades habitacionais do 
Conjunto Residencial Waldomiro Vendrasco. 
As casas foram construídas por meio do 
Programa Pró-Moradia, do Governo Federal, 
com o apoio da Caixa. ► Pág. 6

 ■ 14 ANOS DE UNIÃO

O casal de Urso de Óculos do Parque 
Ecológico de São Carlos comemorou 
“Bodas de Quartzo Rosa” pelos 14 anos de 
união. Para celebrar a data funcionários 
do Parque e alunos da escola Julien Fauvel 
organizaram uma festa. ► Pág. 2

 ■ MATSURI 2011

A população de São Carlos poderá prestigiar, no 
sábado (7) e no domingo (8), o maior festival oriental 
da cidade, o Matsuri 2011, palavra japonesa para 
designar festa ou festivais. ► Pág. 8
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Casal de ursos de óculos comemora 14 anos de união
O casal de Urso de Óculos do Parque Ecológico “Dr. 
Antonio Teixeira Vianna” da Prefeitura de São Carlos 
comemorou 14 anos de união, data considerada pela 
tradição popular como “Bodas de Quartzo Rosa”.
Para celebrar a Boda, funcionários do Parque Ecológico e 
a direção da escola municipal Julien Fauvel organizaram 
uma festa com os alunos com direito a bolo de gelatina 
para o casal de ursos preparado especialmente pela 
tratadora dos animais.
Aproveitando a visita ao Parque Ecológico, os alunos 
puderam aprender sobre ecologia e sobre a biologia dos 
Ursos de Óculos, espécie sul-americana ameaçada de 
extinção. No final da visita, os alunos receberam sachês 
de mel doados pela Wenzel e Mecca Produtos Apícolas e 
Naturais, como lembrança das “bodas de quartzo rosa” do 
casal de ursos.

Cuidados – Assim como acontece com todos os animais 
do Parque Ecológico, a equipe técnica, em especial a 
bióloga voluntária Mariana Coletto Correa, que estuda 
o casal há 4 anos para sua tese de mestrado, organizou 
várias ações antecipadamente para o enriquecimento 
ambiental do espaço destinado ao casal de ursos. A 
técnica visa fornecer ambientes estimulantes aos animais 
que vivem em cativeiro.
E estes cuidados já apresentaram bons resultados. 
Em breve a fêmea que está esperando um filhote será 
recolhida ao interior do recinto que abriga os animais para 
que possa parir com tranquilidade, como já aconteceu 
em outras oportunidades.   

O Parque – O Parque Ecológico Municipal é aberto para 
visitação pública de terça-feira a sábado, das 8h às 16h30 
e no domingo, das 8h às 17h30. A entrada é gratuita. Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail pesc@pesc.
org.br ou pelos telefones (16) 3361-4456 e 3361-2429.

Salão fortalece 
turismo regional

Treze cidades da região participaram 
do 3º Salão Regional de Turismo 

de São Carlos, uma promoção da 
Prefeitura e do Bureau Terras Altas, 
que serviu para promover o turismo 
regional. Para o Departamento de 
Fomento ao Turismo, o Salão superou 
todas as expectativas, de público e de 
cidades participantes. 
São Carlos, Itirapina, Matão, 
Araraquara, Ribeirão Bonito, 
Descalvado, Ibitinga, Tabatinga, 
Porto Ferreira, Brotas, Analândia, 
Santa Rita do Passa Quatro e Torrinha 
participaram da exposição. Nesse 
ano, a Festa do Clima agregou um 
público bem maior que as outras 
edições do Salão, o que animou os 
municípios a participarem de outros 
eventos promovidos pela Prefeitura, 
direcionados ao turismo.
Segundo o Departamento, São Carlos 
recebeu, em 2010, 310 mil turistas, 
números que podem ser ampliados 
com iniciativas como o Salão de 
Turismo. O 3º Salão Regional de 
Turismo também teve o a apoio do 
Sesc, da Unicep, do Senac, do Sebrae, 
da Unicep e da EPTV.

Laboratório do NPD ensina 
a produzir roteiros

O Núcleo de Produção Digital de São 
Carlos iniciou na última sexta-feira 
(29), o laboratório NPD, ministrado 
pelo roteirista e professor do Senac 
São Paulo Fábio Camarneiro.
Em mais uma ação de formação 
desenvolvida pelo Núcleo, 14 
participantes estão desenvolvendo 
um roteiro, da ideia ao seu primeiro 
tratamento. Peça fundamental no 
desenvolvimento de um projeto 
cinematográfico, o roteiro é o texto 
que dá base a produção. Durante 
encontros virtuais e presenciais, os 
participantes aprenderão conceitos, 
formatos e o processo para a 
construção desse texto. 
Essa oficina irá permitir que 14 novos 
projetos possam iniciar sua produção, 
contando com o acompanhamento 
de um profissional. O objetivo 
do NPD é aprimorar esses curtas 
para que possam tornar-se filmes, 
capacitando os roteiristas a 
desenvolver seus projetos.
O NPD São Carlos é coordenado pela 
Fundação Educacional São Carlos, em 

convênio com o Ministério da Cultura 
e recursos do Fundo Nacional de 
Cultura. Os interessados em aprender 
mais sobre cinema e televisão, 
podem inscrever seu e-mail no site 
www.saocarlos.sp.gov.br/npd.
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DECRETOS

DECRETO nº 180
DE 3 DE maiO DE 2011

INTEGRA MEMBROS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 
19.238/03,
DECRETA
Art. 1º Ficam os senhores LINEU NAVARRO e BENEDITO MATHEUS FILHOS, inte-
grados ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer, constituído pelo Decreto nº 18, 
de 1º de fevereiro de 2011, como membros titular e suplente, respectivamente, 
representantes da Câmara Municipal, em substituição aos senhores José Alvim 
Filho e Equimarcílias de Souza Freire.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de maio de 2011.
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 181
DE 3 DE maiO DE 2011

INTEGRA MEMBRO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 
COMDEMA
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial as que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 10.664, 
de 2 de agosto de 1993, e alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do 
processo protocolado sob o nº 6.727/02, 
DECRETA
Art. 1º Fica integrada, como membro suplente, representante da Secretaria Muni-
cipal de Educação, no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COM-
DEMA, constituído pelo Decreto Municipal nº 2, de 4 de janeiro de 2011, a senhora 
MARCELA PERUZZO MORITZ, em substituição à senhora Vera Lucia Brandão Pe-
reira da Silva.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de maio de 2011.
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 n O 182
DE 3 DE maiO DE 2011

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 595, DE 6 DE DEZEMBRO DE 
2010, QUE “DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PES-
SOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (CONDEF)” 
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 12.953, de 1º de março de 2002, 
e alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do processo protocolado 
sob o nº 1.597/02,
DECRETA
Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 595, de 6 de dezembro de 2010, que “Dispõe 
sobre a composição do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência 
(CONDEF)”, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
VIII – representantes da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano
titular: Gláucia Maia de Oliveira
suplente: Regina Claudia Gandolfi
IX – representantes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito
titular:  Gustavo Rennó Rocha
suplente: Daniel Gatti Robles
(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de maio de 2011.
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 183
DE 4 DE maiO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Fundação Pró-Memória de São 
Carlos, no valor de R$ 50.000,00.
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 15.484/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2011, 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$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento 
vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de reCurso FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

05.01.00 3.3.90.39 001 13.391.5003.2.306 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 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$

05.01.00 4.4.90.51 001 13.391.5003.2.306 50.000,00

TOTAL 50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 4 de maio de 2011.
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 184
DE 4 DE maiO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, no valor de R$ 517,00.
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 15.485/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2011, 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$ 
517,00 (quinhentos e dezessete reais), suplementar à seguinte dotação do orça-
mento vigente:

Órgão
Categoria 
Econômica

Fonte de 
Recurso

Funcional 
Programática

Suplementação
R$

20.01.00 4.4.90.52 001 11.122.0077.2.077 517,00

TOTAL 517,00

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$

20.01.00 3.3.90.39 001 11.122.0077.2.077 517,00

TOTAL 517,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 4 de maio de 2011.
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 185
DE 4 DE maiO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Cidada-
nia e Assistência Social, no valor de R$ 10.000,00.
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 15.493/11, e
CONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro 
de 2011, 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$ 
10.000,00 (dez mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão Categoria eConômiCa
Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

09.01.00 3.3.90.36 001 08.122.0025.2.033 10.000,00

TOTAL 10.000,00

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$

09.01.00 3.3.90.34 001 08.122.0025.2.033 10.000,00

TOTAL 10.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 4 de maio de 2011.
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 241
DE 3 DE maiO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial as contidas no Decreto no 37, de 7 de abril de 2003, 
e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 
13.442/10, resolve
CANCELAR
a pedido, a partir de 30 de abril de 2011, a cessão de MÁRCIO ROGÉRIO TOMAZZI 
ESTEVO, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para prestar serviços 
junto à Câmara Municipal de São Carlos, autorizada pela Portaria nº 387, de 31 de 
março de 2010,  devendo o servidor retornar às suas funções contratuais junto a 
Prefeitura Municipal de São Carlos.
São Carlos, 3 de maio de 2011.
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 242
DE 3 DE maiO DE 2011

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 15.354/11, resolve
NOMEAR
EMERSON LEANDRO MORAIS para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete II na Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, a partir de 28 
de abril de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 3 de maio de 2011.
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 nº 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$ 17.840,23 correspondente ao PROGRAMA PNAT.
São Carlos, 3 de maio de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

SECRETaRia mUniCiPaL DE FaZEnDa
COmUniCaDO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal nº 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 MEC/FNDE, as seguintes importâncias:
- R$ 16.656,00 correspondente ao PROGRAMA PNAE.
São Carlos, 4 de maio de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário 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 tratar de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 266
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

nome ClassiFiCação

DEBORA DA CUNHA CHINEMANN 106

São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
NÚMERO DO CONCURSO: 198
FUNÇÃO: TOPOGRAFO

nome ClassiFiCação

WALTER TABA 1

São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

nÃO COmPaRECimEnTO DE CanDiDaTO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não 
compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cado:
NÚMERO DO CONCURSO: 202
FUNÇÃO: MECANICO DE AUTO

nome ClassiFiCação

MARCEL HENRIQUE LIANI 2

São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

REPUBLiCaÇÃO POR inCORREÇÃO Da COnVOCaÇÃO 
DiVULgaDa nO DiáRiO OFiCiaL DO mUniCíPiO DE 30/04/11

A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal convoca a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal, n.º 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, no dia 05/05/11 às 08h30, 
para contratação em caráter efetivo.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato  
que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO CONCURSO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I

nome ClassiFiCação

JUSSARA PESSA 19

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

nome ClassiFiCação

HELLY WILSON SOARES FERREIRA JUNIOR 20
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São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

REPUBLiCaÇÃO POR inCORREÇÃO Da COnVOCaÇÃO 
DiVULgaDa nO DiáRiO OFiCiaL DO mUniCíPiO DE 03/05/11

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca as candidatas abaixo a comparecerem a 
Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 208
FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

nome ClassiFiCação

TAISA GOMES FERREIRA 36

MONICA MARINHO DE MELLO 37

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

JANAINA T. DA SILVA JUNQUEIRA 38

LUANDA CARDOSO 39

GERUSA FERREIRA LOURENCO 40

São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

RESULTaDO FinaL DO PROCESSO SELETiVO nº. 02
ESTágiO REmUnERaDO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal divulga o Resultado da 2ª Fase do Processo Seletivo nº. 
02 - Estágio Remunerado para estudantes da Universidade Federal de São Carlos.
 Ficam reservados os dias 05 e 06 de maio de 2011 para eventual interposição de 
recursos, que deverão ser protocolados diretamente na Divisão de Recrutamento 
e Seleção de Pessoal, situada à Rua Episcopal, n.º 1575 – Centro - São Carlos, das 
8h as 18h.

engenHaria CiVil

NOME RG NASC.
NOTA 

HISTÓRICO

NOTA 

PROVA 

OBJETIVA

REDAÇÃO
NOTA 

FINAL
CLS

SELMA REGIANE 

SAYDEL
43.508.893 16/05/1986 5,4 12 8 25,4 1º

WAGNER LUIS 

YAMASHIRO
44.094.616 13/03/1986 5,4 11 8,5 24,9 2º

JULIANA CANDIAN 41.134.566-7 28/03/1988 6,5 11 7 24,5 3º

São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaÇÃO DE PROCESSO SELETiVO nº. 01
 ESTágiO REmUnERaDO PaRa aLUnOS Da UFSCaR

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo discriminada a compare-
cer a Rua Episcopal nº. 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, para tratar de assunto referente ao início do estágio. 
A candidata deverá comparecer no endereço acima, das 08h às 18h, munida de 02 
fotos 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula.
Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
Curso: Pedagogia

nome ClassiFiCação

DANIELE BERGER CARMONA 14º

São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESiSTÊnCia DE PROCESSO SELETiVO 01
 ESTágiO REmUnERaDO PaRa aLUnOS Da UFSCaR

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

nome ClassiFiCação

SONIA MARIA FAITANINI DE OLIVEIRA 13º

São Carlos, 04 de maio de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LiCiTaÇÕES

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.°  012/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
5338/2011 Aos 04 de maio de 2011, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licita-
ções a Comissão Permanente de Licitações e o representante presente para pro-
cederem à abertura dos envelopes de habilitação apresentados para a Tomada de 
Preços supracitada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de habilitação 
apresentados pelas empresas, a saber: Construnew Construções e Comércio Ltda. 
e Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. Diante dos apontamentos efetuados, 
a Comissão suspende a sessão para julgamento. Fulvia Cappello Presidente Ad 
Hoc

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 042/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
5255/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 042/2011, que possui como 
objeto a aquisição de patrulha mecanizada para atender à Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser 
obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite 
para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 18/05/2011, a 

abertura das propostas será às 08h00min do dia 18/05/2011 e o início da sessão 
de disputa de preços será às 10h00min do dia 18/05/2011. Maiores informações 
pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 04 de maio de 2011. 

CONCURSO Nº 001/2011 – Seleção de Projetos Culturais  PROCESSO Nº 
29733/2010 COMUNICADO A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA que os par-
ticipantes Airton de Almeida Pena Junior; Breno Carneiro de Menezes; Carlos 
Aberto Sousa Sguissardi; Felipe Vasconcelos Fontes Rocha Côrtes; Julio Cesar 
Peronti; Marcel Guerreiro; Marco Antonio Liu Targa Mancini; Maria Gabriela dos 
Santos; Maria Julia Stella Martins; Maurício Tagliadelo; Patrícia Souza Ceschi; Pris-
cila Gomes Halabi; Promuvi – Aila Barbosa Camargo e Renato Coelho Pannacci 
interpuseram recursos contra a decisão que os inabilitou no certame em epígrafe, 
cujo teor encontra-se disponível para consulta nesta Comissão. Fica facultada a 
impugnação pelas licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis. São Carlos, 04 de 
maio de  2011. Caroline Garcia Batista Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 026/2011 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902/2011 Faço público de ordem do Senhor 
Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 
026/2011, tendo como objeto o registro de preços de medicamentos para uso em 
pacientes atendidos nas unidades de saúde do município, constantes da Relação 
Municipal de Medicamentos (REMUME), conforme especificações e quantidades 
constantes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.
bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a aber-
tura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 17 de maio de 2011 e o início 
da sessão de disputa de preços será as 9:00 horas do dia 17 de maio de 2011. 
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.
São Carlos, 04 de maio de 2011.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

Pregão Eletrônico N. º 035/2011 - Processo n. º 1788/2011 – HOMOLOGAÇÃO 
- Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de infra-estrutura 
necessária para a realização de 4 (quatro) edições do Projeto Tenda Móvel de Te-
atro no ano de 2011, a se realizarem cada edição num bairro diferente do Municí-
pio de São Carlos. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente 
ao lote n° 01 adjudicado à empresa MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA 
LTDA – ME devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 07.350.942/0001-49. Nesta 
oportunidade, designo o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efe-
tuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 04 de maio de 
2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

EXTRaTOS

EXTRaTO DE aDiTamEnTO COnTRaTUaL
1º TERmO aDiTiVO aO COnTRaTO nº 15/11

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Delfino & Galli Construções Ltda. EPP.
Objeto: acresce e suprimi serviços e acresce a quantia de R$ 5.042,70.
Data da assinatura: 19/04/11
Processo nº 1.257/10

EXTRaTO DO aDiTamEnTO nº 16/11
1º TERmO aDiTiVO aO COnVÊniO nº 45/07

Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Empreendimentos Imobiliários Amé-
rico Alves Margarido Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do Termo de Compromisso e Caução das obras de 
infra-estrutura para aprovação do empreendimento “Residencial Idalina Pozzi 
Margarido” para 29/11/12 e altera as cláusulas segunda e quarta.
Data da assinatura: 30/03/11
Processo nº 15.706/00

EXTRaTO DO aDiTamEnTO nº 25/11
1º TERmO aDiTiVO aO COnVÊniO nº 121/10

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e o Centro Assistencial Santo An-
tonio de Vila Prado – C.A.S.A.
Objeto: prorroga a vigência para 31/08/11, altera as cláusulas do Repasse de R$ 
66.000,00 e da Prestação de Contas.
Fundamento: Lei Municipal nº 15.650/11
Data da assinatura: 03/05/11
Processo nº 24.582/10

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 40/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados para revisão do Plano Dire-
tor do Município
Valor: R$ 184.225,60
Data da assinatura: 14/04/11
Vigência: 4 meses
Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, XIII, da Lei Federal nº 8.666/93)
Processo nº 12.278/11

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 42/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Gramacon – Comércio de Grama e Materiais de Construção Ltda.
Objeto: fornecimento de diversos tipos de brita para atender à Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos.
Valor: R$ 282.990,00
Data da assinatura: 15/04/11
Vigência: 12 meses
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 12/11
Processo nº 36.834/10

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 45/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Construnew Construções e Comércio Ltda.
Objeto: execução das obras de drenagem, pavimentação e obras complementa-
res para as quadras “A”, “B” e “F” do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Valor: R$ 333.000,00
Data da assinatura: 25/04/11
Vigência: 120 dias
Modalidade: Tomada de Preços nº 6/11
Processo nº 27.177/09

EXTRaTO DO COnTRaTO nº 47/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Célia Regina Gomes Félix da Cruz – EPP
Objeto: prestação de serviço de apoio logístico para os Festejos da 45ª Festa do 
Clima e da Virada Cultural 2011

Valor: R$ 18.853,80
Data da assinatura: 28/04/11
Vigência: 26/05/11
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/11
Processo nº 12.639/11

PORTaRiaS

PORTaRia nº. 21/2011
DE 03 DE maiO DE 2011

Estabelece o procedimento administrativo para inscrição de créditos educacio-
nais na dívida ativa da Fundação Educacional São Carlos e regula a respectiva 
cobrança.

Título I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta portaria estabelece o procedimento administrativo para inscrição na 
Dívida Ativa da Fundação Educacional São Carlos dos créditos educacionais venci-
dos e não pagos de qualquer dos programas educacionais mantidos pela Funda-
ção, bem como estabelece normas para a respectiva cobrança. 

Título II
Da cobrança dos créditos educacionais antes da inscrição na Dívida Ativa
Art. 2º Vencida e não paga a parcela, caberá à Divisão de Administração Escolar re-
alizar procedimentos de cobrança, por meio de correspondências e telefonemas 
ao aluno inadimplente, até o final do exercício de origem do débito, enviando a 
última carta no mês de dezembro.
§ 1º Nas correspondências, constará advertência no sentido de que o não paga-
mento acarretará a inscrição do débito na Dívida Ativa da Fundação Educacional 
São Carlos (Anexo I).
§ 2º Os comprovantes de envio das correspondências deverão ser arquivados em 
processo administrativo próprio, uno e anual. Ao final do exercício, a chefia da 
Divisão de Administração Escolar deverá concluir o processo, com lista dos alunos 
inadimplentes, respectivos créditos e valor total a ser inscrito em dívida ativa.

Título III

Da inscrição no Livro de Registro de Dívida Ativa

Art. 3º Serão inscritos em Dívida Ativa os créditos vencidos e não pagos.
Art. 4º A inscrição no Livro de Registro de Dívida Ativa será efetivada no exercício 
seguinte ao da origem do débito, por ordem da Diretora-Presidente da FESC, no 
mesmo processo administrativo mencionado art. 2º, §2º.

Art. 5º A inscrição, que deverá atender aos requisitos da Lei Federal nº. 6.830/80, 
art. 2º, §5º (Anexo II), será efetuada por devedor, tendo por base a origem da dívi-
da, incluindo-se nela todas as parcelas devidas.
§ 1º Em caso de aluno menor de idade (menor de 18 anos), deverão constar do 
Termo de Inscrição os dados cadastrais do aluno e de seu responsável. 
§ 2º Em caso de omissão ou erro no Termo de Inscrição, poderá o mesmo ser 
emendado (corrigido/complementado), inclusive com redução/aumento do valor 
inscrito, a qualquer tempo, por meio de processo administrativo próprio.
§ 3º Uma vez encerrado o Livro de Registro de Dívida Ativa, qualquer alteração 
deverá ser processada em processo administrativo próprio, que poderá ser uno 
para todas as alterações efetuadas, e necessariamente anual.
§ 4º O Termo de Inscrição deverá conter o valor originário do débito, acrescido de 
multa moratória, devendo indicar o termo inicial e a forma de cálculo dos juros de 
mora e da correção monetária. 

Título IV

Do procedimento para a cobrança amigável da Dívida Ativa inscrita

Art. 6º Inscrito o débito na Dívida Ativa da Fundação Educacional São Carlos, o de-
vedor será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da notificação, comparecer à Divisão de Administração e Finanças da FESC a fim 
de quitar o débito, comprovar que já o fez ou, quando cabível, requerer o seu 
parcelamento, sob pena de execução judicial da dívida (Anexo III). 
Parágrafo único. No ato do pagamento ou parcelamento, a Divisão de Adminis-
tração e Finanças efetuará a conta de liquidação do débito, calculando-se os juros 
de mora e a correção monetária conforme estabelecido na legislação em vigor.

Capítulo I
Do parcelamento

Art. 7º Será admitido o parcelamento do débito conforme estabelecido na legis-
lação em vigor.

Art. 8º O devedor interessado em parcelar seu débito deverá preencher Reque-
rimento de Parcelamento (Anexo IV), dirigido à Diretora-Presidente da FESC, do 
qual constará o valor total do débito, o número pretendido de parcelas, o valor 
das parcelas.
§ 1º Caberá à Diretora-Presidente da FESC autorizar a Chefia de Administração e 
Finanças a parcelar o débito. 
§ 2º Autorizado o parcelamento, o devedor assinará Termo de Confissão de Dívida 
e Acordo de Parcelamento (Anexo V).

Art. 9º Efetuado o parcelamento, as parcelas que adentrarem o exercício seguinte 
sofrerão correção monetária no mês de janeiro.
Título V
Cobrança judicial

Art. 10. Não sendo o débito quitado na via administrativa, nem sendo extinto por 
qualquer outro motivo, caberá à Procuradoria Jurídica da FESC a propositura de 
ação de execução fiscal em face do devedor ou quem de direito, com fundamento 
na Lei Federal nº. 6.830/80 (Anexo VI). 
Parágrafo único. Quando da propositura da execução fiscal, será emitida Certidão 
de Dívida Ativa (Anexo VII), com base no Livro de Registro de Dívida Ativa, a qual 
deverá indicar o valor atualizado do débito. 

Título VI
Cancelamento e baixa da Dívida Ativa
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Art. 11. Será efetuado o cancelamento da Dívida Ativa e respectiva baixa, nos se-
guintes casos:
I.   Pagamento, seja na via administrativa seja na via judicial;
II.  Inscrição indevida;
III. Falecimento do devedor, sem deixar sucessor; 
IV. Prescrição.

Art. 12. O cancelamento da Dívida Ativa será efetuado por ordem da Diretora-
Presidente da FESC, de ofício ou a requerimento.
§1º A Divisão de Administração e Finanças providenciará o imediato registro do 
cancelamento, arquivando-se os documentos em processo administrativo pró-
prio, que poderá ser uno para todos os cancelamentos e, necessariamente, anual.

§2º Ao final de cada exercício financeiro, o processo administrativo será concluído 
com listagem de todos os cancelamentos efetuados, de modo que os créditos 
cancelados não sejam contabilizados na Dívida Ativa do exercício seguinte.
Título VII
Da transferência da Dívida Ativa de um exercício para outro

Art. 13. A Dívida Ativa inscrita em um exercício, não sendo arrecadada no mesmo, 
passará para a Dívida Ativa do exercício subseqüente, e assim sucessivamente, até 
que seja paga ou cancelada por outro motivo. 

Título VIII
Disposições finais
Art. 14. Os procedimentos previstos nesta portaria se aplicam no que couber, à 
cobrança de créditos não educacionais líquidos e certos oriundos de obrigação 
vencida e prevista em lei, portaria, resolução ou contrato.
Art. 15. Fica revogada a Portaria nº. 31/2005, de 10 de agosto de 2005.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 03 de maio de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
    Diretora-Presidente da FESC

ANEXO I
Ofício nº. __  /FESC

São Carlos, (data).

Prezado (a) Senhor (a),
De acordo com os registros da Divisão de Administração Escolar da Fundação 
Educacional São Carlos, consta, em seu nome, o(s) débito(s) abaixo relacionado(s):

Curso mensalidade Valor

TOTAL

Solicitamos, portanto, a quitação dos créditos em atraso no referido Setor, no pra-
zo de 10 (dez) dias.
Ressaltamos que o não atendimento da presente comunicação acarretará a ins-
crição do(s) débito(s) pendente(s) na Dívida Ativa da Fundação Educacional São 
Carlos, com a conseqüente cobrança mediante procedimento administrativo e, se 
necessário, judicial.
Caso já tenha efetuado o pagamento, solicitamos que apresente comprovante na 
Divisão da Administração Escolar da Fundação Educacional São Carlos.
Atenciosamente,

______________________________
Chefe de Administração Escolar

Ilmo(a) Senhor(a)
ANEXO II
TERMO DE INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA
                                                                    FOLHA Nº.__ 
  Inscrição____________________ 
 Devedor Nome_________________________________________
_______________ 
 Est. Cívil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P r o f i s -
são______________________________________
 RG____________________CPF_________________________
 L o g r a d o u -
ro_____________________________________________________ 
 
 CEP_____________Bair ro______________________Cida-
de_____________ UF___ 
Responsável por :____________________________________________________
___
 Cursou _____________________________Termo_____________
Data___________
 Débito________________________
 Fundamento: Resolução FESC nº ______________________________
__________
 Natureza: Serviço Educacio-
nal___________________________________________
 

data VenCto nº título ParCela débito multa

Total R$ R$

Sobre o Valor do Débito, além de multa de 2%, incide:
Juros de mora de 1% mês: 0,033% dia. Termo inicial: 1º dia após vencimento.
Correção monetária: Índice IPCA/IBGE. Termo inicial: mês subseqüente ao 
Leis Municipais nº. 12.926/2001, art. 12 (regulamentada pelo Decreto 174/01), nº. 
11.905/99 e  nº. 5.495/66.
                 DATA(  )
 ___________________________
 Diretor-Presidente da FESC
 Informações de Baixa

data nº. do ProCesso FolHas motiVo

anEXO iii

Notificação Administrativa nº _________________- FESC
Inscrição_________ Nome ____________________________________
_____
Estado Civil______________RG________________
CPF____________________ 

Lograd
ouro_________________________________________________________
CEP_____________Bairro_______________________Cidade__________
UF____ 
Responsável por:____________________________________________________
__
Cursou:_____________________________________________________________
Termino Data: _____________________________

Prezado (a) Senhor (a)
De acordo com os registros do Setor de Administração e Finanças da Funda-
ção Educacional São Carlos, consta(m), em seu nome, o(s) débito(s) abaixo 
relacionado(s), inscrito(s) em dívida Ativa.
Solicitamos, portanto o seu comparecimento no referido Setor, no prazo de  
30(trinta) dias, para solução da pendência, e esclarecemos que o débito existente 
poderá ser parcelado.
Ressaltamos que,  decorrido  o referido prazo  sem comparecimento, o 
débito será encaminhado para cobrança judicial.

data VenCto nº. título ParCela débito multa

Total

Sobre o Valor do Débito, além de multa de 2%, incide juros de mora de 1% mês e 
correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE, de acordo com as Leis Municipais nº. 
12.926/2001, art. 12 (regulamentada pelo Decreto 174/01), nº. 11.905/99 e  nº. 
5.495/66.
 
Atenciosamente,
 ________________________________
 Chefe de Administração e Finanças
             DATA (  )
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor apresentar o comprovante para que 
possamos  regularizar sua situação.
Atendimento: segunda a sexta-feira, das __ às __ e das __ às __.

ANEXO IV

Requerimento de Parcelamento

nome

RG CPF 

Endereço

CEP Cidade Estado

Telefone

Inscrição nº Livro Folha

Ilustríssimo Sr. Diretor-Presidente da Fundação Educacional São Carlos,
Venho, pelo presente, requerer que Vossa Senhoria autorize a Chefia de Adminis-
tração e Finanças da FESC a parcelar os créditos existentes em meu nome, inscri-
tos em Dívida Ativa, nas condições abaixo descritas.

Valor total nº. ParCelas Valor ParCela 1º VenCimento

Nestes termos,
Peço deferimento.
São Carlos, (data).

________________________
(Devedor)

ANEXO V
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITO
Acordo Nº.: _________________

Inscrição: __________________________________________________________
_____________ 
Devedor: ___________________________________________________________
_____________
Local: _____________________________________________________________
_____________
Bairro: ___________________________________Cidade: 
_______________________________
Cep: _________________ Est.:______________ CPF/CNPJ: 
_____________________________
Valor da Dívida: ___________________ Exercício: __________________________
___________
Origens: ___________________________________________________________
_____________

O Devedor acima identificado, confessa dever para a Fundação Educacional São 
Carlos, o valor descrito acima e se propõe a pagar essa dívida mediante as cláu-
sulas e condições seguintes, solicitando que seria deferido o parcelamento de 
acordo com a lei 14.364/2007.
1- O devedor renuncia expressamente a qualquer contestação, bem como na de-
sistência de recursos administrativos ou judiciais em andamento, quanto ao valor 
e procedência da dívida, assumindo integral responsabilidade pela exatidão do 
montante confessado, ficando ressalvado o direito da Fundação Educacional São 
Carlos de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas, 
não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.
2- A confissão de Dívida Ativa constante neste instrumento é definitiva, irrevogá-
vel e irretratável, ressalvados os privilégios assegurados a Fundação Educacional 
São Carlos para cobrança de Dívida Ativa, que ficará suspensa enquanto cumpri-
das pelo devedor todas as obrigações assumidas.
3- O débito ora confessado, consolidado em Reais, será pago em xx parcelas men-
sais e sucessivas, representando cada parcela R$ xx, sendo que a primeira deverá 
ser paga no ato da efetivação da confissão e as demais nos dias 01 dos meses 
subseqüentes.
4- O pagamento das parcelas após o seu vencimento, ressalvadas as hipóteses de 
vencimento em finais de semana e feriados, será acrescido de juros de 1% (um por 
cento) ao mês, ou fração.
5- O saldo devedor será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE em janeiro de 
cada ano, de acordo com a Lei 12.926/01, regulamentada pelo Decreto 174/01.
6- Constituem-se em motivos para a rescisão do presente acordo que ocorrerá 
independentemente de qualquer notificação, intimação, interpelação judicial ou 
extra judicial e no vencimento antecipado das parcelas restantes, o não cumpri-
mento de qualquer das cláusulas deste instrumento, falta de pagamento de 03 
(três) parcelas até a data de seu vencimento, atraso superior a 90 (noventa) dias 
no pagamento de qualquer parcela e quando houver a inscrição em Dívida Ativa 
de qualquer débito relativo ao devedor durante a vigência do presente acordo.
7- O devedor que tiver seu Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Dé-

bito rescindido pelas ocorrências acima, terá direito, uma única vez, ao reparce-
lamento do saldo remanescente, computado os acréscimos resultantes da mora.
8 - A assinatura do presente Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Dé-
bito, suspende a exigibilidade da Dívida Ativa respectiva.

São Carlos,_____de__________________de 20__.
______________________________                                   _____________________
_____________
Fundação Educacional São Carlos                                                                Devedor
                                                                                                      
                                
ANEXO VI

PETIÇÃO INICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Carlos.
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS – FESC, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, integrante da administração municipal indireta (Lei Municipal nº. 
6.890/71), inscrita no CNPJ sob nº. 45.361.904/0001-80, com sede na Rua São Se-
bastião, nº. 2828, Vila Nery, nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, neste ato 
representada por sua Diretora-Presidente, por sua Procuradoria Jurídica, vem, 
perante Vossa Excelência, com fundamento na Lei Federal nº. 6.830, de 22 de de-
zembro de 1980, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL contra (DEVEDOR), (qua-
lificação), residente à (endereço), pelo(s) débito(s) discriminado(s) na(s) anexa(s) 
Certidão (ões) de Dívida Ativa, a saber:
CDA nº. ______  – serviço educacional.

A exeqüente é credora do executado da importância correspondente ao valor da 
certidão anexada, sendo certo que até a presente data não foi efetuado o paga-
mento, resultando inúteis todos os esforços para o recebimento de forma ami-
gável.
Requer, por esta razão, que V. Exa. mande citar o devedor, ou quem de direito, para 
efetuar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, atualizado monetariamente, com 
os acréscimos legais, honorários e custas processuais, ou garantir a execução na 
forma do disposto no Art. 9º da citada lei 6.830/90, sob pena de penhora de bens 
suficientes para garantir a integral satisfação do débito, autorizando o Sr. Oficial a 
cumprir as diligências na forma preceituada no art. 172, §2º do CPC.
 Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios, dando à causa o valor de 
R$ ____,__, calculado até a data do ajuizamento e sujeito à atualização na data do 
efetivo pagamento.

Nestes termos,
p.e. deferimento.
São Carlos,_____de____________________de 20___.
Procurador Jurídico

ANEXO VII
Certidão de Dívida Ativa nº. ______/FESC

Inscrição:  ______/_____        Data  Cadastro : ____/____/_____         Folha nº. _____       
Exercício: _______

Nome: ____________________________________     CPF: ____________________       
RG: _____________________   Est.Civil: ____________________

Logradouro: ___________________________________   Nº. Imóvel ____________   
Complemento: _________________________________________   CEP: 
_________

Bairro: ______________________________   Cidade: ________________  UF:____

CERTIFICO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA SE REFERE A: 

ORIGEM : TERMO DE MATRÍCULA Nº. _________       Data ___/____/______   CURSO: 
______________________________________

NATUREZA: SERVIÇO EDUCACIONAL
    

ParCela
data

VenCto
Valor

original
Valor
Juros

Valor
multa

Valor
Correção

___/____/____

TOTAL R$ R$ R$ R$

FUNDAMENTO RESOLUÇÃO FESC Nº. 

Sobre o valor do débito, além de multa de 2% , Incide: Juros de mora de 1% mês; 
0,033% dia. Termo inicial 1º dia após vencimento.
Correção Monetária: Índice IPCA/IBGE. Termo inicial: mês subseqüente ao ven-
cimento. Leis Municipais nº. 12.926/2001 art. 12 (regulamentada pelo Decreto 
174/01), nº. 11.905/99 e nº. 5.495/66.
E para que se possa proceder a todos os atos legalmente previstos, foi extraída a 
presente certidão.

São Carlos, ___de________de 20__.
_____________________________ 
Chefe de Administração e Finanças

COnCURSOS PUBLiCOS E PROCESSOS SELETiVOS

EDiTaL DE RETiFiCaÇÃO
COnCURSOS PÚBLiCOS  nº 25

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS - FESC, entidade de direito público 
interno, torna pública a RETIFICAÇÃO do seguinte item do Edital do Concurso Pú-
blico nº 25, para Educador – Físico.
1. Retificações:
item I – Dos Empregos e Vagas: Retificação no Pré-Requisito

ConCurso 
PúbliCo 
número

emPrego
número 

de 
Vagas

Jornada 
de 

trabalHo 
semanal 

salário Padrão* Pré-requisito 

25 Educador - Físico 01
12 horas 
semanais

 R$ 821,00

Licenciatura Plena e/ou 
Bacharelado em Educação 

Física e Registro no Conselho 
Competente 

* Auxilio alimentação previsto na Lei 13130/03 incorporado ao vencimento pa-
drão por força da Lei 13771/06.
2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital e Normas dos Con-
cursos. 
São Carlos, 04 de Maio de 2011. 
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ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

nÃO COmPaRECimEnTO DE CanDiDaTO 
A Fundação Educacional São Carlos faz saber que o candidato DANIEL AUGUSTO 
OLIVEIRA, classificado em 24º lugar, não formalizou seu interesse em assumir a 
vaga a ele destinada do emprego de Educador – Informática - Concurso Público 
21, com contratação em caráter temporário, conforme Lei Municipal nº 15.158/09, 
de 23/12/2009 ficando, portanto, desclassificado para assumir esta vaga em ca-
ráter temporário.
São Carlos, 04 de maio de 2011.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC

aTOS Da SECRETaRia

E R R a T a   
Publicado no dia 30/04/2011
Tomada de Preços nº 2.05/2011

Onde se lê:  Processo SAAE nº 0248/2011.
Leia-se:  Processo SAAE nº 0284/2011.
São Carlos, 04 de maio de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente  do SAAE 

EXTRaTO

EXTRaTO DO SEgUnDO TERmO DE aDiTamEnTO DE COnTRaTO
PROC. nº 1.1292010.

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: ARACONS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, a prorrogação do  prazo de exe-
cução por mais 75 (setenta e cinco)  dias,  a partir de  11 de abril de 2011  até 24 
de junho de 2011.
São Carlos, 04 de maio de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO mUniCiPaL DE EDUCaÇÃO
EDiTaL DE COnVOCaÇÃO

O Conselho Municipal de Educação, CONVOCA os membros titulares e suplentes 
para a 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA do biênio 2010-2012, que se realizará no dia, ho-
rário e local abaixo discriminados, da qual constará o seguinte-
1-Informes
2-Pauta:
1) Aprovação da 10ª ata.
2) Eleição de Presidente e Vice-presidente do CME e indicação de Secretária
3) Licenças sem vencimento – apresentação de relatório e parecer da Comissão 
Especial.
4) Solicitação de manifestação deste Conselho com relação à contratação de pro-
fessores ACTs 
5) Implementação das Diretrizes Curriculares Municipais para a educação das Re-
lações Étnico Raciais
6) Solicitação de inclusão da Secretária Municipal de Educação como membro da 
comissão de elaboração do PME e outras demandas sobre o tema.
7) Outros
Dia: 06 de maio de 2011 – 6ª feira
Horário: 13h30 às 15h30 em primeira chamada ou das 14h às 16h em segunda 
chamada.
Local: Palacete Conde do Pinhal, Rua Conde do Pinhal, 2017 - Centro
São Carlos, 29 de abril de 2011.
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet
Presidente Interina do Conselho Municipal de Educação - CME
São Carlos-SP

Prefeitura entrega 77 casas em Santa Eudóxia

A Prefeitura de São Carlos entregou, na manhã do 
último domingo (1º), no distrito de Santa Eudóxia, as 
77 unidades habitacionais do Conjunto Residencial 
Waldomiro Vendrasco. As casas foram construídas 
por meio do Programa Pró-Moradia, do Governo 
Federal, com o apoio da Caixa.
A obra recebeu recursos de R$ 2,5 milhões. As casas 
foram construídas numa área de 10 mil m². Recebeu 
infraestrutura como água, esgoto, iluminação 
guias e sarjetas.  O novo residencial fica perto da 
Rodoviária, do Centro Comunitário e do Conjunto 
Habitacional João Tavoni. 
As casas têm área de 86,88 m² e construção de 
44,6 m² com 12,5 m² de garagem. Recentemente 
foram instalados três conjuntos de brinquedos 

para recreação dos filhos dos futuros proprietários 
das casas. Em março, os engenheiros da Caixa de 
Piracicaba consideraram o empreendimento como 
modelo do Programa Pró-Moradia. 
O distrito de Santa Eudóxia já recebeu importantes 
investimentos nos últimos anos, como a 
pavimentação do Conjunto Habitacional João 
Tavoni, que está com 70% da obra concluída. A 
pavimentação custou R$ 430 mil.
Já pavimentação do residencial Waldomiro 
Vendrasco deve acontecer com a realocação de 
recursos do Orçamento Participativo. O valor é de 
R$ 120 mil. Em princípio essa verba seria destinada 
à construção de uma pista de skate. Os moradores 
devem decidir, em reunião a ser realizada em breve, 
se aceitam essa proposta.

Sonho realizado – Maria Alice Aragão mora no 
distrito há 50 anos e nesse período pagava aluguel. 
Ela foi contemplada com uma das residências 
do Pró-Moradia. “Vou pagar a prestação da casa 
com satisfação porque agora eu sei que ela é 
minha”, relatou a dona de casa. O trabalhador rural 
Claudiomiro Gomes da Silva vai morar na casa com 
a mulher e os seis filhos. “Moro em Santa Eudóxia 
desde que nasci. Faz 46 anos. Estou muito feliz 
porque consegui realizar o meu sonho e da minha 
família”, afirmou. 

Fotos: Fábio Taconelli/PMSC
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Para dar continuidade ao trabalho do projeto 
“Caravana do ECA” (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) a Secretaria Municipal Especial 
de Infância e Juventude realizará um curso de 
Formação em Estatuto da Criança e do Adolescente 
para técnicos e profissionais que atuam nessa área. 
O curso teve início na terça-feira (3) e se entenderá 
até dia 8 de dezembro.
O projeto “Caravana do ECA” teve início em 2008 
e conta com a parceria do Recriad – Crianças e 
Adolescente em Rede, Conselho Municipal dos 
Diretos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da 
Fundação Telefônica.
Durante as atividades realizadas pelo Recriad em 
2010, os grupos de cada regional apresentaram uma 
solicitação de cursos de formação em diferentes 
temáticas que envolvem o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. A partir dessa demanda, foi montada 
uma equipe de profissionais para “levar” o ECA e 
debate-lo com os profissionais da Rede de Proteção 
à Criança e ao Adolescente.
Segundo a Secretaria Municipal Especial de Infância 
e Juventude o objetivo do curso de formação é 
levar aos técnicos e profissionais que trabalham 
com crianças e adolescentes, um conhecimento 
aprofundado do ECA, para que atuem de maneira 
respeitosa e coerente com os princípios do estatuto 
em sua rotina profissional.
O curso será estruturado em três pilares: Conceito 
de direitos e os princípios norteadores do ECA, 

Visão do adulto sobre crianças e adolescentes e 
Artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Todas as atividades envolverão seminários, 
debates, atividades corporais, dinâmicas de grupo, 
palestras, oficinas, filmes, atividades artísticas, 
musicais, entre outras.

Confira as datas e locais do curso por bairros:

- Santa Felícia: 17 e 31/5
Local: CRAS - rua José Quatrochi, 140, Arnon de Melo.
- Vila São José: 18/5
Local: CRAS – Lions – rua Porto Rico, 1.466, Nova 
Estância.
- Centro/Redenção: 5 e 19/5
Local: Fundação Pró-Memória - Praça Antonio Prado.
- Cidade Aracy: 11 e 25/5
Local: Escola do Futuro – EMEB Afonso Fioca Vitali 
– Escola CAIC – Av. Regit Árab, s/nº, Cidade Aracy I.
- Vila Isabel / Pacaembu: 12 e 26/5
Local: Centro Catequético – rua Ceará, 480, Jardim 
Pacaembu.

A carga horária do curso é de 40 horas e no final 
será emitido um certificado de conclusão de curso. 
Para participar do curso, os interessados deverão 
fazer sua inscrição direto na Secretaria Municipal 
Especial de Infância e Juventude, localizada na rua 
Alexandrina, nº 852, Centro. Para mais informações 
ligue 3371- 4057.

Caravana do ECA promove curso de formação

A Secretaria de Administração e 
Gestão de Pessoal prorrogou as 
inscrições para concurso para os 
cargos de auxiliar administrativo, 
motorista, operador de máquinas, 
tratador de animais, técnico em 
segurança do trabalho, contador, 
engenheiro civil, fiscal de tributos, 
monitor (área de dança), museólogo, 
cirurgião dentista, enfermeiro, 
farmacêutico, terapeuta ocupacional, 
médico (diversas áreas) e professor. 
A Fundação Educacional São 
Carlos (FESC) também prorrogou 
as inscrições para as vagas de 
auxiliar administrativo, educador 
físico e educador para área de 
gestão empresarial. Já o Sistema 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
prorrogou as inscrições para vagas 
de aferidor de hidrômetro, eletricista 
de manutenção, operador de ETA e 
engenheiro elétrico.
As inscrições podem ser feitas até às 

16h do dia 10 de maio apenas pela 
Internet através do site www.vunesp.
com.br. As datas das provas e dos 
resultados seguirão o cronograma 
divulgado no Diário Oficial do 
Município sendo que os exames serão 
realizados no dia 19 de junho, em 
locais e horários a serem definidos 
pela organização dos concursos. O 
candidato deverá comparecer ao 
local designado para a prova com 
antecedência de 30 minutos, munido 
do comprovante de inscrição ou 
original de um destes documentos: 
Cédula de Identidade (RG), Carteira 
do Órgão ou Conselho de Classe, 
Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, Certificado Militar ou Carteira 
Nacional de Habilitação (com foto). 
Mais informações podem ser obtidas 
no site da Prefeitura www.saocarlos.
gov.br. O candidato deverá consultar 
o pré-requisito exigido pelos 
respectivos editais.

Prefeitura prorroga 
inscrição de concursos 

A Prefeitura de São Carlos e o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
estiveram no Assentamento Santa 
Helena, reunidos com representantes 
do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA) e com os 
assentados para discutir melhorias 
para o local. Após a reunião ficou 
decidido que será realizada uma obra 
de infraestrutura com a instalação 
de 1.200 metros de canos de rede 
principal de distribuição de água. Essa 
obra possibilitará que todas as casas do 
assentamento recebam água potável.
A obra será uma parceria entre 
INCRA, SAAE e Prefeitura. Os canos 
foram comprados pelo INCRA e o 
SAAE fará a parte de perfuração do 
solo e orientação da obra, enquanto 
os assentados, em regime de mutirão, 
farão o trabalho de colocação da 
rede de canos. A obra ocorrerá aos 
finais de semana para não interferir 
nas obras da cidade e não atrapalhar 

o trabalho dos assentados.
A Prefeitura, por meio do Programa 
de Fomento à Economia Solidária, 
ligado à Secretaria de Trabalho, 
Emprego e Renda, está formalizando 
uma Associação junto aos assentados, 
com o objetivo de organizá-los para 
conquistas coletivas da comunidade.
Também está prevista para este mês a 
reforma do barracão do assentamento, 
que propiciará um espaço para 
formação e lazer dos moradores não 
só do assentamento, mas do Balneário 
29. Esta obra poderá beneficiar direta 
e indiretamente cerca de 600 pessoas. 
Hoje o barracão já é utilizado de 
forma improvisada como sala de aula, 
onde funciona uma sala do MOVA 
(Movimento de Alfabetização de 
Jovens e Adultos). Esta obra também 
será realizada em regime de mutirão e 
tem o apoio da Gerência Regional do 
Ministério do Trabalho e parceria com 
a ONG Ramudá.

Assentamento recebe 
investimentos

Assessoria de Imprensa /PMSC
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São Carlos se prepara para o Matsuri 2011
A população de São Carlos poderá prestigiar, nos 
próximos dias 7 e 8, o maior festival oriental da 

cidade, o Matsuri 2011, palavra japonesa para 
designar festa ou festivais.

O festival, que reúne comidas típicas, 
atividades culturais e shows folclóricos, 

é organizado pela Prefeitura de São 
Carlos por meio da Fundação Pró-

Memória, em parceria com 
demais grupos, como a 

Associação Cultural 
e Esportiva Nipo-

Brasileira, o grupo 
de origami da 

Universidade 
Aberta da 

T e r c e i r a 
I d a d e 

(UATI) , 

Kodomo no Kai, a Associação São Carlos de Kendo e de 
membros ativos da comunidade japonesa local.

Este ano, o Matsuri terá cerca de 40 barracas de comidas 
e bebidas típicas do Japão e artesanato oriental, organizados 
pela comunidade nipo-brasileira local, enfatizando as 
características do evento e solidificando a organização e 
participação dos grupos japoneses nos eventos promovidos 
pela Prefeitura.

Ainda durante o evento, serão exibidas atrações culturais 
tradicionais e contemporâneas de grupos nipo-brasileiros 
de São Carlos e região, como taiko, karatê, danças adultas 
e infantis, artes marciais e um grande show como a Banda 
Tontonmi, marcado para sábado (7) às 20h30.

O festival acontecerá na praça Coronel Salles. As atividades 
começam no sábado (7), das 10h às 22h, e vão até domingo 
(8) das 10h às 18h. Confira a programação completa:

Dia 7 (Sábado): 

10h - Abertura
10h45 – Radio Taissô – Seinen Kai da Associação Cultural e 

Esportiva Nipo-Brasileira de São Carlos;
11h30 – Daisuke Karaokê – Associação Cultural e 

Esportiva Nipo-Brasileira de São Carlos;
13h30 – Grupo Réquios Eisá Taikô da Associação 

Esportiva e Cultural Okinawa de Marília;
14h00 – Grupo Houkou da Associação Cultural e 

Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí;
14h30 – Shinsei da Associação Cultural e Assistencial 

da Liberdade;
15h – Grupo Houkou da Associação Cultural e 

Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí;
16h – Ryuukadaiko da Associação Beneficente, 

Cultural e Esportiva de Lins;
16h30 – Karatê – Pérgola;
17h – Luciano Takeda – mágico;
17h30 – Grupo Réquios Eisá Taikô da Associação 

Esportiva e Cultural Okinawa de Marília;
18h – Associação Cultural Japonesa de Ribeirão 

Preto;
18h30 – Associação Agro-Cultural e Esportiva de 

Guatapará;
19h – Grupo Shishimai de Guinoza-Son;

19h30 – Cerimônia de Saudação;
19h50 – Associação Agro-Cultural e Esportiva de 

Guatapará;
20h30 – Banda Tontonmi;

22h – Encerramento.

Dia 8 (Domingo):

10h – Abertura;
11h – Banda Jyoudan;
12h30 – Kodomo no Kai 1;
13h30 – Tomo no Kai 1;
14h – Associação São Carlos de Kendô;
15h – Kodomo no kai 2;
15h30 – Cosplay – Pérgola;
16h – Tomo no Kai 2;
16h15 – Daisuki Karaokê – ACENB;
17h15 – Tomo no Kai 3;
17h30 – Yanagi Taiko;
18h – Matsuri Dance;
18h30 – Encerramento.

Divulgação
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