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São Carlos realizará a 1ª Semana do Bebê

Diário Oficial de São Carlos

 ■ LIMPEZA ESCoLA

A quadra da EMEB Dalila Galli recebeu uma 
limpeza que teve como objetivo prevenir 
o combate à dengue e criar condições 
propícias para a continuidade da reforma 
que compreende a construção de vestiários e 
cobertura da quadra. ► Pág. 7

 ■ DIA DA ÁGUA

Com o tema “Água e Floresta: Equilíbrio 
Perfeito para a Vida”, a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação, Coordenadoria 
de Meio Ambiente e do SAAE, promove 
atividades alusivas ao Dia Mundial da Água, 
comemorado hoje (22).► Pág. 8

 ■ CURSo BoMBEIRoS

Foi realizada na manhã de sexta-feira (18), 
a solenidade de encerramento do curso 
de Resgate em Emergências Médicas para 
Bombeiros. É a primeira vez que São Carlos 
sedia o curso. Dos 20 bombeiros qualificados, 
3 trabalham na cidade. ► Pág. 7

 ■ oBRAS CoNTRA ENCHENTES

São Carlos conquistou R$ 5,3 milhões para 
ampliar a passagem do córrego Monjolinho 
sob a linha férrea, na região da Rotatória 
do Cristo. Os recursos foram garantidos 
pelo Ministro dos Transportes, Alfredo 
Nascimento. ► Pág. 2

 ■ SEMANA Do BEBÊ

Os primeiros três anos de vida de uma criança são 
fundamentais  para o seu desenvolvimento. Suas 
experiências vividas nesse período podem influenciar por 
toda vida. Foi pensando nisso que a Prefeitura de São Carlos 
resolveu promover a 1ª Semana do Bebê. ► Pág. 8
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Ministério libera R$ 5,3 mi para evitar enchentes
São Carlos conquistou R$ 5,3 milhões para 
ampliar a passagem do córrego Monjolinho sob 
a linha férrea, na região da Rotatória do Cristo. 
Os recursos foram garantidos pelo ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento, após 
audiência com as autoridades de São Carlos na 
terça-feira (15), em Brasília.
Depois  de ver  as  fotos  da últ ima enchente, 
o  ministro  dos  Transpor tes  tomou 
conhecimento da gravidade da s i tuação de 
São Car los  e  f icou muito impress ionado com 
os  estragos causados pela  chuva.
Na audiência, os representantes de São Carlos 
entregaram um ofício ao ministro e um relatório 
com imagens da enchente ocorrida no sábado, 
dia 12 de março. No ofício, consta que uma forte 
chuva, 65 mm em 40 minutos, atingiu o município 
e provocou a inundação que deixou submersos 
mais de 20 veículos, além de riscos concretos 
contra a vida das pessoas que estavam no local. 
De acordo com a Prefeitura de São Carlos, o 
ministro disse que irá alocar os recursos para 
o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT ). Diferente da obra de 
duplicação da Praça Itália, essa será licitada pelo 
DNIT que também irá acompanhar a execução da 
obra. A atual passagem do córrego Monjolinho 
sob a linha férrea tem uma área de vazão de 30 
metros quadrados e com as obras passará a 80 
metros quadrados, ampliando em praticamente 
três vezes o seu tamanho.
Também esteve presente na reunião, no 
gabinete do ministro de Transportes, o diretor 
do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, Geraldo Lourenço Neto. 
A obra de ampliação da passagem do rio 
Monjolinho é parte de um pacote de projetos de 
infraestrutura. 
Outra conquista que faz parte deste mesmo 
pacote é a liberação de R$ 10 milhões para 
a duplicação da passagem da praça Itália. A 
licitação já está em andamento. 

O Instituto Inova, gestor do Parque Eco 
Tecnológico Damha, promoveu uma missão 
de empresários ao 19º Salão Internacional 
da Construção, também conhecido como 
Feicon Batimat 2011. Realizado no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, em São Paulo, o evento 
contou com a participação de 750 expositores 
de 21 países.
O diretor financeiro do Inova e gerente 
executivo do Centro de Desenvolvimento das 
Indústrias Nascentes (Cedin) de São Carlos, 
Alagui Marques Pereira, explica que o principal 
objetivo da visita foi conhecer as novas 
tendências do setor e observar as ações de 
mercado dos expositores que poderão oferecer 
seus produtos às empresas que irão se instalar 
no Parque Eco Tecnológico Damha.
Ao trazer em sua classificação o conceito Eco, o 
parque exige que as indústrias cumpram uma 
série de requisitos previstos em contrato, como 
a construção de telhados verdes e tratamento 

da água. “Algumas empresas da construção civil 
oferecem soluções inovadoras que atendem às 
medidas ambientais a serem implementadas 
pelos ocupantes do parque. Daí a importância de 
marcar presença na Feicon”, comenta Marques.

Lançamentos - Entre os produtos expostos na 
Feicon, cerca de 2.500 itens são lançamentos 
do mercado da construção civil.  A organização 
da feira estima um público de 150 mil visitantes 
compradores. Segundo os organizadores, 
a cadeia da construção civil  emprega 15 
milhões de pessoas no Brasil,  com 4 milhões 
de empregos diretos.

Empresa de São Carlos expõe produtos na Gift 
Fair - Além da Feicon, a capital paulista também 
recebeu nesta semana a 14ª edição da Gift Fair, 
maior mostra de artigos para casa, decoração 
e design da América Latina. Realizada no Expo 
Center Norte, a feira tem como um de seus 

expositores a empresa Caps Regina, incubada 
desde 2008 no Centro de Desenvolvimento das 
Indústrias Nascentes (Cedin) de São Carlos, órgão 
vinculado à Prefeitura.
Especializada na produção de filtros de gravidade 
e suporte para galões de água, a Caps Regina 
faz sua primeira participação na Gift Fair. O 
proprietário, Luis Eduardo Candiani, explica 
que a presença na feira é parte da estratégia de 
fortalecimento e expansão da marca no mercado 
nacional. “Atualmente, produzimos 20 mil peças 
por mês. No entanto, temos capacidade para 
fabricar 50 mil peças. Para isso, precisamos 
aumentar o número de representantes e de 
clientes”, revela Candiani.
A abrangência dos produtos da empresa incubada 
no Cedin é nacional, com alta concentração de 
vendas na região Nordeste. Com a participação 
na Gift Fair, o proprietário da Caps Regina espera 
aumentar a participação da empresa no mercado 
paulista, o principal centro consumidor do país.

Damha pode incorporar tendências da Feicon 2011

Manoel Virginio/PMSC
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 93
DE 21 DE maRçO DE 2011

Consolida a regulamentação da escrituração fiscal do Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza, da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e demais do-
cumentos expedidos pelos prestadores e tomadores de serviços no âmbito 
do Município de São Carlos, e dá outras providências.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial a prevista no art. 12, da Lei Municipal no 5.495, de 31 
de dezembro de 1966 (Código Tributário Municipal), e o art. 39 da Lei Municipal nº 
11.438, de 22 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, e tendo em vista o 
que consta do processo administrativo protocolado sob o no 10.487/05, 
CONSIDERANDO a necessidade de consolidar as disposições sobre a escrituração 
e emissão dos documentos fiscais pelos prestadores e tomadores de serviços do 
Município;
CONSIDERANDO os benefícios que os meios tecnológicos para emissão de do-
cumentos eletrônicos proporcionam como agilidade, praticidade, eficiência e 
inteligência fiscal;
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar os procedimentos administrativos, 
contribuindo com a redução de produção de documentos impressos, promo-
vendo, dessa forma, a consciência para com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado;
DECRETA:
CAPÍTULO I
Do Sistema Eletrônico de Gestão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza
Art. 1o Fica instituído no Município de São Carlos o Sistema Eletrônico de Gestão 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, designado neste Decreto como 
Sistema Eletrônico, para o cumprimento das obrigações tributárias acessórias re-
lativas a este imposto.
Parágrafo único. O Sistema Eletrônico será disponibilizado gratuitamente no en-
dereço eletrônico da Prefeitura Municipal - www.saocarlos.sp.gov.br.
Art. 2o As pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao recolhimento do ISSQN, sob o re-
gime de tributação mensal, bem como os responsáveis tributários tomadores de 
serviços executados no Município de São Carlos, deverão adotar o Sistema Eletrô-
nico para o processamento eletrônico de dados de suas declarações.
§ 1º Os contribuintes que estiverem enquadrados no regime de tributação anual, 
e que emitirem nota fiscal, deverão proceder na forma do “caput” deste artigo.
§ 2º Para os fins deste Decreto, são considerados tomadores de serviços somente 
as pessoas jurídicas inscritas no cadastro mobiliário municipal, independente da 
forma de recolhimento do ISSQN, inclusive quando contemplados com imunida-
de ou isenção.
Art. 3o As pessoas referidas no art. 2o deste Decreto deverão informar, mensalmen-
te, os serviços prestados e tomados, inclusive os de fora do Município, através do 
Sistema Eletrônico. 
Parágrafo único. As informações prestadas para a apuração do ISSQN serão de 
responsabilidade exclusiva do contribuinte, ou responsável tributário, e estarão 
sujeitas a posterior homologação pela autoridade fiscal.
Seção I
Da Guia de Informação Eletrônica
Art. 4o O Sistema Eletrônico gerará a guia de informação eletrônica, que deverá ser 
utilizada para o recolhimento do imposto.
Art. 5o O contribuinte prestador de serviços deverá escriturar, mensalmente, por 
meio do Sistema Eletrônico, as notas fiscais de serviços emitidas e seus respecti-
vos valores.
Art. 6o O responsável tributário, tomador de serviços sujeitos ao ISSQN, deverá 
escriturar, mensalmente, por meio do Sistema Eletrônico, as notas fiscais de pres-
tação de serviços e recibos comprobatórios de serviços tomados.
Parágrafo único. Na escrituração mencionada no “caput” deste artigo deverão ser 
efetuadas as retenções do ISSQN previstas na legislação vigente. 
Art. 7o Após os procedimentos previstos nos artigos 4º, 5º e 6º deste Decreto, de-
verá ser efetuado o pagamento do ISSQN devido, até o dia 25 do mês subsequen-
te ao da ocorrência do fato gerador, para os contribuintes prestadores de serviços 
e para os responsáveis tributários tomadores de serviços sujeitos ao ISSQN.
Art. 8o Os contribuintes que não prestarem serviços sujeitos ao ISSQN e os respon-
sáveis tributários que não contratarem serviços, deverão informar a ausência de 
movimentação econômica, por meio da declaração “Sem Movimento”, disponível 
no Sistema Eletrônico.
Art. 9o Fica vedada a emissão de guia de pagamento do ISSQN com valor inferior a 
R$ 10,00 (dez reais), salvo as decorrentes de Nota Fiscal Avulsa de Serviços.
Parágrafo único. O débito originário previsto no “caput” deste artigo, correspon-
dente ao mês de competência, incidirá no(s) mês (es) subsequente(s), implicando 
na emissão de guia de pagamento do ISSQN, quando alcançar o valor mínimo de 
R$ 10,00 (dez reais).
Art. 10. O disposto no art. 9º deste Decreto não acarretará ônus adicional ao sujei-
to passivo da obrigação tributária
Seção II
Dos Livros Fiscais
Art. 11.  O Sistema Eletrônico disponibilizará os seguintes livros fiscais para re-
gistro das prestações de serviços efetuadas ou contratadas pelos contribuintes 
prestadores de serviços, ou responsáveis tributários tomadores de serviços:
I – Livro de Registro de Prestação de Serviços;
II – Livro de Registro de Prestação de Serviços da Construção Civil com Obra;
III - Livro de Registro de Prestação de Serviços da Construção Civil sem Obra; 
IV – Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas com do-
cumentação fiscal;
V – Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas sem do-
cumentação fiscal.
VI - Livro de Registro de Serviços Tomados da Construção Civil com Documentos 
Fiscais;
VII - Livro de Registro de Serviços Tomados da Construção Civil sem Documentos 
Fiscais.
§ 1º Somente serão admitidas alterações, substituições ou inclusões na escritu-
ração fiscal, mediante solicitação de autorização formalizada através do Sistema 
Eletrônico à fiscalização tributária.
§ 2º As alterações, substituições e/ou inclusões de escrituração fiscal, de que trata 
o § 1º deste artigo, serão registradas em separado, como anexo aos livros fiscais 
a que se refiram.
CAPÍTULO II

Das Notas Fiscais
Art. 12. Poderão ser expedidos, no âmbito do Município, os seguintes tipos de 
notas fiscais:
I – Nota Fiscal de Serviços;
II – Nota Fiscal Fatura de Serviços;
III – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
IV – Nota Fiscal de Serviços Avulsa.
Art. 13. O contribuinte prestador de serviços deverá emitir suas notas fiscais de 
serviços ou notas fiscais fatura de serviços em, no mínimo, duas vias.
Art. 14. Para a confecção dos talões de notas fiscais de serviços e notas fiscais 
fatura de serviços, os estabelecimentos gráficos ficam obrigados a exigirem dos 
contribuintes prévia autorização da Prefeitura Municipal de São Carlos.
Parágrafo único. Os contribuintes deverão solicitar a Autorização para Impressão 
de Documentos Fiscais – AIDF, através do Sistema Eletrônico.
Art. 15. A impressão das notas fiscais de serviços e das notas fiscais fatura de ser-
viços deverá conter os dados mínimos obrigatórios indicados na Autorização para 
Impressão de Documentos Fiscais – AIDF.
Seção I
Da Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Art. 16. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - é o documento fiscal gerado 
e armazenado eletronicamente no Sistema Eletrônico, com o objetivo de registrar 
as operações relativas à prestação de serviços. 
Art. 17. A emissão da NFS-e será de utilização facultativa para todas as empresas 
prestadoras de serviços do Município.
§ 1º Os prestadores de serviços que optarem pela emissão de NFS-e deverão, obri-
gatoriamente, permanecer nesta modalidade durante o período de autorização 
de emissão, o qual não será inferior a um ano.
§ 2º A Secretaria Municipal de Fazenda poderá, a qualquer momento, estabelecer 
ato administrativo quanto à obrigatoriedade da emissão da NFS-e para determi-
nados segmentos econômicos, determinadas atividades ou ainda, para todas as 
empresas estabelecidas no Município. 
Art. 18. Ao emitir a NFS-e o prestador poderá imprimir o documento, que será au-
tomaticamente reconhecido como documento fiscal, em quantas vias entender 
necessárias ou enviar o arquivo gerado por e-mail ao tomador de serviços.
§ 1° Na emissão da NFS-e é obrigatória a identificação completa do tomador dos 
serviços, independentemente da retenção do imposto.
§ 2° Nas operações efetuadas por meio da NFS-e fica dispensada a digitação das 
informações no Sistema Eletrônico, cabendo somente a geração da Guia de Reco-
lhimento On-Line através do encerramento fiscal da competência tributária.
Art. 19. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deverá conter as seguintes informa-
ções:
I - identificação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços – Série Eletrônica;
II - número sequencial específico para cada estabelecimento prestador de servi-
ços;
III - brasão e dados do Município;
IV - autenticação eletrônica;
V - número da legislação regulamentadora;
VI - data de emissão;
VII - natureza da operação;
VIII - identificação do prestador de serviços, por meio de:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) inscrição municipal;
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica – CNPJ;
e) Conter a expressão “Empresa Optante do Simples Nacional”, quando for o caso.
IX - identificação do tomador de serviços, por meio de:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) endereço eletrônico (e-mail) se houver;
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica – CNPJ;
e) inscrição estadual, se houver;
f ) inscrição municipal, se houver.
X - quantidade de serviços;
XI – descrição detalhada dos serviços e o código de serviço, conforme classifica-
ção na lista de serviços da Lei Municipal nº 11.438/97, e alterações posteriores;
XII - valor unitário;
XIII - valor total;
XIV - alíquota e valor do imposto;
XV - informação se o imposto é retido ou não;
XVI - valor da base de cálculo;
XVII - valor total da nota;
XVIII - recibo de aceite da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Parágrafo único. É opcional a identificação da alínea “d” do inciso IX deste artigo, 
quando o tomador for pessoa física.
Art. 20. O aplicativo para emissão de NFS-e está disponível no endereço eletrônico 
da Prefeitura Municipal, com as funcionalidades:
a) configuração do perfil do contribuinte; 
b) emissão, impressão, reimpressão e cancelamento de NFS-e; 
c) envio de NFS-e por e-mail;
d) exportação de NFS-e emitida e recebida; 
e) substituição de Recibo Provisório de Serviços – RPS por NFS-e; 
f ) disponibilização do aplicativo para emitir e enviar arquivos de RPS;
g) verificação de autenticidade de NFS-e. 
Art. 21. O recolhimento do imposto referente à NFS-e deverá ser feito exclusiva-
mente por meio de documento de arrecadação emitido pelo mesmo Sistema 
Eletrônico.
Art. 22. É permitido ao contribuinte, depois do encerramento da escrituração fis-
cal, adicionar NFS-e referente à competência do período encerrado.
Seção II
Do uso da Nota Fiscal Eletrônica Paulista – “NF-e” para registro de prestação 
de serviços sujeitos ao ISSQN
Art. 23. O contribuinte credenciado a emitir a Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo (NF-e) que exerça atividade sujeita à incidên-
cia do ISSQN, objetivando o seu recolhimento, poderá optar pela emissão da NF-
e, em conjunto com o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, 
conforme instruções expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 24. A solicitação para autorização da nota fiscal de serviços conjugada com 
venda de mercadorias deverá ser feita através do portal da Prefeitura Municipal, 
por meio do Sistema Eletrônico, preenchendo os campos específicos (tipo: “NF-e”; 
espécie: “mista”).
§ 1º A Secretaria Municipal de Fazenda verificará se o requerente foi credenciado 
junto à Fazenda Estadual para a emissão da NF-e.
§ 2º Verificada alguma pendência em relação ao disposto no § 1º deste artigo, o 
pedido será indeferido.
§ 3º O deferimento ou o indeferimento do pedido será registrado no próprio Sis-
tema Eletrônico.
Art. 25. O emitente deverá disponibilizar o arquivo digital da NF-e ou o respectivo 
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) à Secretaria Municipal de 
Fazenda, sempre que solicitado, e utilizar os campos da NF-e relativos ao ISSQN 
para preenchimento das operações de prestação de serviços.
Art. 26. O emitente da NF-e, bem como o tomador dos serviços deverão cumprir 

com as obrigações acessórias de escrituração das operações referentes à presta-
ção de serviços no Sistema Eletrônico, conforme determina a legislação municipal. 
Seção III
Da emissão do Recibo Provisório de Serviços
Art. 27. Considera-se Recibo Provisório de Serviços – RPS o documento emitido 
pelo prestador de serviços, e posteriormente substituído por NFS-e, na forma e 
prazo estabelecidos neste Decreto.
Art. 28. O Recibo Provisório de Serviços será emitido em caso de eventual impedi-
mento técnico da emissão da NFS-e “on line”.
Art. 29. O Recibo Provisório de Serviços poderá ser emitido pelo próprio contri-
buinte, mediante autorização que deverá ser efetuada eletronicamente, através 
do Portal da Prefeitura Municipal devendo conter todos os dados que permitam 
a sua substituição por NFS-e.
Parágrafo único. O Recibo Provisório de Serviços deve ser emitido em 2 (duas) vias, 
sendo a 1ª (primeira) entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª (segunda) em 
poder do emitente.
Art. 30. O Recibo Provisório de Serviços será numerado obrigatoriamente em or-
dem crescente sequencial a partir do número 1 (um).
Parágrafo único. Caso o estabelecimento tenha mais de 1 (um) equipamento para 
emissão de RPS, a numeração deverá ser precedida de até 5 (cinco) caracteres 
alfanuméricos capazes de individualizar os equipamentos.
Art. 31. O Recibo Provisório de Serviços deverá ser substituído por NFS-e até o 
10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o 25º 
(vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao da prestação de serviços.
§ 1º A não substituição do RPS pela NFS-e, ou a substituição fora do prazo, sujeita-
rá o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.
§ 2º A não substituição do RPS pela NFS-e equipara-se a não emissão de Nota 
Fiscal de Serviço, para efeito de aplicação da penalidade.
§ 3º O detalhamento dos registros para transmissão e transferência em lote dos 
Recibos Provisórios de Serviços – RPS emitidos pelos prestadores de serviços, nos 
termos do que dispõe este Decreto, para o fim de substituí-los por Notas Fiscais 
Eletrônicas de Serviços – NFS-e, será definido pela Secretaria Municipal de Fazen-
da.
Seção IV
Da Nota Fiscal de Serviços e da Nota Fiscal Fatura de Serviços
Art. 32. As notas fiscais de serviços e as notas fiscais fatura de serviços conven-
cionais, impressas tipograficamente, poderão ser utilizadas, observando-se as dis-
posições da legislação municipal, devendo obrigatoriamente conter as seguintes 
informações:
I - identificação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços – Série “A” ou Nota Fiscal 
Fatura de Prestação de Serviços – Série “1”;
II - número sequencial específico para cada estabelecimento prestador de servi-
ços;
III – número da autorização de impressão do documento fiscal - AIDF;
IV - data de emissão;
V - natureza da operação;
VI - identificação do prestador de serviços, por meio de:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) inscrição municipal;
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica – CNPJ;
e) Conter a expressão “Empresa Optante do Simples Nacional”, quando for o caso;
VII - identificação do tomador de serviços, por meio de:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica – CNPJ;
d) inscrição estadual, se houver;
e) inscrição municipal, se houver.
VIII - quantidade de serviços;
IX – descrição detalhada dos serviços e o código de serviço, conforme classifica-
ção na lista de serviços da Lei Municipal nº 11.438/97, e alterações posteriores;
X - valor unitário;
XI - valor total;
XII - alíquota e valor do imposto;
XIII - informação se o imposto é retido ou não;
XIV - valor da base de cálculo;
XV - valor total da nota;
XVI - recibo de aceite da Nota Fiscal de Serviços.
Seção V
Do Cancelamento ou da Anulação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, da Nota 
Fiscal de Serviços e da Nota Fiscal Fatura de Serviços
Art. 33. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, a Nota Fiscal de Serviços e a Nota 
Fiscal Fatura de Serviços poderão ser canceladas ou anuladas pelo emitente até o 
dia 25 do mês subsequente ao da data de emissão.
Parágrafo único. Após o prazo definido no “caput” deste artigo, a Nota Fiscal so-
mente poderá ser cancelada ou anulada mediante solicitação em processo ad-
ministrativo, com a juntada da declaração do tomador de serviços, ratificando o 
cancelamento ou a anulação do documento fiscal.
Art. 34. Será cancelada a nota fiscal que contiver erro de dados e que não tenha 
sido aceita pelo tomador dos serviços e também será anulada aquela em que for 
constatado erro após o aceite pelo tomador de serviços.
Parágrafo único. No caso de Nota Fiscal de Serviços e Nota Fiscal Fatura de Servi-
ços emitidas tipograficamente que forem canceladas, será obrigatório a perma-
nência de todas as vias no talonário fiscal. 
Art. 35. A nota fiscal que for cancelada ficará registrada com o status “cancelado” 
para o prestador de serviços e a que for anulada ficará registrada com o status de 
“anulado”, tanto para o prestador quanto para o tomador de serviços.
Seção VI
Da Emissão da Nota Fiscal Avulsa de Serviços
Art. 36. A Nota Fiscal Avulsa de Serviços será emitida pelo Sistema Eletrônico e 
será destinada aos prestadores de serviços estabelecidos que não possuam talões 
de notas fiscais de serviços e se enquadrem na seguinte situação:
I - não cadastrados;
II - cadastrados no regime de ISS fixo; ou
III - cadastrados que não estejam enquadrados com código de serviços em suas 
atividades mas que prestem serviços eventuais.
§ 1º Poderá ser emitida Nota Fiscal Avulsa de Serviços ao prestador de fora do 
Município desde que o tomador seja estabelecido no Município e o serviço tenha 
sido realizado no âmbito do Município.
§ 2º Não poderá ser fornecida a Nota Fiscal Avulsa de Serviços, quando os serviços 
forem habituais, devendo o contribuinte regularizar sua atividade e solicitar talo-
nários de notas fiscais ou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.
§ 3º A Nota Fiscal Avulsa de Serviços:
I - será fornecida pela autoridade administrativa mediante solicitação presencial 
do interessado e mediante recolhimento do ISSQN correspondente no ato da 
emissão da nota;
II - obedecerá a uma numeração geral e sequencial crescente estabelecida pela 
Secretaria Municipal de Fazenda;
III - será automaticamente gravada na escrituração do prestador do serviço;
IV – fica dispensada a escrituração pelo tomador do serviço;
V - não sofrerá retenção do ISSQN pelo tomador do serviço.
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Seção VII
Do Cancelamento da Nota Fiscal Avulsa de Serviços
Art. 37. A Nota Fiscal Avulsa de Serviços poderá ser substituída por outra até o dia 
25 do mês subsequente ao da sua emissão, nos seguintes casos:
I – erro nos dados do prestador de serviços;
II – erro nos dados do tomador de serviços;
III – erro na seleção das atividades;
IV – erro nos valores descritos.
Art. 38. A Nota Fiscal Avulsa de Serviços poderá ainda, ser cancelada através de 
processo administrativo devidamente instruído, nos seguintes casos:
I – pelo não aceite do tomador dos serviços, mediante apresentação de:
a) declaração em papel timbrado ou com firma reconhecida do tomador do ser-
viço de que os serviços constantes no referido documento fiscal não foram rea-
lizados;
b) vias originais da Nota Fiscal Avulsa de Serviços;
c) comprovante original ou cópia autenticada da guia de ISSQN recolhida no ato 
da emissão do documento;
d) despacho fundamentado do fiscal de tributos, bem como a autorização expres-
sa da sua Chefia.
II – quando o tomador dos serviços, após a emissão da Nota Fiscal Avulsa de Ser-
viços, optar pela emissão de RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo), mediante 
a apresentação de:
a) declaração em papel timbrado ou com firma reconhecida do tomador do ser-
viço, de que os serviços constantes no referido documento fiscal foram pagos por 
meio de RPA;
b) vias originais da Nota Fiscal Avulsa de Serviços;
c) comprovante original ou cópia autenticada da guia de ISSQN recolhida no ato 
da emissão do documento;
d) comprovante original ou cópia autenticada da guia de ISSQN recolhido refe-
rente ao RPA;
e) despacho fundamentado do fiscal de tributos, bem como a autorização expres-
sa da sua Chefia.
CAPÍTULO III
Dos Critérios Específicos
Seção I
Dos Estabelecimentos Bancários
Art. 39. Os estabelecimentos bancários estão dispensados da emissão de notas 
fiscais de serviços, ficando, porém, obrigados ao preenchimento da planilha de 
taxas e serviços disponível no programa Sistema Eletrônico, e a declarar sua re-
ceita bruta, detalhando-a através de conta analítica baseada no plano de contas 
do Banco Central.
§ 1o Os estabelecimentos bancários deverão manter arquivados nas agências lo-
cais os mapas analíticos das receitas tributáveis e os balancetes analíticos, con-
forme padrão do Banco Central, para exibição à fiscalização tributária quando 
solicitado.
§ 2o Os mapas analíticos deverão conter os seguintes dados:
I – nome do estabelecimento;
II – número de ordem;
III – mês e ano de competência;
IV – número da inscrição municipal;
V – codificação contábil;
VI – discriminação dos serviços;
VII – valores mensais de receitas correspondentes.
Seção II
Das Casas Lotéricas
Art. 40. As casas lotéricas poderão optar pela emissão de notas fiscais, contabili-
zando a somatória dos serviços prestados no mês, ficando, porém, obrigadas a 
manter, em apartado, Mapas de Apuração que proporcione o detalhamento dos 
serviços prestados. 
§ 1º Após o registro das informações requeridas e encerramento da escrituração 
fiscal, os contribuintes mencionados no “caput” deste artigo deverão manter ar-
quivados, para exibição à fiscalização, além dos Mapas de Apuração, os balancetes 
analíticos mensais e o plano de contas contábil analítico utilizado para escritura-
ção de suas operações econômico-fiscais.
§ 2º As disposições deste artigo não excluem a obrigação dos contribuintes indi-
cados no “caput” de fornecerem Nota Fiscal individualizada para aqueles tomado-
res de serviços que assim solicitarem.
§ 3º As disposições deste artigo não excluem a obrigação dos contribuintes indi-
cados no “caput” deste artigo na condição de tomadores de serviços, de providen-
ciar a escrituração dos serviços tomados.
Seção III
Das Atividades de Construção Civil
Art. 41. Os prestadores de serviço de construção civil ficam obrigados ao cadas-
tramento da obra e à escrituração dos dados requeridos em módulo específico do 
Sistema Eletrônico, previamente à emissão da nota fiscal.
§ 1º Quando da emissão da nota fiscal avulsa não haverá o cadastro de obras.
§ 2º Deverá conter, no corpo do documento fiscal, o número do cadastro de obra 
de que trata o “caput” deste artigo.
Art. 42. Para efeitos de tributação da atividade de construção civil, considera-se 
como estabelecimento prestador o local da obra.
§ 1o São responsáveis pelo cadastramento e escrituração dos dados referentes à 
obra de construção civil:
I – o proprietário do imóvel;
II – o empreendedor da obra;
III – o incorporador;
IV – a construtora;
V – os subempreiteiros;
VI – o responsável pela obra, contratado nas modalidades administração ou em-
preitada;
VII – o compromissário comprador.
§ 2o A inscrição da obra no cadastro mobiliário da Prefeitura Municipal de São 
Carlos deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados do início da obra, 
por meio do Sistema Eletrônico, ficando sujeita à homologação.
§ 3o Após o prazo definido no § 2º deste artigo, a fiscalização poderá efetuar o 
cadastramento de ofício, ficando o responsável sujeito às sanções aplicáveis nos 
termos da legislação vigente.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 43. Fica instituído o controle da autenticidade de documento fiscal, dispo-
nibilizado através de consulta no endereço eletrônico www.informe.issqn.com.
br, através do qual qualquer cidadão poderá consultar a veracidade de tais do-
cumentos.
Art. 44. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Fazenda expedir ato normativo 
sobre o que trata este Decreto.
Art. 45.  Ficam revogados os Decretos Municipais nºs:
I - 126, de 25 de setembro de 2002;
II - 158, de 10 de dezembro de 2002;
III - 183, de 25 de julho de 2005;
IV - 24, de 23 de janeiro de 2009; e
V - 393, de 8 de setembro de 2009.
Art. 46. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de março 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 94
DE 21 DE maRçO DE 2011

INTEGRA MEMBRO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CON-
TROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
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 14.091, 
de 17 de maio de 2007, e alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do 
processo protocolado sob o nº 4.280/07, 
DECRETA
Art. 1º Fica integrada, como membro suplente, representante do Conselho Tute-
lar, no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais de Educação - FUNDEB, constituído pelo Decreto Municipal nº 110, de 8 de 
março de 2010, a senhora ADRIANA SILVA AZEVEDO, em substituição à senhora 
Rosa Elena Aparecida Polese.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de março 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 95
DE 21 DE maRçO DE 2011

ATUALIZA O MEMORIAL DESCRITIVO DA ESTRADA VICINAL MANOEL NUNES.
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 protocolado sob o nº 
27.874/08, e
CONSIDERANDO que as adequações a serem realizadas na Estrada SCA-050, vi-
sando o acesso ao bairro Residencial Deputado José Zavaglia;
CONSIDERANDO o permissivo dado pela Lei Municipal nº 9.676, de 5 de dezembro 
de 1986, para atualização de memorial descritivo de vias públicas;
DECRETA
Art. 1º Fica atualizado o memorial descritivo da Estrada Vicinal Manoel Nunes, 
denominada pela Lei Municipal nº 14.876, de 27 de fevereiro de 2009, conforme 
segue:
Estrada Vicinal Manoel Nunes – Estrada Vicinal SCA-050, do ponto onde cruza com 
a Estrada SCA-452 (antigo ramal ferroviário) até o limite administrativo do Mu-
nicípio de São Carlos no Rio Jacaré-Guaçu, na divisa com Brotas, com extensão 
aproximada de 12.500 metros.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 21 de março 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 125
DE 16 DE maRçO 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 8.131/03, resolve
NOMEAR
ELENICE APARECIDA AFONSO para exercer o cargo em comissão de Chefe da Di-
visão de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de março de 
2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 16 de março 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 127
DE 21 DE maRçO 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 proto-
colado sob o nº 6.098/04, resolve
DISPENSAR
a pedido, VALÉRIA CAMILO CORRÊA, da função gratificada de Diretor de Escola, da 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de março de 2011, devendo a ser-
vidora retornar às suas funções contratuais, ficando consequentemente revogada 
a Portaria nº 526, de 30 de janeiro de 2009.
São Carlos, 21 de março 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 128
DE 21 DE maRçO 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 23.473/09, resolve
EXONERAR
a pedido, ANA PAULA FAGION do cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a 
partir de 10 de março de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 
1339, de 22 de setembro de 2009.
São Carlos, 21 de março 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 129
DE 21 DE maRçO 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 proto-

colado sob o nº 10.878/11, resolve
NOMEAR
Comissão de Sindicância composta pelos servidores Rafaela Cadeu de Souza, 
que a presidirá, Estevam Luiz Muszkat e Euceli de Menezes Vicente Pessoa Sales 
para apurar os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob o nº 
1.859/11.
São Carlos, 21 de março 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

aTOS DaS SECRETaRIaS

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$ 1.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PVMC;
São Carlos, 21 de março de 2011.
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Fazenda

A Divisão de Cadastro Mobiliário informa que foram baixadas as inscrições mu-
nicipais das empresas abaixo relacionadas e expedidas e enviadas para o ende-
reço de correspondência as Certidões de Baixa de Lançamentos das respectivas 
empresas:

RAZAO SOCIAL IM PROCESSO  DATA  BAIXA ENDEREÇO DE ENTREGA

ELAINE CRISTINA ASANDRE ME 50078 24750/2005 27/1/2011
R.DR BERNARDINO DE 

CAMPOS

TOTO CARNE LTDA ME 20047 17568/2000 26/11/2010 R.MAJOR JOSE INACIO

CELIA REGINA LOPES VIEIRA 45312 27098/2010 1/1/2003 RUA DAS MARGARIDAS

POULYANNE ALEXANDRINO 
BITTENCOURT

47794 4088/2004 20/12/2010 R.SÃO SEBASTIÃO

MARIA ANUNCIADA JUSTINO 46874 14137/2003 30/11/2010
R. DR GIPSY GARCIA 

FERREIRA

OMAR MALUF 52318 15345/2007 16/12/2010
R. VISCONDE DE 

INHAUMA

RICARDO AFONSO ANGELICO 53591 12924/2008 28/12/2010 R. ALVARENGA PEIXOTO

CLOVIS ISBERTO BISCEGLI 53832 17152/2008 23/11/2010 R.ANTONIO BLANCO

MAURICIO FAGUNDES 37691 8192/1996 10/12/2010 AV. D CARMINE ROCCO

SOLANGE MARIA PELLEGRINI 26910 6830/1989 10/12/2010 R. JESUINO DE ARRUDA

GERALDO FRANCISCO SANTOS 13917 36271/2010 16/12/2010 R. SÃO PAULO

JOAO ADALBERTO BARIZZA 53516 11367/2008 16/12/2010 R. RUI BARBOSA

LILIANA CHIAPPA 39260 14319/1997 14/12/2010
R. PEDRO FERNANDES 

ALONSO

SALADINO & SANTOS LTDA ME 55743 21823/2009 13/1/2010 R. JOAQUIM NINELLI

TACONELLI & REDIVO S/C LTDA 21474 9115/1985 31/12/2008 R. JOÃO ANTONIO BONI

MARCEL AKIRA SERIKAWA 53439 9893/2008 24/11/2010 R. IWAGIRO TOYAMA

LOURDES DE SOUZA A. LOPES 34604 10935/1994 22/12/2010 R.TIRADENTES

JOSE NILTON MOREIRA 54838 6925/2009 12/12/2010 R. GUILHERME S DAREZZO

F.BONTEMPI 55715 22215/2009 29/11/2010
R. FRANCISCO 
FIORENTINO

MARCOS TADEU BRAGA 
DORNELLES ME

53684 13781/2008 31/8/2010 R.DONA ALEXANDRINA

JESUS N’JK COMERCIO DE 
BIJUTERIAS LTDA

57707 30486/2010 18/10/2010 R. CONDE DO PINHAL

VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 54200 23329/2008 22/10/2010
R. DR BERNARDINO DE 

CAMPOS

RICARDO APARECIDO DE MELLO 
& CIA LTDA

52560 19172/2007 30/11/2010 R. JOÃO NICOLA

EUGENIO CARLOS STEFANE 38454 3193/1997 6/12/2010 AV. MAJOR JOSE INACIO

MARCELINO BASTOS LOPES 35823 6311/1995 16/12/2010
R. ALMIR JOSE TADEU 

PASCOALIN

YE XIAO MEI ME 41321 2999/2000 10/4/2010 R.GEMINIANO COSTA

CARDINALI TUBOS E CONEXÕES S.A 50679 11692/2006 10/9/2010 R. ARMANDO PERONTI

CARLOS EDUARDO NUNES 
WERNECK TRANSPORTES ME

48708 96554/2004 15/10/2010
AV.COMEND. ALFREDO 

MAFFEI

ALIA NASIM CHAUDHRY ME 51784 7573/2007 3/11/2010 R. SÃO JOAQUIM

DESS CONFECÇÕES LTDA ME 53816 16868/2008 24/8/2010
R. VOLUNTARIOS DA 

PATRIA - ARARAQUARA

LUIS APARECIDO CONTARTEZI 25445 50747/1988 7/5/2010
AV. DR TEIXEIRA DE 

BARROS

CREATON PLASTICOS IND. COM. 
LTDA ME

46649 9705/2003 13/1/2010 R. GENERAL OSORIO

ALEXANDRE DIMIS SANTOS SÃO 
CARLOS ME

41757 16299/2000 15/5/2009 R. CONDE DO PINHAL

CLINICA VETERINÁRIA 
GUARAPUAVA S/C LTDA

43124 4041/2002 2/10/2003 R. MIGUEL GIOMETTI

ASSIL LOPES 12162 32368/2010 6/7/2010 ALAMEDA DOS MIOZOTIS

WILSON CIARAMELLO BUZO 52484 18011/2007 26/11/2009 R. DOM PEDRO II

TARGET CONSULTORIA LTDA 48422 91406/2004 08/10/2010 R. CONDE DO PINHAL

EDSEL FUSI 50335 4705/2006 22/07/2010 R.CANDIDO PADIM

SANCHES DE GODOY & CIA LTDA 46812 13735/2003 11/10/2007
R. AMBROSIO DOS 

SANTOS

MARCOS ANTONIO ROSA 50980 17922/2006 10/09/2010 R.JOSE CERRI

NOVAES NOGUEIRA DIVERSÕES 
LTDA

41243 1363/2000 08/02/2011 R.JACINTHO FAVORETO

LABORATORIO LIFE ONE DE 
ANALISES CLINICAS LTDA

56488 9962/2010 26/07/2010 R. CONDE DO PINHAL

RICARDO CEZAR JOAQUIM 52991 1970/2008 30/12/2010 AV. IV CENTENÁRIO

APARECIDO LUIZ POMPONIO 17800 4954/2009 26/08/1986 R. DR DUARTE NUNES

STRONGFLOOR PISOS INDUSTRIAIS 
S/C LTDA

41537 8275/2000 02/10/2003 R. JOAQUIM PEREIRA LIMA

INOVAÇÃO TECNICAS E SERVIÇOS 
LTDA ME

39773 5693/1998 31/12/2002 R. BATISTA LAURIA RICETTI
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COmunICaDO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contra-
tação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 24/03/11, às 15h, na Rua Padre Teixeira, n.º 2104, Cen-
tro, São Carlos.
PROFESSOR I

CEMEI PERíODO

CEMEI João Baptista Paino Tarde

PROFESSOR II

CEMEI PERíODO

EMEB Arthur Natalino Deriggi Tarde

São Carlos, 21 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmunICaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, faz saber que o Sr  Marcos Almiro Pagliari, habi-
litado no Concurso Público nº 211 (31ª posição), para Analista de Sistema, não 
apresentou o pré-requisito, conforme estabelece os itens I – Dos Empregos e Va-
gas e VII – Da Contratação do Edital, ficando, portanto, desclassificado da lista de 
habilitados do Concurso Público.
.São Carlos, 21 de março de 2011.
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 a candidata abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal, n.º 1575 (piso Major José Inácio) - São Carlos, no dia 25/03/11 às 15h00, 
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

TAMARA GARCIA PINHEIRO 9

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admi-
tida caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candi-
datos anteriormente convocados.

NOME CLASSIFICAÇÃO

GREICE KERR MANDRUZATO 10

São Carlos, 21 de março de 2011.
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 o candidato abaixo, a comparecer à Rua 
Episcopal n 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à sua contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
NÚMERO DO PROCESSO SELETIVO: 01
FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS I

NOME CLASSIFICAÇÃO

FERNANDO MAZZOLA 2

São Carlos, 21 de março de 2011.
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 a candidata abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal nº 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 PROCESSO SELETIVO: 02
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF JARDIM SÃO CARLOS

NOME CLASSIFICAÇÃO

CYNTIA LEITE DE OLIVEIRA 6ª

São Carlos, 21 de março de 2011.
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 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: 249
FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

NOME: CLASSIFICAÇÃO

VANESSA LOMBLEN TOMAZE 26

LUCIANA CAMARGO DE OLIVEIRA 27

São Carlos, 21 de março 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 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 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

BARBARA CRISTIANE MARTINES CORA 34

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

MARCIA CRISTINA CARNEIRO CRUZ 35

TAISA GOMES FERREIRA 36

São Carlos, 21 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COnVOCaçÃO DE CanDIDaTO HaBILITaDO 
Em PROCESSO SELETIVO

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 nº 1575 (piso Major José Inácio) - Centro, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a sua contratação, 
conforme prevê lei 13258 de 22/12/2003.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
notificado que não comparecer na data estipulada.
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARIA BETANIA TORRES 74º

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

MARIA APARECIDA MATIAS DO NASCIMENTO 75º

MARIA ELISA MELLO DE OLIVEIRA 76º

REGINA CÉLIA REIS FERREIRA 77º

GILMAR ANTONIO MANZOCHI 78º

São Carlos, 21 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊnCIa DE CanDIDaTO 
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato abaixo discriminado, desis-
tiu de assumir a vaga temporária a ele destinada:
FUNÇÃO: MÉDICO – ÁREA URGÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR FIXO E MÓVEL

NOME CLASSIFICAÇÃO

VALTER FAUSTO DOS SANTOS
1

São Carlos, 21 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
 

COmunICaDO
PROCESSO SELETIVO PaRa ESTÁGIO REmunERaDO n.º 11

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, divulga o gabarito da prova do Processo Seletivo de 
Estágio remunerado do curso de direito.
Ficam reservados os dias 22 e 23/02/11 para eventual interposição de recurso, que 
deverá ser protocolado pessoalmente ou por procuração no CIEE, situado na Rua 
São Sebastião, nº. 1810 – Centro, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
DIREITO

NúMERO DAS quESTõES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LíNGuA PORTuGuESA B D C B B C A B A A

CONhECIMENTOS ESPECíFICOS B C A D D B A D C C

São Carlos, 21 de fevereiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmunICaDO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados 
não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 17/03/11, 
ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 09/11 
PROFESSOR III – ÁREA CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS

NOME DO CANDIDATO CLS

YEDA CAROLINA PACCAGNELLA 14

LILIAN CRISTINA TEIXEIRA BALBINO 15

ANDREIA NASSER FIGUEIREDO 17

DENIS PABLO JACOMASSI 18

MARIANA GONZAGA DOS SANTOS 19

KARINA PADUA DE OLIVEIRA PINTO 20

JULIANA XAVIER CORDEIRO 21

THAIS FERREIRA ISABEL 22

WANESSA PORTO TITO GAMBARRA 23

THIAGO DE CAMPOS BELAO 24

MAYSA ARNONI RAMOS MARTINS 25

WALQUIRIA PENALVA DA SILVA SOUSA 26

HUELITON WILIAN KIDO 27

THAYSA SOARES 28

ELIANE DE MELO MARQUES 29

WALTER APARECIDO DA COSTA 30

LOANY LIMA SANTOS 31

São Carlos, 21 de março de 2011.
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 o candidato abaixo a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 225
FUNÇÃO: OPERADOR DE RÁDIO

NOME CLASSIFICAÇÃO

RAFAEL LUIZ MANGIERI 8

São Carlos, 21 de março de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITaçÕES

PREGÃO ELETRONICO N.° 023/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
10603/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, 
que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 023/2011, que possui como objeto 
a contratação de hotel categoria mínima de 4 (quatro) estrelas com fornecimento 
de hospedagem e alimentação na cidade de São Carlos para receber as equipes 
do Brasil, Uruguai e Diretoria de CBF, para o evento do Desafio Internacional de 
Futsal nos dias 06 a 10 de abril de 2011. O Edital na íntegra poderá ser obtido 
pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e 
a abertura das propostas dar-se-ão até as 8h00min do dia 04 de abril de 2011 e o 
início da sessão de disputa de preços será às 10h00min do dia 04 de abril de 2011. 
Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 21 de março de 
2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
27177/2009 Aos 21 de março de 2011, às 09h00, reuniu-se na Sala de Licitações a 
Comissão Permanente de Licitações para proceder à abertura do envelope de ha-
bilitação apresentado para o certame supracitado. A Comissão procedeu à aber-
tura do envelope de habilitação apresentado pela empresa, a saber: Construnew 
Construções e Comércio Ltda. Após a análise da documentação apresentada, esta 
Comissão JULGA HABILITADA a empresa Construnew Construções e Comércio 
Ltda. Em prosseguimento, foi aberto o envelope de proposta de preços e seu con-
teúdo vistado pelos presentes. A Comissão aguarda parecer da unidade interessa-
da para proferir seu julgamento. Fulvia Cappello Presidente Ad Hoc

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 008/2010 PROCESSO N.º 13290/2010 Aos 21 
de março do ano de 2011, às 10h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações. Esta Comissão sugere ao Senhor Prefeito a revogação 
do presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93. Caroline Garcia 
Batista Presidente

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 009/2010 PROCESSO N.º 11369/2010 Aos 21 
de março do ano de 2011, às 10h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações. Esta Comissão sugere ao Senhor Prefeito a revogação 
do presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93. Caroline Garcia 
Batista Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 008/2010 - PROCESSO N.º 13290/2010 - REVO-
GAÇÃO DE LICITAÇÃO - OBJETO: registro de preços de prestação de serviços de 
sinalização viária eletrônica convencional e de segurança, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra para o Município de São Carlos. Revo-
go o procedimento licitatório em epígrafe, na modalidade Concorrência Pública, 
com fundamento no artigo 49 da Lei Federal n.º8.666/93 e alterações posteriores, 
considerando as razões apresentadas pela Comissão Permanente de Licitações, 
constantes no processo supracitado. São Carlos, 21 de março de 2011. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 009/2010 - PROCESSO N.º 11369/2010 - RE-
VOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - OBJETO: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de suporte técnico ao trânsito, com o fornecimento de equi-
pamentos, materiais, sistemas e mão de obra no Município de São Carlos. Revo-
go o procedimento licitatório em epígrafe, na modalidade Concorrência Pública, 
com fundamento no artigo 49 da Lei Federal n.º8.666/93 e alterações posteriores, 
considerando as razões apresentadas pela Comissão Permanente de Licitações, 
constantes no processo supracitado. São Carlos, 21 de março de 2011. Oswaldo B. 
Duarte Filho - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2011 - PROCESSO Nº 546/2011 - COMUNICADO 
DE SUSPENSÃO - COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Eletrô-
nico em epígrafe para fins de readequação do Edital. A designação de nova data 
e horário serão oportunamente publicados nos termos da legislação pertinente. 
São Carlos, 18 de março de 2011. André Luiz Dos Santos – Pregoeiro.

EXTRaTOS

EXTRaTO DE aDITamEnTO COnTRaTuaL
2º TERmO aDITIVO aO COnTRaTO nº 46/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Coopervida – Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de 
São Carlos
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução dos serviços de coleta, be-
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neficiamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutili-
záveis para 02/06/11, e acresce o valor de R$ 2.447,18
Data da assinatura: 01/03/11
Processo nº 21.959/09

EXTRaTO DE aDITamEnTO COnTRaTuaL
9º TERmO aDITIVO aO COnTRaTO nº 12/02

Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos
Locador: Inês Dolores Brotti
Objeto: prorroga a vigência da locação do imóvel situado na Rua Maria das Graças 
Custódio no 126, para 11/02/12 com aluguel mensal de R$ 643,05.
Data da assinatura: 09/03/11
Processo nº 1.601/02

LICITaçÕES

Tomada de Preços nº 02.15.2010. Processo S.A.A.E. nº 4.903/2010. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de ma-
nutenção mecânica preventiva e corretiva, de forma contínua para as viaturas 
oficiais tipo “máquinas retroescavadeiras” da frota da Autarquia, incluindo o for-
necimento de peças e acessórios de reposição novos e originais.
Após a retomada dos procedimentos e análise dos documentos apresentados pe-
las empresas Caime Casale Comercial Ltda. EPP e Sepam Serviços, Equipamentos, 
Produtos para Agricultura e Máquinas Ltda. (fls. 163 a 213) e pela Prefeitura Muni-
cipal de São Carlos (fls. 155 a 162), que atenderam aos termos da Diligência efe-
tuada nos autos, esta Comissão conclui que os preços da empresa Caime Casale 
Comercial Ltda. EPP estão condizentes com o preço de mercado. Dessa maneira a 
Comissão de Licitações deliberou CLASSIFICAR a empresa Caime Casale Comercial 

Ltda. EPP, sediada em São Carlos – SP, em primeiro lugar cujo índice de avaliação 
é igual a 2,0 (dois), e DESCLASSIFICAR  a empresa Sepam Serviços, Equipamentos, 
Produtos para Agricultura e Máquinas Ltda. por apresentar preço excessivo ao es-
timado nos autos, isto é, índice de avaliação igual a 0,58 (zero vírgula cinqüenta 
e oito décimos). O critério para a classificação da proposta foi o de maior índice 
de avaliação, conforme fórmula apresentada no item 7.6 do Edital. Da presente 
decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, de 
acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 21 de março de 2.011.
Presidente da Comissão de Licitações.

Tomada de Preços nº 02.16.2010. Processo S.A.A.E. nº 4.904/2010. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de ma-
nutenção mecânica preventiva e corretiva, de forma contínua para as viaturas ofi-
ciais “tipo caminhão” da frota da Autarquia, incluindo o fornecimento de peças e 
acessórios de reposição novos e originais.
Após a retomada dos procedimentos e análise dos documentos apresentados pe-
las empresas Caime Casale Comercial Ltda. EPP e Sepam Serviços, Equipamentos, 
Produtos para Agricultura e Máquinas Ltda., e pela Prefeitura Municipal de São 
Carlos, originais juntados ao processo nº. 4903/2010 às fls. 155 a 213, que aten-
deram aos termos da Diligência efetuada nos autos, esta Comissão conclui que 
os preços da empresa Caime Casale Comercial Ltda. EPP estão condizentes com 
o preço de mercado. Dessa maneira a Comissão de Licitações deliberou CLASSI-
FICAR a empresa Caime Casale Comercial Ltda. EPP, sediada em São Carlos – SP, 
em primeiro lugar cujo índice de avaliação é igual a 2,0 (dois). O critério para a 
classificação da proposta foi o de maior índice de avaliação, conforme fórmula 
apresentada no item 7.6 do Edital. Da presente decisão cabe recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 21 de março de 2.011.
Presidente da Comissão de Licitações.

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO munICIPaL DE DEFESa DO mEIO amBIEnTE
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Carlos CONVOCA os 
membros titulares, suplentes e CONVIDA a toda comunidade para a 96a (nonagé-
sima sexta) Reunião Ordinária do COMDEMA SC, a realizar-se no dia 24/03/2011, 
quinta-feira, às 19h30 na Coordenadoria de Meio Ambiente,   Rua General Osório, 
1138.
Cordialmente,
Paulo José Penalva Mancini
Coordenador do COMDEMA  

COnSELHO DE aCOmPanHamEnTO E COnTROLE SOCIaL DO FunDEB
EDITaL DE COnVOCaçÃO

Leila Cristina de Almeida Vicentini, Presidente do Conselho de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB no município de São 
Carlos , convoca os estudantes das escolas de educação básica pública, maiores 
de 18 anos, interessados em compor o referido Conselho,  para Assembleia que 
ocorre no dia, horário e local abaixo relacionados, na qual serão eleitos pelos seus 
pares. O mandato dos eleitos se estenderá até a data do término do biênio 2010-
2012.
As vagas são decorrentes do desligamento dos conselheiros representes do seg-
mento. São 2 (duas) vagas para representantes dos estudantes de educação bási-
ca pública, sendo 1(um) indicado pela Entidade de estudantes secundaristas e 2 
(duas) vagas para os respectivos suplentes.
Dia: 06/04/2011– quarta-feira
Horário: 14 horas
Local: Salão Nobre da Sede da Secretaria Municipal de Educação – localizada na 
rua Conde do Pinhal, 2017 – centro
São Carlos, 11 de março de 2011.
LEILA CRISTINA DE ALMEIDA VICENTINI
Presidente

Rotatória do Cristo será interditada a partir de hoje
A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito irá interditar parte do trânsito na região da Rotatória do Cristo a partir de hoje (22).
O trecho que será interditado fica logo após o semáforo da avenida Francisco Pereira Lopes. A interdição será necessária para que o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) possa realizar a primeira etapa das obras de interligação do interceptor de esgoto da margem direita 
do córrego do Mineirinho ao emissário do Monjolinho.
Na análise dos técnicos do SAAE, a obra é necessária para atender o crescimento da demanda de esgoto gerado nessa região da cidade, 
demanda de efluentes e otimizar a funcionalidade dos dois interceptores.
Para os motoristas que precisam se deslocar em direção ao bairro Botafogo pela avenida Tancredo de Almeida Neves, a Secretaria de 
Trânsito sugere como desvio alternativo o trajeto que segue pela avenida Parque Faber sentido shopping até a rotatória da avenida 
Bruno Ruggiero, com retorno pela própria avenida Parque Faber, sentido centro.
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Prefeitura realiza limpeza de quadra em escola
A quadra da Escola Municipal de Educação Básica 
(EMEB) Dalila Galli, recebeu na quarta-feira (16), 
uma limpeza que teve como objetivo prevenir 
o combate à dengue e criar condições propícias 
para a continuidade da reforma que compreende 
a construção de vestiários e cobertura da quadra.
O objetivo da limpeza é evitar a proliferação do 
mosquito da dengue e proporcionar aos alunos 
um ambiente agradável, esclarece a Secretaria 
Municipal de Educação. 
Além da cobertura e limpeza das quadras de 
outras 5 unidades, a Prefeitura finalizou a reforma 
e ampliação de 6 escolas – ação que gera mais 
vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil 
(CEMEIs) – e pintura em 21 unidades. Outras 5 escolas 
municipais receberam obras de acessibilidade. O 
município também está investindo na construção 
de 8 novas unidades escolares de educação infantil, 
que irão gerar 2 mil novas vagas.

Bombeiros concluem curso de Resgate em Emergências
Foi realizada na manhã da última sexta-feira (18), no 
Hotel Quality Anacã, a solenidade de encerramento 
do curso de Resgate em Emergências Médicas para 
os bombeiros do Estado. É a primeira vez que São 
Carlos sedia o curso. Dos 20 bombeiros qualificados, 
três trabalham na cidade.
A solenidade contou com a participação do 
tenente-coronel Rubens Delsin, comandante 
do 16º Grupamento de Bombeiros, entre outras 
autoridades locais.
O curso foi realizado com recursos do Fundo 
dos Bombeiros (Febom), para o qual a Prefeitura 
repassa R$ 400 mil por ano, para utilização em 
atividades de melhoria dos serviços prestados. 
A Prefeitura ressaltou a importância do Febom, 
para a aquisição de viaturas e equipamentos à 
corporação e a posição do SAMU de São Carlos 
no ranking nacional, hoje considerado o 3º 
melhor do Brasil.

O chefe da Divisão de Gestão de Resíduos 
Sólidos da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, Douglas Comparotto Minamisako, 
participou de uma reunião sobre licenciamento 
ambiental prévio do novo aterro sanitário da 
cidade na Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb).
O encontro aconteceu no último dia 2, na 
capital, e contou com a presença de técnicos 
da Fundação para o Incremento da Pesquisa 
e do Aperfeiçoamento (FIPAI) professores 
Valdir Schalch e Marcus Castro, da diretora de 
Avaliação de Impacto Ambiental da Cetesb, 
Alexandra Papasídero e do engenheiro da 
Cetesb, Sidney Shinke.
Segundo Douglas, o principal debate foi sobre 
questões referentes ao meio físico do futuro 
aterro, como perfil geológico-geotécnico da 
área, a influência desse perfil no projeto e 
adequação do projeto para maior estabilidade ao 

futuro aterro. “Na reunião os técnicos da FIPAI 
sanaram todas as dúvidas apresentadas pelos 
técnicos da Cetesb. Também ficou definido 
que nós iremos providenciar as adequações 
necessárias solicitadas pela Cetesb o mais 
breve possível”.

Novo Aterro – O aterro sanitário municipal de 
São Carlos será construído pela empresa São 
Carlos Ambiental Serviços de Limpeza Urbana 
e Tratamento de Resíduos Ltda. A iniciativa faz 
parte de uma PPP (Parceria Público Privada) 
f irmada pela Prefeitura de São Carlos com a 
empresa em agosto de 2010.
O novo aterro sanitário municipal deverá 
ser instalado no quilômetro 262 da estrada 
Ribeirão Bonito – Descalvado. A empresa 
deverá investir  aproximadamente R$ 18 
milhões no local e o início da operação está 
previsto para o final deste ano.

Reunião na Cetesb discute licenciamento do novo aterro

Angela Oliveira/PMSC

Renata Bertoldi /PMSC

Arquivo/PMSC



Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Expediente

Diário Oficial
P r e f e i t u r a  d e  S ã o  C a r l o S

Secretaria Municipal de 
Comunicação

documento assinado digitalmente

Glória Saratt   
edição de texto (Mtb. 16.701)

Renata Soares
editoração eletrônica

DIÁRIO OFICIaL
Terça-feira, 22 de março de 2011 
www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

São Carlos celebra o Dia Mundial da Água

São Carlos prepara realização da 1ª Semana do Bebê
Os primeiros três anos de vida de uma criança são 
fundamentais  para o seu desenvolvimento. Suas 
experiências vividas nesse período podem influenciar 
por toda vida. Foi pensando nisso que a Prefeitura 
de São Carlos, por meio das secretarias de Infância e 
Juventude, Saúde e Educação, além de outros parceiros, 
irá promover a 1ª Semana do Bebê.
O evento deve ocorrer em junho e irá trazer para São 
Carlos atividades alusivas ao desenvolvimento infantil, 
visando sensibilizar toda a sociedade sobre a importância 
e as fases do desenvolvimento das crianças.
Durante a Semana serão realizadas palestras e seminários, 
oficinas na área da saúde, montagem de brinquedotecas, 
atividades culturais, concursos e premiações. Uma 
passeata com a presença de bebês também deve ser 
parte da programação.
Segundo informações da Secretaria Municipal Especial 
de Infância e Juventude, este programa foi inspirado 
na cidade de Canela (RS), que realiza neste ano sua 
12ª edição da Semana do Bebê. O objetivo é promover 
atividades sobre a primeira infância, desenvolvendo 
debates e mobilizando a população sobre assuntos 
ligados ao direito, à saúde e educação e ao bem estar 
do bebê e da criança.
Para formar a comissão organizadora do evento houve 
uma reunião na última terça-feira (15), no Paço Municipal, 
onde participaram algumas entidades, como a ACISC, 
EPTV, secretarias municipais de Educação, Infância e 
Juventude e Saúde, Unimed, SESC, SESI, SENAC e UFSCar. 
Além dessas instituições, outras entidades estão sendo 
convidadas a participar da Semana do Bebê de São Carlos.

Com o tema “Água e Floresta: Equilíbrio Perfeito 
para a Vida”, a Prefeitura de São Carlos, por meio da 
Secretaria de Educação, Coordenadoria de Meio 
Ambiente e Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE), promove atividades alusivas ao Dia Mundial 
da Água, comemorado hoje, 22 de março.

As atividades começam às 9h desta terça-feira, no 
Parque do Bicão, no recinto do projeto “Parceiros 
do Medeiros”. Na oportunidade, serão premiadas 
21 escolas da Rede Municipal de Ensino que 
desenvolveram projetos de economia de água ao longo 
de 2010. Os prêmios são câmeras digitais, aparelhos de 

DVD, rádio portátil e lavadora de alta pressão. 
Segundo a Coordenadoria do Meio Ambiente o tema 
adotado para celebrar o Dia Mundial da Água foi 
proposto pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Mogi-Guaçu, do qual São Carlos faz parte, levando 
em consideração também o tema internacional da 
ONU para 2011, o Ano Internacional das Florestas, 
procurando estabelecer uma ponte com esses dois 
temas de maior relevância para a manutenção dos 
seres vivos no planeta.
As escolas que participam do projeto vão ter a chance 
de expor os trabalhos desenvolvidos nas escolas no 
ano passado. Com o apoio do Sibi (Sistema Integrado 
de Bibliotecas Municipais) haverá o lançamento do 
livro “As Aventuras de Metálica”, da professora Rita de 
Cássia Cândido, da EMEB Arthur Natalino Deriggi. O 
livro será distribuído às crianças presentes no evento, 
oferecidos pela empresa São Carlos Ambiental.
Estão confirmadas as participações no evento de 
alunos das Emebs Arthur Natalino Deriggi e Maria 
Ermantina, do Cemei Osmar Stanley, da Escola Estadual 
Elidia Benetti e do Colégio Diocesano La Salle.
O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), no dia 22 de março 
de 1992 e desde então esse dia é destinado 
mundialmente à discussão de temas relacionados. 
Em 1992 a ONU também divulgou um importante 
documento: a “Declaração Universal dos Direitos 
da Água”.  O texto apresenta uma série de medidas, 
sugestões e informações que servem para despertar 
a consciência ecológica da população e dos 
governantes para a questão da água.

Ana Paula Oliveira/PMSCAna Paula Oliveira/PMSC
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