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 ■ DIA NO PARQUE

Durante o período de férias a Prefeitura tem realizado um 
intenso trabalho de manutenção e reforma das escolas e 
creches. O objetivo é oferecer um ambiente de qualidade para 
os alunos da rede municipal de ensino. ► Pág. 8

Prefeitura investe R$ 1 milhão em 
reformas nas escolas do município

Diário Oficial de São Carlos

Alunos do curso de Orientação e Mobilidade 
oferecido pelo Espaço Braille, programa da 
Prefeitura de São Carlos, encerraram o semestre 
com um passeio ao Parque Ecológico “Dr. Antônio 
Teixeira Vianna”. ► Pág. 2

 ■ LABORATÓRIO DE PROJETOS

O NPD está com as inscrições abertas para a 
oficina de Laboratório de Projetos até amanhã 
(27). A oficina será uma oportunidade para 
os alunos tirarem do papel seus roteiros e os 
transformarem em um projeto. ► Pág. 3

 ■ ESTREIA EMOCIONANTE

A equipe de Basquete masculino conseguiu uma 
vitória sensacional contra Bauru nos 55º Jogos 
Regionais, em Barra Bonita. A equipe de São 
Carlos chegou estar perdendo por 15 pontos, 
mas no final venceu por 64 a 60. ► Pág. 2

 ■ INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO

Glória Saratt/PMSC

Divulgação Assessoria de Imprensa /PMSC Carlinhos Oliveira/PMSC
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Alunos do Espaço Braille visitam Parque Ecológico

Os alunos do curso de Orientação e Mobilidade 
oferecido pelo Espaço Braille, que pertence 
à Prefeitura de São Carlos e é mantido pela 
Secretaria Municipal de Educação, encerraram o 
semestre com um passeio ao Parque Ecológico 
“Dr. Antônio Teixeira Vianna”. 
Os alunos puderam conhecer algumas espécies 
e um pouco mais sobre a preservação da fauna 

e da flora, também conheceram o berçário, 
ouviram atentamente a descrição do Parque 
e dos animais, puderam tocar alguns animais 
e aprender diversas curiosidades sobre suas 
principais características, inclusive por meio de 
placas em Braille fixadas no local. 
Segundo Adriane Ackermann Henrique, 
professora de Orientação e Mobilidade, o 

passeio foi uma rica aula em que os alunos 
puderam conhecer o espaço e aprender sobre 
Educação Ambiental. Atividades como estas 
são importantes para que as pessoas com 
deficiência visual ampliem o seu repertório e 
construam a sua realidade baseadas em suas 
experiências perceptivas.
O Parque Ecológico, além de ser um dos únicos 
zoológicos do país especializado em manejo 
de fauna da América do Sul, priorizando a 
preservação de espécies ameaçadas de extinção, 
conta com algumas iniciativas voltadas para a 
acessibilidade e visitas orientadas, que podem 
ser agendadas previamente.

Espaço Braille – O Espaço Braille, Biblioteca Pública 
Municipal vinculada ao SIBI (Sistema Integrado de 
Bibliotecas) e a Secretaria Municipal de Educação, 
oferece às pessoas com deficiência visual diversas 
atividades educacionais e inclusivas. Em conjunto 
com a Divisão de Educação Especial, também da 
Secretaria de Educação, são oferecidas aulas de 
Orientação e Mobilidade e cursos como os de 
Soroban e de Braille, às pessoas com deficiência 
visual, professores, estudantes, familiares e 
demais interessados.
O Espaço conta com um rico acervo de livros 
em Braille, lupa eletrônica, computadores com 
programas adaptados para o uso dos estudantes 
com deficiência visual, impressoras em Braille e 
outros materiais didáticos especiais.

Jogos Regionais: Basquete vence de virada na estreia

O Meneghelli/Objetivo/Prefeitura, equipe de 
basquete masculino, conseguiu uma vitória 
sensacional contra Bauru na quarta-feira (21) nos 

55º Jogos Regionais, em Barra Bonita.
Nos dois primeiros quartos do jogo São Carlos foi 
muito mal, saindo do primeiro tempo perdendo 
por uma diferença de 15 pontos, 34 a 19, após 
muitos erros, tanto na defesa quanto no ataque.
No intervalo o técnico Nivaldo Carlos Maneghelli 
Junior corrigiu os erros e a equipe de São Carlos 
voltou melhor. No terceiro quarto a equipe 
Meneghelli/Objetivo/Prefeitura se acertou, 
fazendo 26 pontos contra apenas 3 do adversário.
No último quarto o jogo se equilibrou e São Carlos 
manteve a vantagem, mesmo que apertada, 
vencendo Bauru por 64 a 60. Alan Meneghelli foi 
o cestinha da equipe marcando 24 pontos.
São Carlos jogou com: Alan; Will; Guto; Gabriel; 
Pablo; Giovani; Hik; Jeferson; Lucão; Yuri; Jaques 
e Vitor. Técnico: Nivaldo Carlos Meneghelli Junior 
e auxiliar técnico: Nei Trabuco.
“Eu sabia que o jogo seria difícil, já conhecemos 

Bauru do Campeonato Regional. O problema é 
que erramos bastante, principalmente nos dois 
primeiros quartos, o que acabou dificultando no 
final”, revelou Meneghelli.

Carlinhos Oliveira/PMSC

Carlinhos Oliveira/PMSC

Divulgação
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Abertas as inscrições para oficina de Laboratório
O Núcleo de Produção Digital (NPD) está com as 
inscrições abertas para a oficina de Laboratório 
de Projetos até amanhã (27).
A oficina de Laboratório de Projetos será uma 
oportunidade para os alunos tirarem do papel 
seus roteiros e os transformarem em um projeto 
pronto para ser apresentado em editais e leis 
de incentivo. Também será passado aos alunos 
orientações e acompanhamento do desenho de 
produção: da análise técnica ao orçamento.
No final desta oficina, que será ministrada por 
Hadija Chalupe, os participantes passarão por um 
processo de pitching, aprendendo as técnicas de 
como apresentar um projeto audiovisual diante 
de uma banca avaliadora.
Após a inscrição da oficina de Laboratório de 
Projetos, o aluno receberá um e-mail solicitando 
o envio de um roteiro de curta-metragem a 
partir do qual será desenvolvido o projeto.
Segundo a Coordenadoria do NPD, essa é 
a chance de se capacitar na área, conhecer 
profissionais e trilhar um caminho para a 
produção audiovisual.
Desde junho de 2010, São Carlos oferece 
formação gratuita na área do audiovisual. 
Roteiro, direção de arte, maquiagem, animação, 
câmera, produção e edição de som tiveram 
seus conceitos multiplicados para quem está 

começando e quem já está na área. 
Com grande procura em todas as ações, hoje o NPD 
recebe participantes de todo o estado de São Paulo 
interessados em buscar conhecimento na área.
O NPD é um projeto da Fundação Educacional 
São Carlos (FESC), coordenado pela TVE com 

recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio de 
convênio com a SAV/MINC do Governo Federal.
Para fazer as inscrições os interessados devem 
acessar o site www.saocarlos.sp.gov.br/npd. 
Mais informações através do telefone (16) 
3372-5233.

Assessoria de Imprensa /PMSC

Prefeitura de São Carlos está enviando carnês de TLF e ISSQN
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio 
da Secretaria Municipal de Fazenda, começou, 
via Correios, o envio aos contribuintes dos 
carnês de Taxa de Licença de Funcionamento 
(TLF) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN).
Neste ano foram confeccionados 10.640 carnês, 
sendo 8.200 de TLF, 340 de ISSQN e 2.100 
englobando TLF e ISSQN. O Imposto poderá ser 
parcelado em 4 vezes, com vencimento todo o 
dia 25 de cada mês. 
As empresas que realizam apenas o comércio 
de mercadorias são isentas do pagamento da 
taxa. Profissionais liberais como advogados, 
dentistas, psicólogos têm desconto de 50% nos 
três primeiros anos de formado.  O contribuinte 
que optar pelo pagamento do imposto em cota 
única ganha desconto de 10%.
A TLF é cobrada anualmente e tem como 
objetivo a verificação das condições de 

funcionamento do estabelecimento por 
meio de exames, vistorias ou outras ações 
administrativas vinculadas à atividade 
econômica, sendo que desde o exercício de 
2003 a Prefeitura deixou de cobrar esta taxa de 
estabelecimentos estritamente comerciais.
Já o ISSQN é um tributo que incide sobre 
a prestação de serviços realizados por 
empresa ou profissionais autônomos, com 
ou sem estabelecimento fixo. Os pagamentos 
poderão ser feitos em qualquer agência ou 
correspondente bancário da cidade e também 
nas unidades do SIM – Serviços Integrados do 
Município.  
No centro o endereço do SIM é na rua Major 
José Inácio, nº. 2.114, esquina com a rua D. 
Alexandrina; na Vila Prado na rua Bernardino 
de Campos, nº. 636, entre as travessas 3 e 4, 
e no Cidade Aracy na rua João Paulo, nº. 180, 
esquina com a rua Joaquim Garcia de Oliveira.

Carlinhos Oliveira/PMSC
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Prefeitura realiza curso de Boas Práticas Alimentar
A Prefeitura de São Carlos, por meio do 
Departamento de Apoio à Economia Solidária 
da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego 
e Renda, realizou na semana passada, o curso 
“Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, 
atendendo resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA).
O curso voltado para trabalhadoras e 
trabalhadores organizados na Economia 
Solidária, teve carga horária de 20 horas e foi 
ministrado no Centro Público de Economia 
Solidária “Hebert de Souza – Betinho”, pela 
professora Sonia Godoy, através de um 
contrato com o SENAI Campinas, que tem 
excelência na área de gastronomia e que 
certificou os participantes.
O objetivo do curso foi o desenvolvimento 
de competências relativas à  manipulação 
de produtos de alimentação, conhecimentos 
sobre as medidas e as condições higiênico-
sanitárias indispensáveis para o consumo de 
alimentos seguros e com qualidade.
Durante o curso foram repassadas noções de 
legislação, Código Sanitário, Código de Defesa 
do Consumidor, Portarias de Boas Práticas 
de Fabricação, Segurança no Trabalho: 

equipamentos de proteção individual 
e coletiva, prevenção da contaminação 
cruzada, projetos e instalações, higiene 
pessoal, equipamentos e utensílios, limpeza e 
sanificação, manipulação, controle de água e 
procedimento operacional padrão.  
A ambulante Ana Veltroni, da AMEI – 
Associação de Micro Empreendedores 
Individuais, que trabalha com pastel, disse 
que o curso foi importante. “Gostei bastante 
do curso, nos foi passado coisas que eu não 
sabia e tiradas muitas dúvidas em relação à 
manipulação de alimentos”.
Para Jucilene Martinez, da ACASC - Associação 
do Comércio Alternativo de São Carlos, o 
curso foi excelente. “Eu já havia feito um 
curso nesta área em 2005, mas este foi bem 
mais amplo. Tenho certeza que todos que 
fizeram o curso saíram com uma visão bem 
ampla de como se deve trabalhar na questão 
da higiene”, completou.
Lindamira Teodoro, do Assentamento Santa 
Helena, também participou do curso e 
aprovou. “Neste curso nós ficamos sabendo 
coisas que nem imaginávamos sobre a 
questão de higiene com alimentos. Para 

nós, que em breve vamos trabalhar com 
processamentos de alimentos, foi bastante 
útil o curso”, concluiu Lindamira.

São Carlos realizou a 5ª Conferência de Saúde
Foi realizada em São Carlos a 5ª Conferência 
Municipal de Saúde que teve como tema neste 
ano “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade 
Social, Política Pública, Patrimônio do Povo 
Brasileiro”, o mesmo da Conferência Nacional.
O evento integrou a etapa municipal preparatória 
para a participação da 14ª Conferência Nacional 
de Saúde, que acontecerá de 30 de novembro a 
4 de dezembro em Brasília. 
Aberta aos usuários do Sistema Municipal 
de Saúde, trabalhadores da área de saúde 
e gestores/prestadores de serviço, a 
Conferência contou com a presença do vice-
reitor da UFSCar, Pedro Galetti Júnior, da 
diretora do Departamento Regional de Saúde 
de Araraquara, Maria Tereza Luz Eid da Silva. 
Na abertura da Conferência, o Prof. Dr. 
Bernardino Geraldo Alves Souto, do 
Departamento de Medicina da Universidade 
Federal de São Carlos, ministrou palestra com 
o tema “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade 
Social, Política Pública, Patrimônio do Povo 

Brasileiro”, com o eixo “Acesso e Acolhimento 
com Qualidade – um Desafio para o SUS”. 
Também foi realizada a eleição de delegados 
que representarão São Carlos na etapa 
regional que será no dia 2 de agosto, em 
Araraquara, sendo que 19 deles serão 
representantes dos usuários/comunidade, 
7 representarão gestores e 7 trabalhadores 
da área de saúde. No mesmo dia, grupos de 
trabalho discutiram medidas necessárias para 
incrementar o entendimento, a publicidade 
a partir da comunicação e controle social no 
SUS, propostas que podem contribuir para 
haver mais recursos financeiros nas ações 
básicas de saúde (promoção e prevenção) 
e articulação intersetorial e institucional, 
diretrizes e propostas para incrementar o 
acesso e o acolhimento do cuidado à saúde, 
às pessoas que usam a rede de serviços do 
SUS, o que mudou e o que precisa mudar nos 
serviços de vigilância sanitária, nutricional, 
epidemiológica e ambiental do SUS e as 

diretrizes e medidas necessárias da formação 
dos profissionais de saúde (técnico a pós-
graduação) no processo de integração serviço/
usuário e na incorporação da educação 
permanente em saúde para o SUS.
A diretora do Departamento Regional de 
Saúde de Araraquara, Maria Tereza Luz Eid da 
Silva, destacou a importância dos municípios 
se reunirem para discutir democraticamente 
propostas de melhorias nessa área. Destacou 
ainda a relevância de parcerias, como a da 
Prefeitura com as universidades. “Isso traz para 
São Carlos qualidade e quantidade, como o 
que vem sendo propiciado pela instalação do 
curso de Medicina da UFSCar”. 
Já o vice-reitor Pedro Galetti Jr disse que a 
Conferência é uma grande iniciativa. “Para a 
UFSCar é muito importante estar junto aos 
usuários na construção de uma rede de saúde. 
A implantação do curso de Medicina ajuda a 
discutir questões importantes para o serviço no 
país, acrescentando conhecimento”, enfatiza.

Carlinhos Oliveira/PMSC
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

DECRETOS

DECRETO nº 342
DE 25 DE julhO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, no valor de R$ 65.000,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 22.975/11, 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 fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), suplementar às seguintes do-
tações do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

13.01.00 3.3.90.39 001 27.813.0039.2.045 55.000,00

13.01.00 3.3.90.30 001 27.811.0037.2.045 10.000,00

TOTAL 65.000,00

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

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
anulação

r$

13.01.00 3.3.50.41 001 27.811.0037.2.046 32.000,00

13.01.00 3.3.90.34 001 27.812.0036.2.045 33.000,00

TOTAL 65.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 25 de julho 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 343
DE 25 DE julhO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Educação, no valor de R$ 105.857,16.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 22.977/11, 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 fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 105.857,16 (cento e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais 
e dezesseis centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento 
vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional 
ProgramátiCa

suPlementação
r$

12.03.00 4.4.90.51 001 12.365.0030.1.010 50.000,00

12.03.00 3.3.90.39 001 12.365.0030.2.042 55.857,16

TOTAL 105.857,16

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados 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$

12.01.00 4.4.90.51 001 12.361.0034.2.044 105.857,16

TOTAL 105.857,16

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

São Carlos, 25 de julho 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 344
DE 25 DE julhO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de 
São Carlos, no valor de R$ 7.861,00.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 22.980/11, 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 fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 7.861,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e um reais), suplementar à 
seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

15.01.00 3.3.90.30 001 04.122.0044.2.050 7.861,00

TOTAL 7.861,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados 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$

15.01.00 3.3.50.43 001 04.122.0044.2.050 7.861,00

TOTAL 7.861,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 25 de julho 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 345
DE 25 DE julhO DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, no valor de R$ 45.578,50.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do pro-
cesso administrativo nº 22.986/11, 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 fixa-
da, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor 
de R$ 45.578,50 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais 
e cinquenta centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento 
vigente:

Órgão
Categoria 
eConômiCa

Fonte de 
reCurso

FunCional ProgramátiCa
suPlementação

r$

19.04.00 3.3.90.30 001 15.451.0084.1.026 7.500,00

19.04.00 3.3.90.39 001 15.451.0084.1.026 7.500,00

19.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0061.2.076 5.000,00

19.05.00 4.4.90.51 001 15.452.0085.1.018 14.800,00

19.03.00 3.3.90.39 001 15.451.0061.2.076 7.230,00

19.03.00 3.3.90.30 001 15.451.0061.2.076 3.548,50

TOTAL 45.578,50

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão 
utilizados 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$

18.01.00 4.4.90.51 001 04.121.0055.1.027 45.578,50

TOTAL 45.578,50

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 25 de julho 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 388
DE 25 DE julhO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 22.550/11, resolve
NOMEAR
ANDRÉ RENATO PALERMO para exercer o cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Projetos Viários da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsi-
to, a partir de 18 de julho de 2011, com os vencimentos que lhe compe-
tirem por lei.
São Carlos, 25 de julho 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 389
DE 25 DE julhO DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo admi-
nistrativo protocolado sob o nº 22.548/11, resolve
NOMEAR
HAGAR TOROK BASTOS DE FIGUEIREDO para exercer o cargo em comissão 
de Chefe da Divisão de Cerimonial e Eventos Oficiais da Secretaria Munici-
pal de Comunicação, a partir de 11 de julho de 2011, com os vencimentos 
que lhe competirem por lei.
São Carlos, 25 de julho 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

COnCuRSO PÚBlICO E PROCESSO SElETIVO

COMunICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, 
para contratação por tempo determinado de professores, conforme prevê 
a Lei 13.889/06.
A atribuição dar-se-á no dia 28/07/11, às 15h, na Rua Padre Teixeira, n.º 
2104, Centro, São Carlos.
PROFESSOR III – ÁREA ARTES

unidade horas/semanais Período

EMEB Dalila Galli 14 Manhã

São Carlos, 25 de julho de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

lICITAÇÕES

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÕES CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011 PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N.º 4674/2011 Aos 25/07/2011, às 10h30min, reuniu-se na Sala 
de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à aná-
lise da documentação apresentada na proposta de preços das empresas 
participantes do certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos em 
sessão pública realizada nesta data. A Comissão, valendo-se do parecer 
emitido pela unidade interessada, e CONSIDERANDO o critério de julga-
mento de menor preço, JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na ordem 
a seguir:

emPresa Valor (r$)

1º Power Systems Comércio e Serviços Ltda 699.912,91

2º Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda. 760.000,00

Fulvia Cappello Presidente em substituição

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.° 022/2011 PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N.º 860/2011 – SMS Aos 25/07/2011, às 10h00min, reuniu-se na 
Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à 
análise da documentação apresentada na proposta de preços das empre-
sas participantes do certame em epígrafe, cujos envelopes foram abertos 
em sessão pública realizada 21/07/2011. A Comissão, valendo-se do pa-
recer emitido pela unidade interessada, e CONSIDERANDO o critério de 
julgamento de menor preço auferido pelo maior percentual de desconto, 
JULGA AS EMPRESAS CLASSIFICADAS na ordem a seguir:
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emPresa PerCentual de desConto

1º DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP 26,6%

2º RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 26,5%

3º GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. EPP 20%

4º FARMÁCIA RODRIGUES LTDA ME 13%

Fulvia Cappello Presidente em substituição

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 007/2011 - PROCESSO N.º 13343/2011 
- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que 
se acha aberta licitação na modalidade de Concorrência Pública, do tipo 
TÉCNICA E PREÇO, tendo como objeto a contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços técnicos de publicidade institucional, 
compreendendo o estudo, a concepção e a execução de campanhas e 
peças publicitárias, o desenvolvimento e execução de ações promocio-
nais, desenvolvimento e elaboração de pesquisas de mercado e opinião, 
a elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de 
outros elementos de comunicação visual e a execução de outras ações im-
prescindíveis ao atendimento das necessidades de comunicação, em to-
dos os assuntos e temas de competência da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Carlos, conforme anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser 
obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, 
fone (16) 3362-1162, a partir do dia 27 de julho de 2011 até o dia 12 de 
setembro de 2011, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes, 
conforme disposto no edital, serão recebidos na Comissão Permanente de 
Licitações até às 09h00min do dia 12 de setembro de 2011, quando após 
o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 26 de julho de 
2011. João Carlos Pedrazzani - Presidente da Comissão Permanente de Li-
citações.

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PRO-
POSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2011 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 4674/2011 Aos 25/09/2011, às 09h00min, reuni-
ram-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações e os 
representantes presentes para procederem à abertura dos envelopes de 
propostas de preços apresentados para a Concorrência Pública supraci-
tada. A Comissão procedeu à abertura dos envelopes de proposta de pre-
ços apresentados pelas empresas HABILITADAS, a saber: Power Systems 
Comércio e Serviços Ltda e Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda. A 
Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julga-
mento. Fulvia Cappello Presidente em substituição

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2011 PROCES-
SO ADMINISTRATIVO N.º 14242/2011 Aos 25/07/2011, às 11h00min, 
reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para 
proceder à análise e julgamento da documentação de habilitação apre-
sentada para a Concorrência Pública supra citada, aberta em sessão públi-
ca realizada em 18 de julho p.p., pelas empresas a saber: Alfalix Ambiental 
Ltda.; Carrara Serviços e Construções Ltda – EPP; Corpotec – Construtora 
e Empreendimentos Imobiliários Ltda.; CR Agropecuária e Meio Ambien-
te Ltda.; Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda. ME; José 
Ferreira Mendes – ME; Lenita Lelia Ferrari – ME; Multiverde Comércio e Pro-
dução de Mudas Ltda. EPP. Após a análise de toda a documentação apre-
sentada, esta Comissão julga HABILITADAS as empresas Alfalix Ambiental 
Ltda.; Carrara Serviços e Construções Ltda – EPP; Corpotec – Construtora 
e Empreendimentos Imobiliários Ltda.; CR Agropecuária e Meio Ambiente 
Ltda.; Fagundes & Silva Construção Comércio e Serviços Ltda. ME; e Multi-
verde Comércio e Produção de Mudas Ltda. EPP. e INABILITADAS as empre-
sas José Ferreira Mendes – ME e Lenita Lelia Ferrari – ME. Fulvia Cappello 
Presidente em substituição

ATA DE JULGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO ELETRÔNICO. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 059/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
12554/2011. Aos 21/07/2011, às 15h00min, reuniu-se na Sala de Licita-
ções a Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico para proceder a análise do re-
curso impetrado pela empresa Copal Pneus Ltda. referente ao Pregão Ele-
trônico em epígrafe, em razão do lote 03 ter sido arrematado pela empresa 
Formatto Comércio Atacadista Serviços de Artigos de Papelaria Materiais 
Multiuso e Locações de Veículos Ltda. Diante do exposto, não encontran-
do motivos sólidos para considerar o recurso como válido, a Equipe NEGA 
PROVIMENTO ao solicitado, mantendo incólume a decisão de declarar 
vencedor do lote 03 a empresa Formatto Comercio Atacadista, Serv. De 
Artigos de Papelaria Materiais Multiusos Locações de Veículos Ltda.

Pregão Eletrônico N. º 060/2011 Processo n. 16601/2011 HOMOLOGA-
ÇÃO Objeto: Registro de preços para fornecimento de leite fórmulas es-
peciais para abastecer as unidades escolares do Município de São Carlos. 
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote n° 
01 adjudicado à empresa M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL ME devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº. 13.009.421/0001-25. Nesta oportunidade, desig-
no o servidor Aparecido Francisco Roza de Moraes para efetuar a homo-
logação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 25 de julho de 2011. 
Oswaldo B. Duarte Filho Prefeito Municipal

EXTRATO

EXTRATO DE ADITAMEnTO COnTRATuAl
2º TERMO ADITIVO AO COnTRATO nº 48/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Alfalix Ambiental Ltda.
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução de serviços de manu-
tenção e conservação de vias, parques, jardins e outros logradouros para 
21/03/12, reajusta em 5,99% o valor contratado, acresce serviços e a quan-
tia de R$ 4.015.015,62.
Data da assinatura: 22/03/11
Processo nº 22.302/09

COnCuRSO PÚBlICO E PROCESSO SElETIVO

DESISTênCIA DE CAnDIDATO
A Fundação Educacional São Carlos faz saber que o candidato RICARDO 
WAGNER CAMPOS MARTINS, classificado em 11º lugar, optou por não as-
sumir a vaga a ele destinada para o emprego público de Educador - Infor-
mática, referente ao Concurso Público nº 21.
São Carlos, 22 de julho de 2011.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC

lICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 001/2011 PROCESSO N.º 199/2011 HO-
MOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO O objeto desta Concorrencia Pública visa 
à alienação de 13 (treze) lotes com finalidade habitacional, residencial, 
sem edificações, localizados no loteamento social São Carlos VIII, no mu-
nicípio de São Carlos, destinados a construção de unidades habitacionais 
para famílias de 01 a 05 salários mínimos, em um período de 36 (trinta e 
seis) meses, mediante comprovação posterior, os quais são de proprieda-
de da PROHAB SÃO CARLOS.
Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitação e adjudico 
os objetos do presente certame aos participantes: 

lote PartiCiPantes

33 Mauricio Simionato

 39 Darlene dos Santos Mello

 21 Edvaldo Duarte da Costa

 10 Edvaldo Duarte da Costa

 34 Edvaldo Duarte da Costa

João Batista Muller
Diretor Presidente
São Carlos, 25 de Julho de 2011

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSElhO DE ACOMPAnhAMEnTO E 
COnTROlE SOCIAl DO FunDEB

EDITAl DE COnVOCAÇÃO
Leila Cristina de Almeida Vicentini, Presidente do Conselho de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no 
município de São Carlos (CACS – FUNDEB), convoca os membros titulares 
e suplentes para a 7ª Reunião Ordinária do biênio 2010/2012, que se rea-
lizará no dia e horário abaixo discriminados, da qual constará a seguinte 
pauta:
Pauta:
- Informes
- Adequação do Conselho à Lei 15.747, de 7 de julho de 2011
 - Análise e emissão de parecer da prestação de contas do 2º trimes-
tre/2011
 - Vistas nos documentos de prestação de contas
Dia: 26 de julho de 2011 – terça-feira
Horário: 14 horas
Local: Secretaria Municipal de Educação -SME - Rua Conde do Pinhal, 2017 
– Centro
São Carlos, 20 de julho de 2011
LEILA CRISTINA DE ALMEIDA VICENTINI
Presidente do CACS-FUNDEB
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Atividades extraclasse estimulam 
adultos a continuarem estudando

Fazer com que jovens acima de 15 anos e 
adultos voltem a estudar é uma das metas da 
Secretaria Municipal de Educação que está com 
suas matrículas abertas nas Escolas Municipais 
de Ensino Básico (EMEB). Além do currículo 
obrigatório, as turmas de EJA (Ensino de Jovens 
e Adultos) e MOVA (Movimento de Alfabetização) 
também desenvolvem atividades que estimulam 
a participação dos alunos e seu envolvimento 
com o uso da escrita e leitura no dia a dia.
Os alunos que pertencem ao MOVA da sala 
localizada no Assentamento Rural da Represa 
do 29 realizaram em junho uma atividade para 

compartilhar receitas típicas da região em que 
nasceram. Eles escreveram as receitas que foram 
trabalhadas em sala de aula, a professora digitou e 
organizou-as em um livro.  O projeto foi realizado 
por 14 alunos que encerraram seu período de aula 
realizando a degustação das receitas preparadas.
“É uma atividade que traz a teoria aplicada em 
sala de aula para o dia a dia dos alunos, através 
desta atividade também foi possível valorizar a 
cultura e origem dos alunos adultos, estimulando 
o aprendizado”, esclarece Joice Zainun, chefe de 
Divisão de Educação de Jovens e Adultos.
Os interessados em se matricular no EJA ou 

MOVA precisam estar munidos de cópia do RG 
ou certidão de nascimento, comprovante de 
endereço, 1 foto 3x4 e histórico escolar para 
aqueles que já frequentaram a escola.
As escolas municipais que estão recebendo as 
matrículas são as EMEB’s Afonso Fioca Vitali (rua 
Regit Arab s/nº, Cidade Aracy), Angelina Dagnone 
de Mello (rua José Ferreira, s/nº, Santa Felícia), 
Arthur Natalino Deriggi (rua José Francisco 
Bicaletto, nº 13, Antenor Garcia), Carmine Botta 
(rua Philomena Fauvel, s/nº, Boa Vista), Dalila Galli 
(rua Rio Araguaia, s/nº, Jockey Club) e Carmelita 
Rocha Ramalho (rua Padre Teixeira, 2.104, Centro).

Comportamento canino é tema de palestra no SAAE
A Prefeitura de São Carlos, por meio da 
Secretaria de Serviços Públicos, ofereceu uma 
palestra sobre o comportamento de cães a 
profissionais do SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) que atuam nas ruas da cidade, 
mais precisamente os fiscais leituristas. 
A palestra foi ministrada pelo veterinário Rodrigo 
Petrilli. Com o tema “Comportamento Canino – 
entender e interpretar para evitar acidentes”, a 
palestra teve como objetivo instruir a todos os 
servidores que trabalham em campo as maneiras 
de evitar acidentes durante o trabalho. 
De acordo com o veterinário, os fiscais leituristas 
têm contato direto com cães, daí a necessidade de 

entender um pouco mais sobre o comportamento 
desses animais domésticos.
O palestrante ressaltou também que a cidade 
não apresenta casos de raiva há muitos anos, no 
entanto ainda é importante prevenir acidentes 
com cães devido às proporções das lesões que o 
animal pode causar. 
“Cuidados na aproximação, observação do 
comportamento e das reações do animal são 
cuidados fundamentais para quem trabalha 
exposto a cães, seja em casa ou na rua”, 
recomendou. Rodrigo destacou ainda que, em 
caso de dúvida, evitar o contato direto com 
o animal. “Ao se deparar com um animal que 

demonstra que irá atacar, o melhor é não reagir, 
proteger a região do pescoço com os braços e 
dobrar as pernas”, disse. 
Agindo desta maneira o cachorro irá entender 
que a vítima não demonstra perigo e irá, no 
máximo, causar uma mordedura, de acordo com 
o veterinário.
Existem casos comprovados de fiscais leituristas 
do SAAE que se envolveram em acidentes com 
cachorros, o que levou a autarquia a promover, 
periodicamente, palestras com temas diversos 
que possam resultar em acidentes. Com isso, o 
objetivo é aprimorar os profissionais, melhorando 
a qualidade de vida desses servidores.  

Atletismo PCD conquista 3 medalhas nos Jogos Regionais
A equipe de Atletismo PCD (Pessoa com 
Deficiência) conquistou três medalhas, sendo 
duas de Ouro e uma de Prata, na manhã desta 
sexta-feira (22) nos 55º Jogos Regionais, em 
Barra Bonita.
Maxuel Souza Ferreira (categoria T11), apesar 
de ter escorregado na saída, já que a pista 
estava molhada, foi medalha de Ouro na prova 
em que é especialista, os 100m Rasos, com o 
tempo de 13”10.
Daniel Mendes dos Santos (categoria T13) ficou 
com o Ouro nos 1.500m Rasos com o tempo de 
5’44” e com a Prata nos 100m com 14”01. Patrick 
Freneda Lourenço (categoria T11) foi o 4° colocado 
na prova dos 1.500m Rasos com o tempo de 7’03”.
De acordo com o técnico Altair Fernando Pereira 

(Maradona), a equipe conquistou os resultados 
esperados. Infelizmente, a equipe de Atletismo 
PCD perdeu, devido ao recente falecimento, 
do atleta Valdomiro Alves Guimarães que com 
certeza, brigaria por mais uma medalha nos 
1.500m Rasos.
“Os meninos foram muito bem e conseguiram 
resultados expressivos mais uma vez nos Jogos 
Regionais. Agora vamos trabalhar com o Maxuel 
e o Daniel para os Jogos Abertos em Mogi das 
Cruzes”, concluiu Maradona.
O chefe da delegação de São Carlos, professor 
Carlos Eduardo Pandolfelli, acompanhado 
do tesoureiro, Marcos Amaro, esteve na pista 
de atletismo em Barra Bonita e participou da 
cerimônia de premiação da modalidade.

Carlinhos Oliveira/PMSC
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Prefeitura investe R$ 1 milhão em 
reformas nas escolas do município

Durante o período de férias, a Prefeitura de 
São Carlos, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, tem realizado um intenso 
trabalho de manutenção e reforma das escolas 
e creches. O objetivo é oferecer um ambiente 
de qualidade para os alunos da rede municipal 
de ensino que retornaram às aulas hoje (26).
Para a reforma, serão investidos, no total, 
R$ 1 milhão e 22 mil para todas as unidades 
escolares do município. Até o momento 24 

escolas, creches e três Escolas do Futuro já 
receberam melhorias. 
Entre os reparos realizados estão a troca da 
areia dos Centros Municipais de Educação 
Infantil, troca de piso, cobertura de 
quadras, iluminação externa, manutenção 
de equipamentos, como registros de 
abastecimento de água e luz e reparo de 
brinquedos do playground, entre outros. Para 
realizar a manutenção, a Prefeitura adquiriu 

1.500 lâmpadas, 350 reatores, 100 ventiladores 
e 600m3 de areia, além de tinta e materiais de 
reforma utilizados nas escolas.
De acordo com a Secretaria de Educação, a 
Prefeitura está investindo nas crianças através 
da reforma de escolas, oferecendo assim um 
ambiente para formar cidadãos. A contratação 
e formação de professores junto com as 
reformas, ampliação e construção de escolas 
são prioridades do atual governo.

Glória Saratt/PMSC
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