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O fotógrafo Vilson Palaro Júnior, que reside em São Carlos desde 
1999, foi o único brasileiro a ganhar o primeiro lugar da VIII Biennale 
Internazionale de Arte Contemporanea de Firenze, na Itália, ocorrida 
neste mês. A  Biennale reuniu, nesta oitava edição, 800 artistas de 70 
países. O Brasil teve uma presença recorde de 50 artistas com obras 
na categoria de pintura, escultura e fotografia.► Pág. 16
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 ■ premiação

Fotógrafo de São Carlos é premiado em bienal italiana

VEJA NESTA EDIÇÃO 

Lei nº 15.958/11 - Código de obras e edificações do município

 ■ CurSo de FériaS ■ Centro da Juventude

O Centro da Juventude “Elaine 
Viviani”, no bairro Jardim Monte 
Carlo, acaba de completar 3 
anos, a comemoração foi no dia 
16 de dezembro. Na ocasião 
foram entregues certificados de 
diversos cursos. ► Pág.2 

O Parque Ecológico de São Carlos 
realiza o tradicional curso de 
férias nos dias 25, 26 e 27 de 
janeiro com acampamento, jogos, 
passeio noturno, brincadeiras 
e outras atividades educativas. 
Programe-se. ► Pág.2 
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Vilson Palaro Júnior
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Centro da Juventude do monte Carlo completa 3 anos
O Centro da Juventude “Elaine Viviani”, no bairro 
Jardim Monte Carlo, acaba de completar 3 anos, a 
comemoração foi no dia 16 de dezembro. 
Na ocasião foram entregues certificados dos 
cursos de Informática para o Trabalho II e 
Avançado, Oficinas de Informática, Operador 
de caixa (2 turmas), Auxiliar de almoxarifado (2 
turmas), Depilação e  Maquiagem. 
Os trabalhos desenvolvidos no Centro da 
Juventude tem permitido mudar a vida de muitos 
jovens. Por meio do Centro, a Prefeitura coloca 
em prática políticas públicas que beneficiam os 
jovens, permitindo a eles ter uma vida melhor.
O Centro da Juventude do Monte Carlo 
oferece diversas atividades desde esportivas 
a culturais, oficinas, apoio escolar, cursos 
profissionalizantes, cursos promovidos pelo 
SENAI, SENAC, entre outros, com o foco em 
jovens de 14 a 29 anos. 
Pelo menos 800 jovens e crianças praticaram 
alguma atividade regular no Centro da Juventude 
“Elaine Viviani”. Entre elas estão qualificação 
profissional, reforço escolar, acolhimento e 
projetos, como o Metuia (realizado em parceria 
com a UFSCar é um espaço criativo que oferece 
artesanato, teatro, culinária, música, entre 
outras atividades) e o ProJovem Adolescente.

programe-se para o curso de férias do parque ecológico
A preservação da natureza e todas as suas formas 
têm como uma das mais fortes ferramentas 
a educação e o conhecimento, pois ninguém 
preserva o que não conhece. Pensando em oferecer 
uma oportunidade de conhecer mais de perto a 
natureza e alguns de seus mistérios é que a equipe 
do Parque Ecológico desenvolveu há mais de 15 
anos os Cursos de Férias que acontecem todos 
os anos no Parque Ecológico de São Carlos.
Nestas férias o curso irá acontecer nos dias 25, 
26 e 27 de janeiro, com acampamento, jogos, 
passeio noturno, brincadeiras, passeios e outras 
atividades educativas.
O curso é destinado a crianças de 10 a 12 anos, tanto 
meninos quanto meninas, que são orientados por 
monitores treinados para o trabalho. Para participar 
é necessário inscrever-se com antecedência e ter 
autorização dos pais ou responsável.
O Parque Ecológico Municipal de São Carlos, 
localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, 
Km 02 – Espraiado (ao lado da UFSCar), permanece 
aberto para visitação pública gratuitamente de 
terça-feira a domingo, das 8 às 16h30.
Mais informações sobre o curso, pelos telefones 
16-33614456 / 33612429 e pesc@pesc.org.br.

Mariucha Magrini/PMSC

Arquivo/PMSC
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Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.958
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de São Carlos, 
e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de 
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I
INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece o Código de Obras e Edificações do Município 
de São Carlos, em conformidade com o art. 240 da Lei Municipal nº 13.691, 
de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do Município de São Carlos.
Art. 2º Todos os projetos de obras e edificações deverão atender ao dis-
posto nesta Lei, no Plano Diretor e sua legislação correlata e de regula-
mentação, na legislação federal e estadual pertinente, nos contratos de 
compra e venda de lotes dos loteamentos e convenções de condomínios 
registrados em cartório e nos decretos de aprovação dos loteamentos e 
condomínios.

Seção I
Das Siglas e Abreviaturas

Art. 3º Para efeito desta Lei, consideram-se as seguintes siglas e abrevia-
turas:
I - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;
II - ART/RRT: Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Respon-
sabilidade Técnica;
III - AVCB: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
IV - CA: Coeficiente de Aproveitamento;
V - CAB: Coeficiente de Aproveitamento Básico;
VI - CAM: Coeficiente de Aproveitamento Máximo;
VII - CCV: Coeficiente Cobertura Vegetal;
VIII - CETESB: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo;
IX - CO: Coeficiente de Ocupação;
X - COE: Código de Obras e Edificações;
XI - COMDUSC: Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São 
Carlos;
XII - CP: Coeficiente de Permeabilidade;
XIII - CREA/CAU: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado 
de São Paulo/Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
XIV  - CS: Comércio e Serviços;
XV - EHIS: Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social;
XVI - EIV:  Estudo de Incômodo ou Impacto à Vizinhança;
XVII - FMHDU: Fundo Municipal  Habitação e Desenvolvimento Urbano;
XVIII - GEA: Grupo Especial de Análise;
XIX - ISSQN: Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;
XX - NBR: Norma Técnica Oficial da ABNT registrada no INMETRO - Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial;
XXI - PGV: Planta Genérica de Valores;
XXII - PMSC: Prefeitura Municipal de São Carlos;
XXIII - RIVI: Relatório de Incômodo ou Impacto à Vizinhança;
XXIV - RU: Residencial Unifamiliar;
XXV  - RM: Residencial Multifamiliar;
XXVI - SAAE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto;
XXVII - SIM: Serviço Integrado do Município;
XXVIII - VISAM: Vigilância Sanitária Municipal.

Seção II
Das Definições

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes definições, válidas 
para o singular e plural de cada vocábulo ou expressão:
I - abertura: qualquer elemento ou vão que possibilite a circulação, venti-
lação e/ou iluminação;
II - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e enten-
dimento para a utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, 
de edificações, espaços, mobiliários e elementos;
III - alinhamento: linha divisória legal, que separa o lote do logradouro 
público;
IV - altura ou gabarito da edificação (H): distância medida do piso do pa-
vimento mais baixo até o forro do pavimento mais alto, descontando-se 
os subsolos, as caixas d’água e as coberturas sem ocupação (sem perma-
nência humana);
V - alvará: instrumento pelo qual a Administração Pública expede autori-
zação ou licença;
VI - ampliação: obra em acréscimo à edificação existente em um mesmo 
terreno, ligada ou não à mesma;

VII - andar: volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou 
entre o pavimento e o nível superior de sua cobertura;
VIII - área computável: área construída considerada no cálculo do Coefi-
ciente de Aproveitamento (CA) e de Ocupação (CO);
IX - área construída ou edificada: toda área coberta, projetada em plano 
horizontal, de cada pavimento de uma edificação, com exceção do beiral 
e/ou marquise;
X - área de acumulação: espaço interno ao lote destinado a acomodar veí-
culos em espera para acesso ao estacionamento;
XI - área livre: parte do lote não ocupada pelas projeções das edificações;
XII - área não computável: área construída não considerada no cálculo do 
Coeficiente de Aproveitamento (CA) e do Coeficiente de Ocupação (CO);
XIII - área permeável: área que permite a infiltração de água pluvial direta 
e indiretamente no solo, considerada no cálculo do Coeficiente de Perme-
abilidade (CP);
XIV - autor do projeto: profissional habilitado responsável pela elaboração 
do projeto, que responderá pela qualidade ambiental e do processo cons-
trutivo, demonstrados por meio do conteúdo das peças gráficas, memo-
riais descritivos, especificações e exequibilidade de seu trabalho;
XV - beiral e ou marquise: prolongamento da cobertura além da prumada 
das paredes da edificação, até o limite de 1,20 m (um metro e vinte centí-
metros), não podendo servir de piso para o pavimento superior;
XVI - cerca elétrica: cercamento eletricamente energizado, destinado à 
proteção de perímetros;
XVII - Certificado de Acessibilidade Arquitetônica: documento emitido 
pelo órgão competente que atesta a existência de elementos arquitetôni-
cos de acessibilidade nas edificações;
XVIII - Certificado de Área Construída: documento emitido pelo órgão 
competente que constata a existência de construções, concluídas ou não;
XIX - Certificado de Conclusão de Obra ou “Habite-se”: documento que 
atesta que a obra está concluída de acordo com o projeto aprovado e em 
condições de utilização para o fim estabelecido;
XX - Coeficiente de Aproveitamento (CA): relação entre a área edificável e a 
área do terreno e subdivide-se em Coeficiente de Aproveitamento Básico 
(CAB) e o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM);
XXI - Coeficiente de Cobertura Vegetal (CCV): relação entre a área coberta 
por vegetação arbórea ou arbustiva de um determinado imóvel e sua área 
total;
XXII - Coeficiente de Ocupação (CO): relação existente entre a projeção da 
área construída computável da edificação no solo e a área do terreno;
XXIII - Coeficiente de Permeabilidade (CP): relação existente entre a área 
permeável e a área do terreno;
XXIV - Divisa: linha divisória legal, que define os limites do lote com os 
lotes adjacentes;
XXV - drenagem urbana: toda a infraestrutura executada para fins de esco-
amento superficial, ou canalizado das águas pluviais composta por sarje-
tas, bocas de lobo, galerias e demais dispositivos de retenção e dissipação;
XXVI - edícula: edificação complementar à edificação principal;
XXVII - edificação clandestina: aquela executada sem licença ou autoriza-
ção municipal;
XXVIII - edificação existente: aquela que possui Certificado de Conclusão 
de Obra ou “Habite-se”, ou área averbada na matrícula do lote ou, ainda, 
área com lançamento predial anterior a 1963;
XXIX - edificação irregular: aquela em desacordo com a legislação urbanís-
tica e/ou construtiva, ou em desacordo com o projeto aprovado;
XXX - elementos de cercamento: os muros, gradis, alambrados, cercas-
vivas, muretas e similares;
XXXI - equipamento: elemento construtivo ou eletromecânico, de caráter 
estético e/ou funcional, temporário ou permanente, que pode ser instala-
do em edifícios ou espaços públicos ou privados;
XXXII - faixa de acesso: área da calçada lindeira aos imóveis, caracterizada 
pelo espaço excedente entre a faixa livre e o limite do lote;
XXXIII - faixa de serviço: área da calçada lindeira à guia, destinada à instala-
ção de rampa de acesso de veículos, mobiliário urbano, vegetação e outras 
interferências permanentes ou temporárias existentes nas calçadas;
XXXIV - faixa livre: área da calçada de circulação principal cuja acessibilida-
de deve ser sempre garantida, desobstruída de qualquer tipo de barreira 
física, como degraus, buracos, floreiras e mobiliários urbano ou qualquer 
outra interferência;
XXXV - garagem: local destinado a abrigar ou recolher veículos;
XXXVI - habitação coletiva: hotéis, motéis, pensões e pousadas;
XXXVII - habitação de interesse social: destinada a famílias de baixa renda 
e/ou outros fins, implementadas ou fomentadas por entidades públicas, 
agentes promotores ou entidades privadas autorizadas por lei;
XXXVIII - habitação multifamiliar: conjunto de unidades habitacionais in-
corporada em um único lote urbano, ou fração ideal privativa, contendo 
circulação coletiva e espaços comuns;
XXXIX - habitação unifamiliar: unidade habitacional incorporada em um 
único lote urbano, ou fração ideal privativa;
XL - licença: ato administrativo vinculado pelo qual a Administração Pú-
blica permite ao interessado a realização do que foi requerido mediante a 
observação de prazos e condições;
XLI - logradouro público: espaço livre, destinado à circulação pública de 
veículos e pedestres, reconhecido pela municipalidade que lhe confere 
denominação oficial, podendo se caracterizar como ruas, avenidas, pra-
ças, rotatórias, canteiros centrais, parques, pontes ou demais formas de 
espaços que se caracterizem pelo uso coletivo;
XLII - loteamento clandestino: é aquele implantado sem o conhecimento 
do poder público;

XLIII - loteamento irregular: é aquele que foi aprovado e não cumpriu uma 
ou mais das determinações estabelecidas na legislação na qual se pautou 
o processo de aprovação;
XLIV - memorial descritivo: texto descritivo para a compreensão de um 
serviço ou de uma obra, composto de especificações de materiais, com-
ponentes e processos de trabalho a serem empregados;
XLV – mobiliário urbano: conjunto dos equipamentos de natureza utili-
tária ou de interesse urbanístico, paisagístico, simbólico ou cultural im-
plantados em logradouro público, tais como, telefone público, lixeiras, 
bebedouros, vasos, floreiras, abrigos para ônibus, postes de sinalização, 
iluminação pública e energia elétrica, placas toponímicas, bancos, parquí-
metros, balizadores, elementos de publicidade e propaganda visual, letrei-
ros, outdoors, placas, faixas entre outros;
XLVI - movimento de terra: modificação do perfil do terreno por meio de 
cortes e/ou aterros, implicando em uma nova configuração topográfica;
XLVII - muro de arrimo: muro estrutural destinado a conter terra, com altu-
ra superior a 1 m (um metro);
XLVIII - nível de referência: nível adotado para fins de referência das de-
mais cotas de nível de pisos externos e pavimentos;
XLIX - notificação: comunicação emitida pela PMSC aos interessados, re-
lativa às pendências, esclarecimentos, recursos, infrações e demais atos 
administrativos relacionados ao processo de licenciamento;
L - obra emergencial: obra de caráter urgente, essencial à garantia das con-
dições de estabilidade, segurança ou salubridade de um imóvel;
LI - passeio público ou calçada: setor do logradouro público destinado 
exclusivamente ao trânsito de pedestres, composto prioritariamente pela 
faixa livre, podendo também possuir as faixas de acesso e serviço;
LII - piso tátil: piso caracterizado pela diferenciação de cor e textura, des-
tinado a constituir aviso (piso tátil de alerta) ou guia (piso tátil direcional) 
perceptível para pessoas com deficiência visual;
LIII - pavimento térreo: pavimento da edificação diretamente acessível ao 
passeio público;
LIV - poço de infiltração: reservatório de detenção ou retenção de águas 
pluviais;
LV - possuidor do imóvel ou superficiário: pessoa física ou jurídica que te-
nha de fato o direito de usar e alterar as características do imóvel objeto 
da obra;
LVI - profissional habilitado: técnico credenciado pelo órgão federal fis-
calizador do exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou 
como responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limita-
ções consignadas pelo órgão fiscalizador;
LVII - proprietário do imóvel: pessoa física ou jurídica, portadora do título 
de propriedade registrado em Cartório de Registro de Imóveis;
LVIII - recuo: a distância da parede ou projeção da edificação às divisas do 
terreno ou a distância entre corpos edificados;
LIX - reforma: conjunto de obras ou serviços para modificação de edifica-
ção mediante demolição, construção ou reconstrução;
LX - responsável técnico: profissional responsável pela direção técnica das 
obras, respondendo por sua correta execução e adequado emprego de 
materiais especificados, conforme projeto aprovado e pela observância 
das normas técnicas pertinentes;
LXI - rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conec-
ta os elementos e espaços internos ou externos de um local e pode ser uti-
lizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida;
LXII - subsolo: pavimento situado abaixo do térreo;
LXIII - tapume: vedação provisória da obra em execução localizada no ali-
nhamento ou no logradouro público destinado  a proteger o transeunte;
LXIV - unidade habitacional: espaço físico destinado à moradia, ao descan-
so, à higiene e à alimentação, com instalações prediais e acesso exclusivo;
LXV - varanda: parte da construção em complemento a qualquer de seu 
cômodos, desprovida parcial ou totalmente de paredes, e aberta em pelo 
menos uma das faces;
LXVI - vistoria: exame pericial, feito por profissionais legalmente habilita-
dos, que tem por objetivo constatar a fiel observância das normas edilícias 
municipais.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Seção I
Do Município

Art. 5º É competência da PMSC:
I - a emissão de Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo visando à observân-
cia da legislação municipal, estadual e federal pertinentes;
II - a aprovação de projetos e licenciamento de obras de edificações pú-
blicas e particulares visando o atendimento deste Código e da legislação 
urbanística em vigor;
III - a emissão do Certificado de Área Construída e Certificado de Conclu-
são de Obra ou “Habite-se”;
IV - a regularização de obras clandestinas e/ou irregulares, obedecidos aos 
requisitos legais;
V - a fiscalização de todas as obras de qualquer natureza, podendo a qual-
quer tempo intimar, vistoriar, embargar ou solicitar demolição.
§ 1º Os projetos a serem licenciados poderão ser objeto de aprovação por 
outros órgãos e instâncias, de acordo com sua especificidade.
§ 2º O Município não se responsabilizará por defeitos construtivos de 
qualquer natureza, ou qualquer fato ocorrido que coloque em risco a se-
gurança, a saúde, o conforto e a acessibilidade, que sejam decorrentes da 
concepção do projeto e execução das obras.
§ 3º No caso de substituição de responsável técnico, a PMSC se exime do 
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reconhecimento de direitos autorais ou pessoais decorrentes da aceitação 
de transferência de responsabilidade técnica ou da solicitação da substi-
tuição de projeto.

Seção II
Do Proprietário ou Possuidor

Art. 6º O proprietário, a qualquer título, ou o possuidor do imóvel devi-
damente reconhecido é responsável pelo uso adequado do imóvel, pela 
sua manutenção em relação às condições de estabilidade, segurança e 
salubridade de acordo com o disposto nesta Lei e na legislação correlata.
Art. 7º É direito do proprietário ou do possuidor do imóvel promover e 
executar obras, desde que munido do licenciamento prévio que atenda 
ao disposto nesta Lei e na legislação pertinente, respeitando o direito de 
vizinhança previsto na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Có-
digo Civil ou a que vier substituí-la.
Parágrafo único. No caso de existir mais de um proprietário ou possuidor 
do imóvel, é suficiente a participação de apenas um deles em qualquer 
processo de licenciamento, desde que apresente documento comprovan-
do a concordância dos demais para a tramitação do referido processo.
Art. 8º É facultado  ao proprietário ou possuidor do imóvel, mediante co-
municação à PMSC:
I - substituir o responsável técnico da obra;
II - cancelar o processo de licenciamento.
Parágrafo único. A desistência do processo não isenta o pagamento de 
multas, tributos e preços públicos devidos e outras providências relativas 
a ele.
Art. 9º O proprietário ou possuidor do imóvel responderá civil e criminal-
mente pela veracidade dos documentos e títulos de propriedade, posse 
ou concessão de uso apresentados.
Art. 10. O proprietário ou possuidor do imóvel da obra paralisada será di-
retamente responsável pelos danos ou prejuízos causados ao Município 
e/ou terceiros, quando não houver corresponsabilidade do profissional 
habilitado.

Seção III
Do Profissional

Art. 11. O profissional habilitado poderá atuar, individual ou solidariamen-
te, como autor do projeto e/ou como responsável técnico da obra, assu-
mindo sua responsabilidade no momento do recolhimento da ART/RRT 
correspondente ao objeto pelo qual foi contratado.
Art. 12. É responsabilidade do profissional habilitado:
I - o conhecimento e atendimento às leis e normas técnicas pertinentes a 
cada tipo de edificação e obra;
II - o atendimento à legislação que rege o exercício profissional;
III - a obtenção de diretrizes junto aos órgãos competentes;
IV - a escolha dos equipamentos, componentes e materiais de construção, 
e a correta instalação;
V - a elaboração de projetos e desenhos técnicos, construtivos, de deta-
lhamento e similares;
VI - a elaboração de memoriais descritivos;
VII - a execução, o acompanhamento de obras e/ou a direção de obras;
VIII - a obediência aos prazos estabelecidos pelos órgãos em seus procedi-
mentos administrativos;
IX - o acompanhamento da tramitação dos processos;
X - a comunicação de ocorrências que venham a interferir nos prazos e 
requisitos definidos nas licenças ou que configurem motivo de ação da 
fiscalização, tais como:
a) execução de obras emergenciais;
b) retomada de atividades que objetivem a suspensão de embargo da 
obra licenciada;
c) paralisação ou reinício de obras;
d) baixa da ART/RRT e desistência do processo de licenciamento;
e) conclusão da obra e/ou serviços executados.
§ 1º A desistência do processo não isenta o pagamento de multas aplica-
das, tributos e preços públicos devidos durante o período de vigência da 
sua responsabilidade.
§ 2º Havendo a baixa de responsabilidade técnica, a obra deverá permane-
cer paralisada até que seja comunicada a assunção de novo responsável.

TÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

PARA PROJETOS DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
Art. 13. Mediante requerimento protocolado, a PMSC emitirá diretrizes 
para projetos de obras e edificações, como etapa anterior ao pedido de 
licenciamento.
Art. 14. As diretrizes serão especificadas conforme as características do 
imóvel e/ou empreendimento e poderão conter as seguintes informações:
I - parâmetros de uso e ocupação do solo;
II - incidência de melhoramentos urbanísticos e demais dados cadastrais 
disponíveis;
III - parâmetros para elaboração de Estudo de Incômodo e/ou de Impacto 
de Vizinhança de acordo com a atividade;
IV  - parâmetros construtivos;
V - restrições ambientais;
VI - restrições do loteamento;
VII - incidência de instrumentos urbanísticos.
§ 1º Poderão solicitar diretrizes, para projetos de obras e edificações, os 

empreendimentos habitacionais, industriais, de lazer, institucionais, co-
merciais ou de prestação de serviços, isoladamente ou sob a forma de 
conjunto ou condomínio, de área construída igual ou maior a 500 m² (qui-
nhentos metros quadrados), ou empreendimentos que pela singularidade 
justifiquem a necessidade.
§ 2º O prazo máximo para emissão das diretrizes pelos órgãos competen-
tes é de quarenta e cinco dias, contados da data de protocolo.
§ 3º As diretrizes para projetos de obras e edificações terão validade de 
cento e oitenta dias, contados da data de sua emissão.

CAPÍTULO II
DOS PROCESSOS DE APROVAÇÃO DE PROJETO
E LICENCIAMENTO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

Art. 15. Deverão ser licenciados os projetos de obras e edificações situa-
dos no perímetro urbano, definido pelo Plano Diretor, e nas demais áreas 
quando houver alteração de uso do solo.
Parágrafo único. É facultado o licenciamento de projetos e obras localiza-
dos fora do perímetro urbano, desde que sua atividade seja relacionada ao 
uso rural de produção familiar ou por necessidade do interessado.
Art. 16. Os requerimentos deverão ser protocolados na PMSC por meio de 
formulário específico, em conjunto com a documentação necessária e re-
colhimento dos valores pertinentes.
§ 1º É obrigatória à assistência de profissional habilitado na elaboração 
de projetos, na regularização, na implantação e execução de obras que 
modifiquem o lote, a edificação ou seu uso, e sempre que assim o exigir a 
legislação federal relativa ao exercício profissional.
§ 2º Os requerimentos poderão ser formalizados em conjunto no ato do 
protocolo.
Art. 17. O prazo máximo para manifestação do poder público municipal 
quanto à análise e avaliação dos documentos e projetos é de quarenta e 
cinco dias úteis, contados da data de protocolo.
§ 1º A manifestação é caracterizada pelo deferimento ou indeferimento 
do requerimento ou pela notificação.
§ 2º No caso do deferimento da solicitação, os projetos arquitetônicos se-
rão aprovados  e/ou serão emitidas as respectivas licenças para início das 
obras e execução de edificações e equipamentos.
Art. 18. No caso dos processos administrativos apresentarem elementos 
incompletos ou incorretos no projeto ou na documentação ou que ne-
cessitarem de esclarecimentos, o interessado e o profissional responsável 
serão notificados para as devidas correções.
Parágrafo único. A partir da data das correções apresentadas pelos inte-
ressados, o órgão competente terá o prazo de vinte dias úteis para nova 
manifestação.
Art. 19. O prazo máximo de atendimento da notificação e para retirada 
pelo interessado dos documentos emitidos pela PMSC será de sessenta 
dias, a contar da data da sua emissão.
Parágrafo único. Expirado o prazo definido no “caput” deste artigo, o pro-
cesso será arquivado. No caso de retomada, o interessado deverá protoco-
lar novo requerimento e recolher os valores pertinentes.
Art. 20. Após a retirada das licenças pelo interessado, o processo será en-
caminhado aos setores competentes da PMSC para a fiscalização da exe-
cução da obra.
Art. 21. É obrigatória a permanência de uma cópia do projeto aprovado e 
de sua respectiva licença no local da obra ou serviço.
Art. 22. Uma vez expedida a Licença de Execução e/ou Alvará de Regula-
rização o lote ficará gravado de limitação administrativa, com relação às 
taxas máximas dos Coeficientes de Aproveitamento, Ocupação, Permea-
bilidade e Cobertura Vegetal, mesmo em caso de desmembramento de 
qualquer parcela do terreno original. 
Art. 23. A licença poderá, a qualquer tempo, mediante ato da autoridade 
competente, ser:
I - revogada, atendendo ao interesse público;
II - cassada, em caso de descumprimento por parte do interessado;
III - anulada, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.
§ 1º Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo, inclusive ao Certificado 
e Conclusão de Obras ou “Habite-se”, Alvará de Regularização e à Autori-
zação.
§ 2º O disposto no “caput” deste artigo deverá ser justificado e o interessa-
do poderá apresentar recurso no prazo de trinta dias após o recebimento 
da notificação à instância superior, definida em decreto.

CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO

Seção I
Da Aprovação do Projeto Arquitetônico

Art. 24. A aprovação do projeto arquitetônico consiste no reconhecimen-
to, por parte do órgão competente, de que o projeto de construção, am-
pliação, reforma ou demolição relativo à edificação apresentado está de 
acordo com este Código e legislação urbanística em vigor.
§ 1º A aprovação de projeto não implica no reconhecimento pela PMSC do 
atendimento às demais normas legais específicas.
§ 2º Para a emissão do Certificado de Conclusão de Obras e/ou Licença 
de Funcionamento é necessária a aprovação do projeto junto aos órgãos 
militares, sanitários e ambientais, em suas respectivas esferas.
§ 3º A aprovação de projeto em edificações de Interesse Histórico ou situ-
adas em áreas de especial interesse deverá ter parecer favorável do órgão 
competente.
§ 4º A aprovação do projeto não dá direito ao início da obra, mas é etapa 
obrigatória para a Licença de Execução no caso de obra de construção, 

ampliação, reforma ou demolição.
Art. 25. O projeto arquitetônico aprovado terá validade enquanto vigorar 
a legislação sob a qual foi aprovado.

Seção II
Das Licenças

Subseção I
Da Licença de Execução

Art. 26. A Licença de Execução é obrigatória para obras e serviços de cons-
trução, ampliação, demolição, reforma, movimentação de terra e muro de 
arrimo.
Art. 27. Não dependerão de Licença de Execução: 
I - as obras de reforma interna em edificações, sem alteração de área, des-
de que assistidas por profissional habilitado, e previamente comunicadas 
à Prefeitura Municipal acompanhadas de relação dos serviços a executar.
II - as obras de movimento de terra que se enquadrarem em uma ou mais 
situações abaixo descritas:
a) corte ou aterro desde que não seja necessária a execução de obras de 
muro de arrimo;
b) em lotes urbanos que acarretem em movimento de terra menor que 
1.000 m³ (um mil metros cúbicos).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no “caput” deste artigo, os casos 
de movimentos de terra em solos frágeis e erosivos, em área declarada de 
interesse ambiental e em imóveis confrontantes com imóveis de Interesse 
Histórico.
Art. 28. O prazo de validade da Licença de Execução é de dois anos conta-
dos da data de sua expedição, podendo ser prorrogado, mediante reque-
rimento de renovação.
§ 1º Caso a Licença de Execução não seja renovada no prazo de um ano 
após a data do vencimento, a obra será considerada paralisada e serão 
tomadas as medidas legais cabíveis.
§ 2º Havendo alterações no projeto aprovado durante a realização da obra, 
deverá ser protocolado novo requerimento de Aprovação de Projeto,  so-
bre o qual o órgão competente da Administração Municipal deverá se ma-
nifestar no prazo de trinta dias, ficando a Licença de Execução suspensa 
até a emissão de novo documento.

Subseção II
Da Licença de Instalação de Equipamentos

Art. 29. A Licença de Instalação de Equipamentos é obrigatória para a 
implantação de torres, antenas e equipamentos de telecomunicações, e 
deverão observar os dispositivos da Lei Municipal nº 13.233, de 6 de no-
vembro de 2003, e sua regulamentação, ou a que vier substituí-la.
Parágrafo único. No caso de compartilhamento de torres e antenas já re-
gularizadas, o interessado deverá solicitar apenas a Licença de Funciona-
mento.
Art. 30. O prazo de validade da Licença de Instalação de Equipamentos é 
de dois anos a contar da data de sua expedição, podendo ser prorrogado, 
mediante solicitação.

Seção III
Da Autorização

Art. 31. A autorização deverá ser requerida para:
I - utilização da edificação licenciada para uso diverso do aprovado;
II - desvio de trânsito de pedestres para parte do leito carroçável;
III - instalação de tapumes no logradouro público;
IV - utilização de container fora dos limites do lote;
V - implantação de coberturas fixas, tensionadas ou equivalentes;
VI - execução de pequenos reparos externos ou alterações nas característi-
cas construtivas de fachadas e muros situadas no alinhamento;
VII - interdição de vias públicas devido a obras executadas por concessio-
nárias públicas ou privadas de serviços públicos;
VIII - implantação e utilização de estande de comércio e vendas;
IX - supressão de exemplares arbóreos.
§ 1º Na ausência de legislação específica, as autorizações tratada no “ca-
put” deste artigo deverão ser requeridas com antecedência de quinze dias 
úteis.
§ 2º São dispensadas do procedimento descrito no § 1º deste artigo, as 
obras emergenciais com risco iminente, e seus executores são responsá-
veis por providenciar a segurança na realização dos serviços.
§ 3º O prazo requerido na autorização será submetido à análise e concedi-
do em caráter parcial ou total, de noventa dias, podendo ser prorrogado, 
mediante solicitação justificada do interessado.
§ 4º O prazo de validade da autorização de tapume fica condicionada ao 
prazo de licença de execução.
§ 5º A instalação indevida do tapume acarretará a aplicação das penalida-
des previstas nesta Lei.

Seção IV
Dos Certificados

Subseção I
Do Certificado de Alinhamento

Art. 32. O Certificado de Alinhamento consiste no documento que define a 
posição do terreno em confrontação com o espaço público.
§ 1º Para execução de qualquer elemento construído no lote, o imóvel de-
verá possuir o certificado de alinhamento.
§ 2º As obras que desrespeitarem o alinhamento do lote e invadirem o 
espaço público serão tratadas pela Lei Municipal nº 13.391, de 4 de agosto 
de 2004, ou a que vier substituí-la.
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Art. 33. É proibida a invasão aérea do espaço público, configurada por 
espaços que permitam a ocupação e permanência humana, sob pena de 
demolição da área invadida e aplicação das sanções previstas nesta Lei.
Parágrafo único. As projeções de marquises e beirais no passeio público 
serão permitidas desde que observadas as distâncias mínimas de segu-
rança estabelecidas pelas concessionárias de serviços e estejam situadas 
a partir de altura mínima de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) no 
ponto mais baixo.
Art. 34. A renovação do certificado de alinhamento será obrigatória quan-
do houver desmembramento de lotes, unificação de lotes, desafetação de 
área, alargamento de vias ou desapropriação.

Subseção II
Do Certificado de Área Construída

Art. 35. O Certificado de Área Construída será emitido mediante requeri-
mento devidamente formalizado, instruído com levantamento realizado 
por profissional habilitado e após vistoria do órgão competente e atuali-
zação do cadastro imobiliário municipal.
Art. 36. Será considerada área construída a edificação que apresentar está-
gio avançado de execução, definido pela presença da laje e/ou cobertura 
executadas.
Art. 37. O Certificado de Área Construída não substitui o Certificado de 
Conclusão de Obra ou “Habite-se”.

Subseção III
Do Certificado de Acessibilidade Arquitetônica

Art. 38. O Certificado de Acessibilidade Arquitetônica será emitido me-
diante requerimento devidamente formalizado e após vistoria do órgão 
competente.
Art. 39. Serão atestados os elementos arquitetônicos de acessibilidade 
executados na edificação, previamente aprovados.
Art. 40. O Certificado de Acessibilidade não substitui o Certificado de Con-
clusão de Obra ou “Habite-se”.

Subseção IV
Do Certificado dos Elementos ou Sistemas de Sustentabilidade 

Ambiental
Art. 41. O Certificado dos Elementos ou Sistemas de Sustentabilidade 
Ambiental existentes na obra ou edificação será emitido mediante reque-
rimento devidamente formalizado e após vistoria do órgão competente, 
podendo ser utilizado para fins de incentivos ambientais já existentes ou 
que venham a ser instituídos por lei no Município.
Parágrafo único. Os elementos ou sistemas de sustentabilidade ambiental 
a serem considerados para a emissão do certificado descrito no “caput” 
deste artigo deverão ser regulamentados por decreto.

Subseção V
Do Certificado de Conclusão de Obras ou “Habite-se”

Art. 42. As obras públicas ou privadas deverão obter Certificado de Con-
clusão de Obra ou “Habite-se”.
Art. 43. Para emissão do Certificado de Conclusão de obras ou “Habite-se” 
são necessários:
I - protocolo de requerimento formalizado pelo interessado e profissional 
habilitado, que devem declarar que a obra foi construída de acordo com 
o projeto aprovado, responsabilizando-se pelo pleno e correto funciona-
mento de seus equipamentos e instalações;
II - vistoria realizada pelo setor de fiscalização na qual se constatará que a 
edificação foi construída conforme o projeto aprovado;
III - auto de vistoria referente aos sistemas de água e esgoto pelo SAAE;
IV - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, nos casos que dependem da 
instalação de proteção contra incêndios;
V - Licença de Instalação da CETESB, quando for o caso;
VI - auto de vistoria referente ao sistema de drenagem urbana;
VII - quitação de eventuais multas incidentes sobre a obra;
VIII – regularidade dos tributos e preços públicos incidentes na atividade 
de construção civil;
IX - cumprimento de eventuais Termos de Compromisso firmados entre a 
PMSC e o interessado por ocasião da aprovação de projeto;
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 
disposto na Lei Municipal nº 13.867, de 12 de setembro de 2006, ou a que 
vier substituí-la;
XI - condições mínimas de habitabilidade, executadas conforme projeto 
aprovado e disposições desta Lei compreendendo:
a) acessibilidade à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida;
b) área permeável;
c) instalações hidráulicas e sanitárias;
d) instalações elétricas;
e) conclusão da cobertura;
f ) execução da impermeabilização e vedação das paredes;
g) instalação de caixa receptora de correspondências;
h) instalação de depósito de acondicionamento, e coleta de resíduos com 
compartimentos independentes, destinados ao aterro sanitário e à cadeia 
de reciclagem;
i) execução do passeio público.
§ 1º Poderá ser concedido o Certificado de Conclusão Parcial de Obra, des-
de que a parte concluída atenda às exigências previstas nesta Lei quanto 
ao uso e ocupação do solo, ofereça condições mínimas de habitabilidade 
ou uso a que se destina.
§ 2º Havendo divergência entre a situação real e o projeto aprovado, o 

interessado será notificado a apresentar projeto para regularização do 
imóvel, cabendo ao profissional responsável a adequação de todas as des-
conformidades.

Seção VI
Da Regularização das Edificações Concluídas

Art. 44. Todas as edificações a serem regularizadas deverão atender o dis-
posto nesta Lei, com exceção das edificações com comprovação de área 
de construção anterior ao ano de 1963, que serão passíveis de regulariza-
ção para a área comprovada a qualquer tempo, sem exigências adicionais 
ou penalidades.
§ 1º A regularização das edificações que comprovem a área construída no 
período compreendido entre o ano de 1963 e a data de vigência desta Lei 
será tratada por lei específica.
§ 2º A comprovação da área construída a ser regularizada será por meio de 
um dos seguintes documentos:
I - certidão de cadastro imobiliário;
II - carnê de IPTU;
III - escritura lavrada em Cartório de Notas;
IV - averbação em matrícula do Cartório de Registro de Imóveis;
V - Certificado de Área Construída.
§ 3º Até a aprovação de nova lei a respeito da regularização das edifica-
ções concluídas, permanece em vigor a legislação atual.
Art. 45. Não serão passíveis de regularização as edificações:
I - localizadas em áreas de preservação permanente ou áreas não edificá-
veis de qualquer espécie;
II - situadas em loteamentos clandestinos;
III - em desacordo com esta Lei, com a legislação municipal de uso e ocu-
pação do solo e convenções de condomínio;
IV - situadas sobre ou sob os recuos estabelecidos por lei;
V - que apresentem sistema de iluminação, ventilação e insolação loca-
lizado na divida das propriedades vizinhas, sejam elas públicas ou parti-
culares;
VI - localizadas em áreas públicas invadidas, desde que as mesmas não te-
nham sido objeto de prévia alienação nos termos da legislação pertinente.
Art. 46. A emissão do Alvará de Regularização dependerá do atendimento 
ao disposto nesta Lei e do pagamento da multa por executar obra ou de-
molição sem licença, incidente sobre a área a ser regularizada, conforme 
Tabela 1 anexa a esta Lei.
§ 1º O valor da multa será depositado no Fundo Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano.
§ 2º O pagamento da multa não desobriga as adequações necessárias nas 
edificações para atendimento a este Código.
§ 3º As edificações residenciais com área construída total inferior ou igual 
a 70 m² (setenta metros quadrados) que sejam o único imóvel do proprie-
tário poderão ser regularizadas uma única vez, a qualquer tempo, e esta-
rão dispensadas do pagamento de multas, desde que estejam edificadas 
em conformidade com as leis de uso e ocupação do solo.
§ 4º O valor mínimo da multa será o equivalente à área construída de 70 
m² (setenta metros quadrados).
Art. 47. Fica a cargo do Poder Executivo estabelecer programas para a re-
gularização de edificações residenciais unifamiliares e/ou de uso misto, lo-
calizadas em Áreas de Especial Interesse Histórico ou Social, clandestinas 
e/ou irregulares que não atendam ao disposto nesta Lei.
§ 1º O intervalo mínimo entre os programas de que trata o “caput” não será 
menor que quatro anos.
§ 2º O prazo máximo para protocolar a regularização que se beneficiará 
destes programas será de noventa dias após sua publicação.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

Seção I
Dos Procedimentos de Fiscalização

Art. 48. As vistorias nas obras e edificações deverão ser realizadas nos se-
guintes casos:
I - nos procedimentos de licenciamento, autorizações e acompanhamento 
das obras;
II - quando, em qualquer edificação, forem observados indícios que ame-
açam a segurança pública;
III - por comunicação de qualquer violação do disposto nesta Lei que for  
levada a conhecimento do órgão competente;
IV - para acompanhamento de prazos e do cumprimento das notificações;
V - para efeito de regularização de obra;
VI - para concessão dos Certificados deste COE.
Art. 49. Constatada a infração, o infrator será autuado e notificado a regu-
larizar a situação nos prazos a serem regulamentados por decreto.
Art. 50. No ato de vistoria serão embargadas as obras e edificações em 
execução:
I - sem licença ou autorização;
II - em desacordo com o projeto licenciado; ou 
III - que caracterizem risco à segurança.
Art. 51. O embargo cessará com:
I - pagamento das multas, tributos e preços públicos devidos; e
II - regularização da obra.
Parágrafo único. Durante o embargo será permitida somente a execução 
de serviços indispensáveis à segurança do local, mediante autorização.
Art. 52. O não atendimento à notificação de embargo implicará em:
I - lavratura do Auto de Infração por reincidência e/ou desobediência à 
notificação e aplicação de multa prevista na Tabela 1 anexa a esta Lei;

II - emissão de notificação estipulando novos prazos e condições para a 
adequação da situação.
§ 1º Considera-se desobediência o não cumprimento da notificação efe-
tuada pela fiscalização.
§ 2º Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dis-
positivo legal no mesmo imóvel.
Art. 53. No Auto de Infração deverá constar:
I - identificação e endereço do imóvel;
II - estágio da obra e descrição da infração cometida;
III - data;
IV - assinatura e identificação do fiscal.
§ 1º A notificação ou a aplicação de multas ao infrator será feita pessoal-
mente ou por meio de correspondência eletrônica com confirmação de 
leitura ou por via postal com aviso de recebimento.
§ 2º Havendo recusa do infrator em assinar o auto no ato da vistoria, o 
servidor fará constar o fato no mesmo.
§ 3º Na impossibilidade da notificação ou a aplicação de multas ao infrator 
por uma das formas elencadas no § 1º deste artigo, as mesmas deverão ser 
publicadas por edital no Diário Oficial do Município.
Art. 54. A fiscalização lavrará o Auto de Interdição para a edificação con-
cluída quando:
I - não possuir o Certificado de Conclusão de Obra ou “Habite-se”;
II - verificar o descumprimento de qualquer disposição pertinente ao uso 
pretendido.
Parágrafo único. O Auto de Interdição cessará com a regularização da situ-
ação perante os órgãos competentes.
Art. 55. A demolição total ou parcial da edificação poderá ser solicitada, a 
qualquer tempo, nos seguintes casos:
I – quando se tratar de edificação executada sem observância ao alinha-
mento, invadindo áreas públicas, ou quando a infração ou irregularidade 
cometida for julgada intolerável do ponto de vista do interesse coletivo e 
do bem público;
II - quando avaliada por profissional habilitado como em situação de risco 
iminente e o proprietário não tomar as providências necessárias para a 
segurança dos usuários e do público em geral;
III - quando construída em desacordo com este Código, a partir de sua 
vigência.

Seção II
Das Penalidades e Multas

Art. 56. Ficam sujeitas às penalidades e multas previstas nesta Lei os pro-
prietários, os possuidores, os condomínios, os usuários, os sucessores, os 
autores de projetos e/ou os responsáveis técnicos quando cometerem in-
fração descrita na Tabela 1 anexa a esta Lei.
§ 1º O infrator terá prazo de trinta dias, contados da data de confirmação 
de recebimento do Auto de Infração para pagar ou apresentar defesa à au-
toridade competente, que julgará e comunicará a decisão ao interessado.
§ 2º Caberá um recurso contra o indeferimento de defesa, a ser julgado 
por instância imediatamente superior a que julgou o recurso.
Art. 57. A reincidência da infração gerará a aplicação progressivamente em 
dobro dos valores fixados na Tabela 1 anexa a esta Lei.
Art. 58. As penalidades referentes aos imóveis de valor ambiental, artís-
tico ou histórico serão aplicadas conforme o disposto na Lei Municipal 
nº 13.864, de 6 de setembro de 2006 ou a que vier substituí-la, comple-
mentadas pelas disposições desta Lei, com valor estipulado na Tabela 1 
em anexo.
Art. 59. A atualização dos valores e o procedimento de cobrança das mul-
tas serão realizados de conformidade com legislação municipal vigente.
Art. 60. O pagamento das multas não exime o infrator da execução das 
adequações solicitadas nas notificações e autuações.

TÍTULO III
DAS NORMAS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 61. Os projetos arquitetônicos apresentados para o licenciamento 
somente serão aceitos se estiverem legíveis, de acordo com as normas 
técnicas de representação de projetos da ABNT ou as adotadas pelo ór-
gão competente e acompanhados de todos os documentos necessários 
à análise.
Art. 62. A representação gráfica do projeto poderá ser feita por Projeto 
Completo ou Projeto Simplificado.
§ 1º O projeto para licenciamento poderá, para primeira análise, ser apre-
sentado em apenas uma via, que ficará retida no processo.
§ 2º Para reapresentação de projetos corrigidos ou emissão de qualquer 
licença, o interessado deverá juntar ao processo as demais cópias que se 
fizerem necessárias, das quais permanecerá somente uma delas, após seu 
encerramento.
§ 3º Não serão aceitos para protocolo ou para reapresentação de projetos, 
documentos e peças gráficas com emendas, rasuras ou colagens.
§ 4º A qualquer momento a PMSC poderá, com as devidas justificativas, 
exigir a apresentação de novos desenhos, detalhes e informações adicio-
nais, inclusive o Projeto Arquitetônico Completo, para melhor instrumen-
talizar o processo de análise e avaliação do Projeto Simplificado.
Art. 63. Deverão constar na folha do projeto as seguintes declarações:
I - a aprovação do projeto não implica o reconhecimento, por parte da 
Prefeitura, do direito de propriedade do terreno;
II - a execução da obra obedecerá ao disposto no Código de Obras e Edifi-
cações e demais normas pertinentes, e que qualquer alteração ou irregu-



Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIAL
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011 
www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

laridade que impeça a concessão do Certificado de Conclusão da Obra ou 
“Habite-se” será de inteira responsabilidade do proprietário e do respon-
sável técnico pela execução.
Art. 64. Todas as peças gráficas do projeto deverão ter:
I – assinatura do proprietário ou do possuidor do imóvel;
II - assinatura do autor do projeto e do responsável técnico pela execução 
da obra, em caso de licença de execução;
III - descrição do perímetro legal do lote;
IV - descrição do perímetro da construção e das projeções dos demais pa-
vimentos, identificando por meio de legenda suas áreas;
V - legenda das áreas a construir, regularizar, demolir e existente;
VI - legenda e cotas das áreas residenciais, comerciais e/ou serviços quan-
do a edificação for de uso misto;
VII - legenda e cotas das áreas de varanda e garagem;
VIII - descrição do perímetro da área permeável;
IX - indicação da área de cobertura vegetal; 
X - planta de cobertura;
XI - cortes e elevações quando necessários para análise dos recuos e gaba-
rito dos imóveis localizados na Poligonal Histórica;
XII - cotas dos recuos;
XIII - quadro de áreas, indicando área do terreno, áreas identificadas na 
legenda, área livre e coeficientes urbanísticos;
XIV - detalhe do poço de infiltração;
XV - detalhe das áreas de circulação e rotas acessíveis com indicação das 
cotas de nível, inclinação de rampas e posição de pisos táteis;
XVI - detalhe do passeio público, com indicação das cotas de nível, rebai-
xamento de guias, pisos táteis e abertura para plantio de árvore, quando 
for o caso;
XVII - endereço da obra;
XVIII - identificação numerada das pranchas.
§ 1º As informações constantes nos documentos e projetos apresentados 
deverão corresponder às informações cadastrais municipais.
§ 2º A PMSC poderá exigir as indicações das aberturas nos projetos simpli-
ficados para verificação dos recuos obrigatórios.

Seção I
Das Áreas Computáveis e Não Computáveis

Art. 65. Serão consideradas áreas não computáveis no cálculo do Coefi-
ciente de Aproveitamento (CA) e do Coeficiente de Ocupação (CO):
I - garagens e/ou estacionamento de veículos e suas respectivas faixas de 
circulação e manobra;
II - reservatórios, barriletes, casa de máquinas;
III - piscinas;
IV - repetições das projeções de escadas, fosso de elevadores, dutos e 
shafts;
§ 1º As escadas, dutos, fossos, shafts e similares serão computados uma 
única vez na área de projeção da edificação no solo.
§ 2º As piscinas quando descobertas deverão constar em campo indepen-
dente no quadro de áreas e terão sua área descontada somente da área 
livre e não somadas à área construída.

CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO

Seção I
Do Tapume

Art. 66. A instalação dos tapumes e andaimes no passeio público deverá 
atender a Norma Regulamentadora NR18 - Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção, do Ministério do Trabalho, ou outra 
norma que venha a substituí-la.
Parágrafo único. Os andaimes devem ficar dentro dos limites do tapume.
Art. 67. Somente poderão avançar sobre o passeio público os tapumes de 
obras e demolições que se localizam no alinhamento predial ou quando o 
processo construtivo assim o requerer.
§ 1º Os tapumes localizados no passeio público deverão deixar uma faixa 
livre para circulação de pedestres de, no mínimo, 
1,20 m (um metro e vinte centímetros), devendo ser recuados para dentro 
do alinhamento predial assim que concluídos os serviços, ou em caso de 
obra paralisada por período superior a noventa dias.
§ 2º Para os casos no qual não seja possível atender ao disposto no § 1º 
deste artigo, ou se na faixa livre resultante houver interferências com 
postes e mobiliário urbano, deverá ser solicitado o desvio do trânsito de 
pedestres para parte do leito carroçável, providenciando-se uma rampa 
provisória conforme a norma de acessibilidade vigente.

Seção II
Do Canteiro de Obras

Art. 68. O canteiro de obras compreende a área destinada à execução e 
desenvolvimento das obras, serviços complementares, implantação de 
instalações temporárias, tais como alojamento, escritório de campo, de-
pósitos, estande de vendas e outros.
Art. 69. Durante a execução das obras será obrigatória a manutenção das 
vias e do passeio público desobstruídos e em perfeitas condições, sendo 
proibido a sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de obras.
§ 1º A fiscalização poderá exigir medidas técnicas para minimizar possíveis 
impactos à vizinhança causados pelas obras.
§ 2º Será permitida a utilização do passeio público para carga e descarga 
de materiais de construção somente durante horário comercial, e por um 
período máximo de quatro horas, devendo o material ser deslocado para 
o interior do imóvel.

§ 3º Caso haja necessidade de utilização do logradouro público para exe-
cução de trabalhos especiais ou que coloquem em risco a segurança de 
usuários das vias ou da vizinhança, deverá ser solicitada autorização ao 
órgão competente.
Art. 70. A utilização de container fora dos limites do lote deverá ser autori-
zada pela PMSC e atender às seguintes condições:
I - não obstruir, o escoamento das águas pluviais; o passeio público; as 
sinalizações urbanas e a via pública;
II - ser elevado do piso;
III - possuir recuo mínimo de 5 m (cinco metros) da confluência dos alinha-
mentos prediais nos casos de lotes de esquina;
IV - não lançar qualquer resíduo proveniente da utilização do container no 
logradouro público;
V - possuir faixa luminosa refletiva de sinalização;
VI - possuir instalações regulares, quando necessário, de água, esgoto, 
energia elétrica e telefonia, de acordo com as normas das empresas con-
cessionárias e SAAE.
Art. 71. Os elementos do canteiro de obras não poderão prejudicar a ar-
borização da via, a iluminação pública, a visibilidade de placas, avisos ou 
sinais de trânsito e outras instalações de interesse público.
Art. 72. Os canteiros das obras deverão adotar, visando as boas práticas de 
sustentabilidade e segurança dos operários, o descrito a seguir:
a) instalação e efetiva aplicação de normas e procedimentos de segurança 
do trabalho, como utilização de equipamentos de proteção individual e 
coletiva;
b) armazenamento, de modo correto, dos materiais de construção, de for-
ma a evitar desperdício e acidentes;
c) gerenciamento adequado das instalações provisórias, utilizando, pre-
ferencialmente, materiais e equipamentos que possam ser reutilizados 
posteriormente em outra obra;
d) manejo adequado dos resíduos orgânicos das obras, encaminhando-os 
para o descarte adequado;
e) cobertura, sempre que possível, das áreas expostas do terreno com for-
ração vegetal para controle da erosão e da poluição do ar (poeira).

Seção III
Das Obras Paralisadas

Art. 73. No caso de paralisação de uma obra, o responsável técnico ou o 
proprietário deverá comunicar o órgão competente e deverá tomar as se-
guintes providências:
I - fechar todas as aberturas da construção;
II - remover os andaimes, formas e equipamentos de obra, quando pos-
sível;
III - fechar o terreno no alinhamento predial por meio de vedação, de for-
ma a impedir sua invasão;
IV - recuar os tapumes localizados no passeio público para o alinhamento 
predial;
V - manter o imóvel limpo durante o período em que não houver uso.
§ 1º Caso a obra paralisada ofereça risco à população, o proprietário do 
imóvel será notificado a executar serviços e obras que restabeleçam a es-
tabilidade e segurança, devendo concluir a intervenção no prazo de trinta 
dias, contados do recebimento da notificação.
§ 2º O prazo de execução estabelecido no § 1º deste artigo poderá ser 
prorrogado mediante solicitação devidamente justificada.

CAPÍTULO III
DAS NORMAS GERAIS DAS EDIFICAÇÕES

Art. 74. Os compartimentos, os ambientes e as aberturas das edificações 
deverão ser adequadamente dimensionados de forma a garantir ilumina-
ção, ventilação, salubridade e conforto dos ocupantes conforme o tempo 
de permanência no local e seu uso, atendendo aos parâmetros universais 
de ergonomia, de acessibilidade e segurança, inclusive no mobiliário.
Parágrafo único. Ficam adotadas no Município de São Carlos as disposi-
ções de proteção contra incêndios constantes na legislação estadual e 
nas normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo.
Art. 75. As obras de ampliação e reforma em edificações existentes não 
deverão agravar situações irregulares já consolidadas quanto aos recu-
os obrigatórios e coeficientes urbanísticos previstos na Lei Municipal nº 
13.691, de 25 de novembro de 2005 - Plano Diretor, ou a que vier substituí-
la.
§ 1º Nas obras de ampliação e reforma em edificações existentes poderão 
ser aprovados os seguintes casos:
I - troca de esquadrias nas paredes existentes que não respeitem os recuos 
mínimos;
II - troca de cobertura;
III - troca de piso externo;
IV - ampliações, desde que respeitem aos recuos mínimos obrigatórios, o 
Coeficiente de Aproveitamento, o Coeficiente de Ocupação e o Coeficien-
te de Permeabilidade.
§ 2º As reformas e ampliações nas edificações existentes deverão observar, 
no que for possível, as disposições relativas à sustentabilidade, acessibili-
dade e estacionamento frontal, admitindo-se alternativas de compensa-
ção das mesmas, conforme o caso. 
Art. 76. Os elementos de cercamento deverão ser dimensionados de ma-
neira a não oferecer riscos de segurança ou promover a insalubridade de 
propriedades vizinhas.

Seção I

Dos recuos e dos sistemas de iluminação e ventilação
Art. 77. Os recuos das edificações em relação às divisas ou entre corpos 
edificados no mesmo lote deverão ter dimensão que permita a inscrição 
de um círculo com diâmetro mínimo estabelecido na Tabela 2 anexa a esta 
Lei.
§ 1º A posição da abertura será determinada a partir do seu limite mais 
próximo à divisa.
§ 2º Quando for o caso, ficam resguardados os recuos obrigatórios dispos-
tos nas convenções de condomínio e contratos de loteamento.
§ 3º Ficam permitidos os sistemas artificiais de iluminação e ventilação, 
sem prejuízo dos recuos estabelecidos nesta Seção.

Seção II
Da Sustentabilidade

Art. 78. Os projetos deverão apresentar em sua concepção arquitetônica 
e em seu memorial descritivo elementos ou sistemas de sustentabilidade 
conforme disposto nesta Seção.
Art. 79. Os elementos ou sistemas de sustentabilidade obrigatórios são:
I - área permeável;
II - construção de reservatório de detenção e retenção ligado ao sistema 
de drenagem ou sistema equivalente, sendo que:
a) o volume do reservatório deverá ser calculado na razão de 5 l (cinco 
litros) para cada metro quadrado impermeabilizado do terreno;
b) nos casos em que a área impermeabilizada seja menor que 50% (cin-
quenta por cento) será dispensada a construção do reservatório.
III - elaboração e implantação de projeto de gerenciamento dos resíduos 
da construção civil, conforme legislação vigente;
IV - lixeira adequadamente dimensionada para coleta seletiva:
a) o armazenamento de resíduos sólidos domiciliares poderá ser feito em 
recipientes móveis, como caçamba com tampa, desde que fique posicio-
nada internamente ao alinhamento predial, até o horário de coleta;
b) a lixeira deverá ser executada de acordo com princípios de higiene pú-
blica, normas do órgão municipal competente e demais legislações per-
tinentes;
c) admite-se para residências unifamiliares a instalação de lixeiras na faixa 
de serviços do passeio público quando não impedir a acessibilidade;
V - estacionamentos para meios de transporte alternativos, conforme Ta-
bela 3.
Parágrafo único. As residências unifamiliares com área construída menor 
que 70 m² (setenta metros quadrados) ficam dispensadas do disposto nos 
incisos III e IV.
Art. 80. Os elementos ou sistemas de sustentabilidade opcionais poderão 
ser:
I - reutilização de águas residuais e/ou águas pluviais desde que atendam 
à legislação específica, não comprometam o sistema público de coleta de 
esgoto e garantam a salubridade da edificação, a racionalização e econo-
mia dos recursos disponíveis, devendo ser definidos:
a) os usos previstos para o esgoto tratado; 
b) volume de esgoto a ser reutilizado; 
c) o sistema de tratamento utilizado; 
d) sistema de reserva e de distribuição;
e) os usos previstos para a água tratada;
II - utilização de fontes de energia renováveis, como energia solar ou eó-
lica, entre outras;
III - utilização de materiais, técnicas construtivas locais e sistemas alter-
nativos, desde que seu desempenho seja adequado às normas técnicas 
em vigor;
IV - o plantio de árvore no passeio público para complementação do siste-
ma de arborização urbana, conforme legislação municipal vigente.

Seção III
Das Instalações Prediais

Subseção I
Das Instalações Sanitárias

Art. 81. Todas as edificações de uso público ou coletivo deverão dispor de 
instalações sanitárias dimensionadas em função do uso e da atividade.
Art. 82. Quando o uso da edificação for para comércio, serviços e indús-
trias, ou em caso de exigência da autoridade sanitária, deverão ser previs-
tos sanitários para uso de funcionários.
Parágrafo único. Em função do uso e da atividade a que se destina a edifi-
cação e a critério do órgão fiscalizador competente serão exigidos sanitá-
rios e/ou vestiários, separados por sexo, para uso dos funcionários. 
Art. 83. São obrigatórios os sanitários de uso público, separados por sexo, 
e ao menos uma instalação sanitária acessível, nos seguintes locais:
I - espaços de esporte, recreação, lazer de uso coletivo e de hotelaria;
II - estabelecimentos de ensino, bibliotecas e similares;
III - locais de consumo de alimentos;
IV - teatros, cinemas, casas de shows, centro de convenções, auditórios, 
igrejas e similares;
V - clínicas médicas, hospitais e similares;
VI - locais de permanência de pessoas, como agências bancárias, salas de 
espera e recepções em geral;
VII - supermercados, hipermercados, lojas de departamento, galerias e 
shopping centers.
§ 1º Nos casos em que a demanda justifique, será aceito um único sani-
tário (unissex), e mediante aprovação do órgão fiscalizador competente, 
desde que acessível.
 § 2º Nos casos não descritos neste “caput”, após análise de critérios de 
permanência, porte, uso e atividade da edificação, o órgão competente 
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poderá solicitar sanitários acessíveis de uso público.

Subseção II
Do Gás

Art. 84. Os projetos de novas edificações e de reformas que vierem a dispor 
de instalações permanentes de gás combustível (GLP ou natural) deverão 
atender às legislações federais, estaduais e municipais pertinentes.

Subseção III
Do Esgotamento Sanitário

Art. 85. Todas as edificações deverão possuir sistema de esgotamento 
sanitário ou de águas residuais, de acordo com as normas técnicas per-
tinentes.
Art. 86. É terminantemente proibido o lançamento de águas residuais no 
sistema de águas pluviais, devendo ser observado o disposto na Lei Mu-
nicipal nº 13.649, de 15 de setembro de 2005, ou a que vier substituí-la.
Art. 87. As edificações situadas em áreas desprovidas de rede pública 
coletora de esgoto deverão executar as instalações destinadas ao arma-
zenamento, tratamento e destinação de esgoto por seu próprio custo, e 
de acordo com as normas técnicas específicas e aprovadas pelos órgãos 
municipais, estaduais e federais pertinentes.

Subseção IV
Da Captação e Drenagem de Águas Pluviais

Art. 88. As águas pluviais deverão ser encaminhadas até o poço de reten-
ção ou infiltração contido no próprio lote, e o excesso canalizado sob o 
passeio público, até o sistema de drenagem urbana, quando existente.
Parágrafo único. Em casos especiais de impossibilidade de conduzir as 
águas pluviais às sarjetas, será permitido o seu lançamento nas galerias 
de águas pluviais, desde que haja a aprovação pelo órgão competente.
Art. 89. É proibido o despejo de águas pluviais ou servidas sobre as calça-
das, nos imóveis vizinhos, ou seu lançamento na rede de esgoto.
Parágrafo único. Quando constatada a irregularidade o proprietário será 
intimado a realizar a adequação no prazo de trinta dias, contados do rece-
bimento da intimação, e o órgão competente aplicará os procedimentos 
fiscais e as multas cabíveis.

Seção IV
Dos Equipamentos

Subseção I
Das Caixas Receptoras de Correspondências

Art. 90. Toda edificação deverá dispor de caixa receptora, portaria ou gua-
rita para recepção das correspondências.
Parágrafo único. A caixa receptora de correspondência poderá ser fixada 
ao portão ou à grade, embutida no muro ou ainda, suportada em pedes-
tal, devendo em qualquer das situações previstas, localizar-se dentro do 
alinhamento predial em posição e altura que facilitem o acesso e a segu-
rança dos distribuidores de correspondências.

Subseção II
Das Cercas Energizadas

Art. 91. As empresas e pessoas físicas que se dediquem à instalação de cer-
cas energizadas deverão possuir registro no CREA-SP e possuir engenheiro 
eletricista na condição de responsável técnico.
Art. 92. As cercas energizadas deverão obedecer, na ausência de Normas 
Técnicas Brasileiras, as determinações de ordem técnica que deverão ser 
publicadas em ato da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano no prazo de sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 93. Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de 
muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a altura do primeiro fio 
energizado deverá ser de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) 
em relação ao nível do solo mais alto, interno ou externo, do imóvel cer-
cado.

Seção V
Dos Espaços de Circulação

Art. 94. Os espaços de circulação deverão atender às normas de acessibi-
lidade ou serem passíveis de adaptação, e deverão ainda, atender às leis 
específicas em âmbito municipal, estadual e federal, conforme o caso, em 
todos os requisitos de projeto, dimensionamento e execução.
§ 1º Aplica-se o disposto no “caput” em áreas de uso comum, em habita-
ções multifamiliares, edifícios de uso coletivo e/ou público, configurando 
a rota acessível desde o passeio público.
§ 2º No caso de existir mais de uma circulação atendendo ao mesmo des-
tino, no mínimo uma destas deverá ser acessível.
Art. 95. Nas edificações, mesmo havendo equipamento eletromecânico de 
transporte vertical, deverão existir escadas ou rampas de acesso a todos 
os andares.
Art. 96. Deverão ser servidas por, no mínimo, um elevador de passageiros, 
todas as edificações que possuírem desnível superior a 10 m (dez metros), 
compreendido entre os pisos dos pavimentos, incluindo o térreo.
§ 1º No caso da edificação possuir mais de uma entrada, situadas em níveis 
diferentes, será considerada, para efeito da obrigatoriedade de instalação 
de elevador, a entrada de nível mais baixo.
§ 2º No cômputo dos andares e no cálculo do desnível não serão conside-
rados os andares destinados à zeladoria e casa de máquinas.
§ 3º Pelo menos um dos elevadores existentes deverá ser acessível à pes-
soa com deficiência, de acordo com a legislação vigente.

Seção VI
Do Sistema Viário

Art. 97. O sistema viário de imóveis particulares deverá atender ao dispos-
to nesta Lei e estar livre de qualquer interferência estrutural ou física que 
possa prejudicá-lo.
Art. 98. As faixas de circulação de veículos deverão apresentar dimensões 
mínimas, para cada faixa de rolamento e de sentido de tráfego, de:
I - 3 m (três metros) de largura e 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) 
de altura livre de passagem, quando destinadas à circulação de automó-
veis e utilitários;
II - 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros) de largura e 3,50 m (três 
metros e cinquenta centímetros) de altura livre de passagem, quando 
destinadas à circulação de caminhões de até 6 t (seis toneladas) e ônibus 
leves; 
III - 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros) de largura e 4 m (qua-
tro metros) de altura livre de passagem, quando destinadas à circulação 
de carretas e grandes ônibus.
§ 1º Os casos de circulação de veículos de transporte de carga especial de 
grande dimensão serão analisados pelo órgão competente.
§ 2º Quando a faixa de circulação for comum a automóveis, utilitários e 
caminhões prevalecerão as maiores dimensões.
Art. 99. Será admitida uma única faixa de circulação de acesso para esta-
cionamentos em edificações de uso habitacional com, no máximo, sessen-
ta vagas e, nos demais usos, trinta vagas. 
Parágrafo único. Os projetos com estacionamentos acima de cinquenta 
vagas deverão ser aprovados pela autoridade municipal de trânsito.
Art. 100. As faixas de circulação em curva terão largura aumentada em ra-
zão do raio interno, expresso em metros, e da declividade, expressa em 
porcentagem, tomada no desenvolvimento interno da curva, conforme 
disposto na Tabela 5 anexa a esta Lei.
Parágrafo único. Deverá ser prevista concordância entre a largura normal 
da faixa e a largura aumentada necessária ao desenvolvimento da curva.
Art. 101. O início das rampas para circulação de veículos deve se situar no 
alinhamento e apresentar declividade máxima de:
I - 20% (vinte por cento) na seção longitudinal, quando destinada à circu-
lação de automóveis e utilitários;
II - 12% (doze por cento) na seção longitudinal, quando destinada à circu-
lação de caminhões e ônibus;
III - 3% (três por cento) na seção transversal.
Parágrafo único. Em casos especiais, as rampas poderão iniciar na faixa de 
acesso.

Subseção I
Dos Espaços de Manobra e Estacionamento

Art. 102. Nos sistemas viários dos empreendimentos com estacionamen-
tos de uso coletivo deverão ser previstos espaços de controle de acesso, 
acumulação, manobra e estacionamento de veículos, de forma que estas 
operações não sejam executadas nos espaços dos logradouros públicos.
Art. 103. Os empreendimentos de prestação de serviços de estaciona-
mentos ou aqueles agregados a empreendimentos definidos como pólo 
gerador de tráfego deverão ter área interna de acumulação de veículos 
dimensionados de forma a comportar, no mínimo, 3% (três por cento) de 
sua capacidade e não poderá dificultar a saída de veículos.
Parágrafo único. Quando se tratar de estacionamento com acesso contro-
lado, deverá ser previsto o espaço de acumulação ou acomodação entre o 
alinhamento predial e o local do controle.
Art. 104. A quantidade de vagas para estacionamento deverá obedecer 
aos mínimos estabelecidos na Tabela 3 anexa a esta Lei.
Parágrafo único. O órgão competente analisará os casos específicos e 
devidamente justificados em função da atividade exercida na edificação 
e de sua localização para aprovação de vagas em caráter excepcional ao 
disposto na Tabela 3 anexa a esta Lei.
Art. 105. O dimensionamento das vagas de estacionamento e garagem, 
inclusas as vagas para pessoas com deficiência, deverá ser feito em função 
do tipo de veículo e os espaços de circulação ou manobra, respeitadas as 
dimensões mínimas constantes nesta Lei.
§ 1º As vagas para pessoas com deficiência devem estar localizadas em 
rota acessível. 
§ 2º Os estacionamentos para pessoas com deficiência não podem ter in-
clinação superior a 3% em qualquer direção e sentido.
Art. 106.  As vagas em estacionamentos reservadas às pessoas idosas 
devem estar localizadas em rota acessível e respeitar a legislação federal 
ou municipal quanto ao número mínimo exigido em relação ao total de 
vagas.
Art. 107. Às vagas de estacionamento, quando paralelas à faixa de circu-
lação ou manobra, será acrescido 1 m (um metro) no comprimento e 25 
cm (vinte e cinco centímetros) na largura para automóveis e utilitários, e 
2 m (dois metros) no comprimento e 1 m (um metro) na largura para ca-
minhões e ônibus.
Art. 108. Será admitida somente a manobra de até dois veículos para libe-
rar a movimentação de um terceiro.

Subseção II
Do Estacionamento Frontal

Art. 109. As edificações de uso industrial, comercial ou de prestação de 
serviços poderão implantar rebaixamento de guia e/ou vagas de estacio-
namento com acesso direto ao alinhamento, de acordo com as determi-
nações desta Lei.
Art. 110. A solicitação para instalação de vagas de garagem ou de estacio-

namento frontal de acesso direto no alinhamento do lote será encaminha-
da ao órgão competente e submetida à análise da autoridade municipal 
de trânsito para emissão de autorização.
Art. 111. As vagas de estacionamento instaladas perpendicularmente à 
testada do lote deverão atender às dimensões mínimas de 5 m (cinco me-
tros) de comprimento por 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) de 
largura, internamente ao lote.
Parágrafo único. Em estacionamentos existentes e/ou a serem readequa-
dos, será admitida a implantação de vagas desde que os veículos estacio-
nados sejam compatíveis com as dimensões disponíveis e não avancem 
sobre a calçada.
Art. 112. Os proprietários e/ou possuidores dos imóveis com estaciona-
mento frontal deverão instalar: 
I - dispositivos do tipo “bate-rodas” balizadores horizontais baixos, na altu-
ra das rodas do veículo, que se configurem como obstáculos intransponí-
veis, em local apropriado e internamente às vagas; 
II - placa especificando o comprimento máximo dos veículos permitidos 
a utilizarem o estacionamento e também: “AO MANOBRAR, DÊ PREFERÊN-
CIA AO PEDESTRE”, em local visível aos usuários.

Subseção III
Dos Espaços para Carga e Descarga

Art. 113. Em estabelecimentos comerciais ou industriais com área constru-
ída maior ou igual a 300 m² (trezentos metros quadrados), e para lojas de 
departamentos, varejões, bares, restaurantes, supermercados, armazéns e 
similares, poderá ser exigida a reserva de área interna do lote para carga 
e descarga de materiais, mercadorias, equipamentos e similares, com di-
mensão adequada conforme disposto neste COE.
Art. 114. Para os estabelecimentos já consolidados, ou em projetos de 
estabelecimentos cujas características construtivas justifiquem a im-
possibilidade de construção de área para carga e descarga de materiais 
e mercadorias, deverá ser adaptado um espaço na via pública para este 
fim, mediante o parecer da autoridade municipal de trânsito e legislação 
específica.
Art. 115.  Os horários especiais para carga e descarga serão regulamenta-
dos por decreto.
Art. 116. Os estabelecimentos classificados como CS-4 (atividades gera-
doras de tráfego intenso) pelo Plano Diretor, ou aqueles que vierem a ser 
incorporados nesta classificação pelo órgão competente, deverão contar 
com espaço para carga e descarga e apresentar EIV/RIVI conforme estabe-
lecido em lei específica. 

Subseção IV
Dos Espaços para Embarque e Desembarque

Art. 117. Os estabelecimentos definidos pelo Plano Diretor como CS-4 (ati-
vidades geradoras de tráfego intenso) ou CS7-04 (serviço de educação e 
saúde tais como faculdades, universidades, hospitais, maternidades e sa-
natórios) deverão prever local de embarque e desembarque, e apresentar 
EIV/RIVI conforme estabelecido em lei específica. 
Parágrafo único. Os projetos de espaços de embarque deverão passar por 
análise da autoridade municipal de trânsito. 

CAPÍTULO IV
DO PASSEIO PÚBLICO

Seção I
Da Execução do Passeio Público

Art. 118. Em todos os terrenos, edificados ou não, que façam frente para 
logradouros públicos com guias, sarjetas e pavimentação, será obrigatória 
a execução de passeio público em conformidade com este Código e com 
a legislação vigente referente à acessibilidade.
Parágrafo único. As edificações existentes atenderão ao disposto no “ca-
put” deste artigo quando forem objeto de ampliação, regularização ou 
reforma.
Art. 119. As calçadas deverão desenvolver-se num plano contínuo, acom-
panhando a inclinação longitudinal da via pública, obedecendo aos cri-
térios mínimos das faixas correspondentes: faixa livre, faixa de serviços e 
faixa de acesso.
§ 1º Na instalação de portões eletrônicos ou manuais do tipo basculante 
ou pantográfico não poderá ocorrer a invasão do espaço aéreo do passeio 
público quando a folha do portão estiver em movimento, devendo todo o 
percurso acontecer dentro dos limites do lote.
§ 2º O piso tátil direcional deverá ser instalado em áreas abertas onde 
haja descontinuidade de referência edificada, como em estacionamentos 
frontais, acessos a garagens, postos de gasolina, quando o edifício estiver 
recuado ou quando houver ocupação do passeio publico com mobiliário 
temporário, seguindo as especificações das normas técnicas vigentes e as 
diretrizes do órgão competente.
Art. 120. A faixa livre deverá possuir largura mínima de 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros) e inclinação transversal constante máxima de 3% (três 
por cento) e ser construída, reconstruída ou reparada com material dura-
douro, resistente e com superfície antiderrapante, podendo ser executada 
com piso drenante ou pavimentos semipermeáveis, desde que ofereça 
plenas condições de segurança para circulação dos pedestres, mesmo 
quando molhados, e atenda à legislação vigente sobre acessibilidade.
Parágrafo único. É proibida a construção de degraus e rampas na faixa li-
vre do passeio público, sendo que as diferenças de níveis entre o lote e 
o passeio público, provenientes de movimentação de terra, deverão ser 
resolvidas na parte interna do lote. 
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Seção II
Do Rebaixamento de Guia

Art. 121. O rebaixamento de guia deverá observar os seguintes parâme-
tros:
I - extensão longitudinal, em cada face de logradouro, de acordo com a 
equação Rmáx = 3 + (0,2T), na qual “Rmáx” é o valor máximo, em metro 
linear, da guia passível de ser rebaixada, e “T” é o valor total, em metro 
linear, da testada do lote;
II - a dimensão transversal da rampa de acesso de veículos junto ao meio 
fio deverá ocupar, no máximo, uma faixa de 50 cm (cinquenta centíme-
tros) do passeio público, a partir da guia, restringindo-se à faixa de serviço;
III - o rebaixamento destinado à acessibilidade, conforme normas e técni-
cas vigentes, não será incluído no dimensionamento de que trata o inciso 
I deste artigo;
IV - o rebaixamento para acesso de serviços será incluído no dimensiona-
mento de que trata o inciso I deste artigo;
V - o rebaixamento de guia deverá se restringir ao acesso de veículos e, 
em imóveis de esquina deve se localizar a distância mínima de 3 m (três 
metros) da confluência, salvaguardando a travessia de pedestres; 
VI - no caso de descontinuidade do rebaixamento de guia comprometen-
do vagas na via pública, haverá análise da viabilidade pelo órgão com-
petente.
Parágrafo único. Em casos específicos o projeto deverá ser submetido à 
análise pelo órgão competente.

CAPÍTULO V
DAS EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES A EHIS

Art. 122. Será obrigatória a execução de unidades habitacionais acessíveis 
às pessoas com deficiência e aos idosos e respectivas vagas de estaciona-
mento nos empreendimentos de interesse social nas proporções a serem 
definidas em lei específica.
Art. 123. Serão promovidas as seguintes ações para assegurar as condições 
de acessibilidade aos empreendimentos habitacionais de interesse social:
I - elaboração de projeto alternativo da(s) tipologia(s) contemplando os 
parâmetros do desenho universal de acessibilidade conforme a legislação 
vigente;
II - elaboração de especificações técnicas de projeto que permita a ins-
talação de elevador adaptado para uso das pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, conforme os parâmetros das normas técnicas 
de acessibilidade vigentes;
III - projeto e execução das partes de uso comum, quando se tratar de 
edificação multifamiliar, conforme os parâmetros das normas técnicas de 
acessibilidade vigentes.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 124. Os processos administrativos ainda sem despachos decisórios, 
protocolados em data anterior a da vigência desta Lei, serão decididos 
de acordo com a legislação anterior, salvo se a atual for mais benéfica ao 
particular.
Art. 125. Para as edificações clandestinas e/ou irregulares que solicitarem 
regularização até a data de vigência desta Lei, será aplicado o disposto na 
Lei Municipal nº 12.962, de 22 de março de 2002, e suas alterações.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 126. O Poder Executivo não assumirá nenhuma responsabilidade re-
lativa aos documentos e informações apresentados pelo requerente que 
compõem os processos administrativos tratados nesta Lei.
Art. 127. As dúvidas relativas à aplicação desta Lei, a aceitação de novas 
técnicas ligadas à atividade edilícia e a resolução de casos omissos serão 
encaminhadas para o Grupo Especial de Análise - GEA, definido no art. 235 
da Lei Municipal nº 13.691, de 25 de novembro de 2005, Plano Diretor, ou, 
se for o caso, para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, a 
fim de dirimi-las.
Art. 128. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por decreto.
Art. 129. Ficam revogados os seguintes dispositivos e diplomas legais:
I - Lei Municipal nº 6.910, de 10 de março de 1972;
II - Lei Municipal nº 6.965, de 30 de maio de 1972;
III - Lei Municipal nº 6.989, de 28 de junho de 1972;
IV - Lei Municipal nº 7.092, de 23 de novembro de 1972;
V - Lei Municipal nº 7.224, de 15 de agosto de 1973;
VI - Lei Municipal nº 7.309, de 9 de maio de 1974;
VII - Lei Municipal nº 8.016, de 8 de maio de 1979;
VIII - Lei Municipal nº 8.080, de 29 de agosto de 1979;
IX - § 1º do art. 2º da Lei Municipal nº 10.934, de 28 de novembro de 1994;
X - Lei Municipal nº 11.017, de 30 de junho de 1995;
XI - Lei Municipal nº 11.131, de 24 de janeiro de 1996;
XII - Lei Municipal nº 11.366, de 15 de outubro de 1997;
XIII - Lei Municipal nº 11.414, de 29 de dezembro de 1997;
XIV - Lei Municipal nº 12.962, de 22 de março de 2002;
XV - Lei Municipal nº 13.147, de 21 de maio de 2003;
XVI - Lei Municipal nº 13.173, de 26 de junho de 2003;
XVII - art. 12 da Lei Municipal nº 13.246, de 27 de novembro de 2003;
XVIII - Lei Municipal nº 13.317, de 30 de abril de 2004;
XIX - Lei Municipal nº 13.465, de 2 de dezembro de 2004; 
XX - Lei Municipal nº 13.466, de 2 de dezembro de 2004;

XXI - Lei Municipal nº 13.672, de 17 de novembro de 2005;
XXII - art. 2º da Lei Municipal nº 13.697, de 6 de dezembro de 2005;
XXIII - Lei Municipal nº 13.840, de 5 de julho de 2006;
XXIV - Lei Municipal nº 13.977, de 26 de dezembro de 2006;
XXV - Lei Municipal nº 14.045, de 30 de março de 2007.
Parágrafo único. Os dispositivos e diplomas legais que tratam de regula-
rização das edificações já concluídas elencados no “caput” deste artigo só 
serão revogados após a aprovação de nova legislação a respeito, conforme 
no § 1º do art. 44.
Art. 130. Esta Lei entrará em vigência em noventa dias contados a partir da 
data de sua publicação.
São Carlos, 29 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

TABELA 1 - MULTAS

Item Infração
Base de 
CálCulo

Valor aplICado

proprIetárIo
responsáVel 

téCnICo

1

Executar obra ou demolição sem Licença ou com 
a mesma vencida ou cancelada. Exceto para os 

casos contemplados pelo Art. 19 da Lei Municipal 
nº 13.864 de 6 de setembro de 2006.

R$/m² 10,00 10,00

2
Executar obras sem responsável técnico. Exceto 
para os casos contemplados pelo Art. 19 da Lei 
Municipal nº 13.864 de 6 de setembro de 2006.

R$/un 250,00 -

3
Executar obra sem cópia de Projeto Aprovado, 

placa de identificação dos profissionais 
responsáveis e respectivo Alvará no local da obra.

R$/un 100,00 100,00

4
Executar obra que não depende de licença ou de 

projeto sem autorização da PMSC.
R$/un 250,00 250,00

5

Desobedecer à notificação de demolição de obras 
e edificações; ou descumprir as providências 

relativas à execução das obras (tapumes, canteiro 
e obras paralisadas).

R$/un 500,00 500,00

6

Construir em desacordo com o projeto aprovado; 
ou desobedecer ao Certificado de Alinhamento 
fornecido pela PMSC com ocorrência ou não de 

invasão do passeio público.

R$/m² 5,00 5,00

7
Falsear cotas, medidas, usos, indicações nos 

projetos apresentados ou em desacordo com o 
local; ou atestar falsamente a conclusão de obra.

R$ 250,00 250,00

8
Descumprir prescrições relativas às Normas Gerais 

das Edificações dispostas neste COE.
R$/un 250,00 250,00

9
Executar obras em desobediência às prescrições 
relativas à acessibilidade e/ou ao passeio público 

dispostas neste COE.
R$ 500,00 500,00

10
Descumprir notificação para correção do número 

predial.
R$ 100,00 -

Observações:
1.  A reincidência da infração gerará a aplicação progressivamente em dobro dos valores fixados 

nesta Tabela.
2. As infrações não previstas nesta Tabela serão dirimidas pelo GEA, aplicando-se critério de 

similaridade no enquadramento das mesmas quanto à classificação e valores.
3. Para fins de aplicação desta Lei, as metragens consideradas na base de cálculo são aquelas que 

gerarem a infração.

(*) TABELA 2 – RECUOS DAS EDIFICAÇÕES E 
DISTÂNCIA DAS ABERTURAS ÀS DIVISAS 

PÁG.14 

TABELA 3 – NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

tIpologIa nº Vagas de automóVeIs nº Vagas de BICICletas

RU _ _

RM (1)

0.5 vaga a cada 50 m²/unidade 
habitacional 

1 vaga a cada 20 vagas de 
veículos

1 vaga a cada 50 m² até 200 m²/unidade 
habitacional

2 vagas a cada 200 m² até 350 m²/unidade 
habitacional

3 vagas a cada 350 m²/unidade 
habitacional

EHIS (2) 1 vaga/unidade habitacional
1 vaga a cada 20 vagas de 

veículos

CS (1) (3) (4) (5) 1 vaga a cada 50 m²
1 vaga a cada 20 vagas de 

veículos 

Industrial (1) (3) 1 vaga a cada 100m²
 1 vaga a cada 10 vagas de 

veículos

Notas:
Serão reservados 2% do total de vagas de automóveis que transportem pessoa com deficiência, 

sendo assegurada, no mínimo, 1 (uma) vaga;
As vagas de automóveis que transportem pessoa com deficiência deverão atender ao disposto no 

Art. 120 desta lei;
De acordo com a necessidade da atividade, deverão ser previstos espaços para guarda ou 

estacionamento de veículos de carga leves ou médios, micro ônibus ou ônibus, sendo assegurada, 
no mínimo, 1 (uma) vaga a cada 500 m²;

Atividades geradoras de tráfego (shopping center, universidades, salas de espetáculos e 
congêneres) deverão apresentar 1 (uma) vaga de automóveis para cada 35 m² da área construída;
Garagens comerciais, postos de abastecimento de veículos, hotéis, motéis ou congêneres deverão 

dispor de pelo menos 10 vagas de bicicletas apenas quando tiverem área construída acima de 
3000 m².

TABELA 4 – DIMENSÕES DE VAGAS E FAIXAS DE MANOBRA

tIpo de VeíCulo

Vaga para estaCIonamento faIxa de manoBra à Vaga

altura largura Compr. 0 a 45º 46o a 90o

Automóveis 2.10 2.40 5.00 2.75 5.00

Deficiente Físico 2.30 (1) 5.50 3.80 5.50

Moto 2.00 1.00 2.00 2.75 2.75

Bicicletas (2) 2.00 0.70 1.90 - -

Caminhão Leve 
(8t PBT)

3.50 3.10 8.00 4.50 7.00

Notas:
(1): vaga acessível para pessoa com deficiência com largura de 2.50 m + espaço adicional de 

circulação conforme legislação vigente.
 (2): as vagas para bicicletas poderão ter outras dimensões quando se tratar de bicicletário suspenso.

TABELA 5 – LARGURA DA FAIXA DE CIRCULAÇÃO EM CURVA

largura da faIxa (m) em função da deClIVIdade

raIo (m)

deClIVIdade

automóVeIs e utIlItárIos CamInhões

0 a 4% 5 a 12% 13 a 20% até 12%

3.00 3.35 3.95 4.55 Não permitido

3.50 3.25 3.85 4.45 Não permitido

4.00 3.15 3.75 4.35 Não permitido

4.50 3.05 3.65 4.25 Não permitido

5.00 3.00 3.55 4.15 Não permitido

5.50 3.00 3.45 4.05 Não permitido

6.00 3.00 3.35 3.95 5.30

6.50 3.00 3.25 3.85 5.20

7.00 3.00 3.15 3.75 5.10

7.50 3.00 3.05 3.65 5.00

8.00 3.00 3.00 3.55 4.90

8.50 3.00 3.00 3.45 4.80

9.00 3.00 3.00 3.35 4.70

9.50 3.00 3.00 3.25 4.60

10.00 3.00 3.00 3.15 4.50
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10.50 3.00 3.00 3.05 4.40

11.00 3.00 3.00 3.00 4.30

11.50 3.00 3.00 3.00 4.20

12.00 3.00 3.00 3.00 4.10

12.50 3.00 3.00 3.00 4.00

13.00 3.00 3.00 3.00 3.90

13.50 3.00 3.00 3.00 3.80

14.00 3.00 3.00 3.00 3.70

14.50 3.00 3.00 3.00 3.60

15.00 3.00 3.00 3.00 3.50

DECRETOS

DECRETO Nº 687
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DAS TARIFAS INSTITUÍDAS PELA LEI MUNICIPAL 
N° 10.255, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 8.088/11/SAAE,
DECRETA: 
Art. 1º A partir do dia 1º de fevereiro de 2012, as tarifas de tratamento e 
distribuição de água e de coleta de esgoto, ficam revisadas, aplicando-se 
um acréscimo de 9,31% (nove vírgula trinta e um por cento), nos termos 
do disposto na Lei Municipal nº 10.255, de 28 de dezembro de 1989, e alte-
rações posteriores, conforme as seguintes tabelas demonstrativas:

CategorIa resIdenCIal

faIxa de Valores (r$)

Consumo Água/m3 Esgoto Água + Esgoto

 0 a 10 m3 1,24 0,86 2,10

 Acima de 10 a 15 m3 2,04 1,42 3,46

Acima de 15 a 25 m3 3,04 2,12 5,16

Acima de 25 a 40 m3 4,15 2,90 7,05

Acima de 40 a 60 m3 4,90 3,43 8,33

Acima de 60 a 100 m3 5,58 3,90 9,48

Acima de 100 m3 6,43 4,50 10,93

CategorIa ComerCIal

faIxa de Valores (r$)

Consumo Água/m3 Esgoto Água + Esgoto

 0 a 10 m3 2,17 1,51 3,68

 Acima de 10 a 15 m3 3,48 2,43 5,91

Acima de 15 a 25 m3 5,17 3,61 8,78

Acima de 25 a 40 m3 7,20 5,04 12,24

Acima de 40 a 60 m3 8,34 5,83 14,17

Acima de 60 a 100 m3 9,73 6,81 16,54

Acima de 100 m3 11,46 8,02 19,48

CategorIa IndustrIal

faIxa de Valores (r$)

Consumo Água/m3 Esgoto Água + Esgoto

 0 a 10 m3 2,52 1,76 4,28

 Acima de 10 a 15 m3 3,98 2,78 6,76

Acima de 15 a 25 m3 5,93 4,15 10,08

Acima de 25 a 40 m3 8,16 5,71 13,87

Acima de 40 a 60 m3 9,55 6,68 16,23

Acima de 60 a 100 m3 11,06 7,74 18,80

Acima de 100 m3 13,02 9,11 22,13

Parágrafo único - Os valores dos serviços de conservação de hidrômetro e 
de processamento de contas, instituídos pelo artigo 20 da Lei Municipal nº 
10.255, de 28 de dezembro de 1989, também ficam revisados na mesma 
porcentagem do caput, passando para o valor de R$ 2,65 (dois reais e ses-
senta e cinco centavos).
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 627, de 28 de dezembro de 2010.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de dezembro 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 688
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011

FIXA O VALOR DA COBRANÇA DE INGRESSO PARA SESSÕES CINEMATO-
GRÁFICAS NO CINE SÃO CARLOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo proto-
colado sob o nº 7.366/07,
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 14.302, de 27 de novembro de 
2007, autorizou a outorga de concessão administrativa de uso do imóvel 
para exploração de atividades audiovisuais pertinentes a cinema;
CONSIDERANDO que a empresa Cinematográfica Casella & Casella Ltda. 
ME sagrou-se vencedora na Concorrência Pública nº 002/08, que resultou 
no Contrato nº 85/08 de concessão administrativa;
CONSIDERANDO que nos Anexos I e II do citado certame licitatório consta 
a revisão do valor do ingresso mediante a apresentação, por parte da con-
cessionária, de planilha de custos demonstrando a necessidade da manu-
tenção de equilíbrio econômico-financeiro contratual;
CONSIDERANDO que houve a solicitação da concessionária, com a apre-
sentação dos documentos pertinentes, para a revisão do valor do ingresso 
constante de fls. 209/231 do processo acima mencionado;
CONSIDERANDO ter sido demonstrado o atendimento das cláusulas edi-
talícias e contratuais;
DECRETA: 
Art. 1º O ingresso para as sessões cinematográficas do Cine São Carlos, fica 
fixado em R$ 10,00 (dez Reais), devendo ser observado o valor de R$ 5,00 
(cinco reais) para meia entrada nos casos previstos na legislação vigente.
Art. 2º O ingresso para as sessões cinematográficas exibidas às quartas-
feiras permanece em R$ 4,00 (quatro reais).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 28 de dezembro 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 705
DE 27 DE DEZEMBRO 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 37.446/11, resolve
DESIGNAR
o servidor VALDIR BARREIROS, ocupante do emprego de Auxiliar Admi-
nistrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Paga-
mentos e Rescisões da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoal, a partir de 20 de dezembro de 2011, com os vencimentos que lhe 
competirem por lei.
São Carlos, 27 de dezembro 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 706
DE 28 DE DEZEMBRO 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 proto-
colado sob o nº 615/07 resolve
DESIGNAR 
a servidora HILDA MARIA MONTEIRO, Diretora do Departamento Pedagó-
gico, para substituir LOURDES DE SOUZA MORAES, Secretária Municipal 
de Educação, no período de 26 de dezembro de 2011 a 6 de janeiro de 
2012, em virtude de férias regulamentares do titular, sem vencimentos 
complementares.
São Carlos, 28 de dezembro 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 707
DE 29 DE DEZEMBRO 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 37.591/11, resolve
DESIGNAR
LAURIBERTO BORILLI, Contador da Prefeitura Municipal de São Carlos, 
C.R.C. nº 1SP239601/O-1, para exercer a função de GESTOR, ANDRÉA JÚLIA 
SOARES GANZERT, arquiteta, CREA nº 5060593703, e MÁRIO HENRIQUE 
DIAS PELISSA, engenheiro, CREA nº 5061938090, para exercerem a função 
de RESPONSÁVEIS TÉCNICOS do convênio a ser firmado com a Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.
São Carlos, 29 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATO DO PREFEITO

COMUNICADO
Torno pública, para os devidos fins, a aplicação da penalidade de multa 
equivalente a 20% do valor do contrato, suspensão temporária do direito 
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administra-
ção Pública Municipal pelo período de 02 (dois) anos, à empresa MON-
FIELD COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.264.143/0001-24, tendo por fundamento o artigo 87, III, da Lei Federal 
nº 8.666/93, conforme consta do processo administrativo nº 21.369/08, em 
razão do descumprimento de obrigações assumidas na Tomada de Preços 
nº 20/2009, Contrato Administrativo nº 85/09.
São Carlos, 13 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

ATOS DAS SECRETARIAS

ADM. DE MULTAS DE TRÂNSITO 
Relação de Notificação de Autuação 
Ratificando o que estabelece o Art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro 

plaCa autuação plaCa autuação plaCa autuação

AAA3541 Z480163052 AFC7495 Z480162260 AHV5304 N490110373 

AJG5944 N490110375 AJL5566 Z480162878 AJQ5129 N490110673 

ALV6409 N490110485 AMG8853 Z480162310 AMV4410 Z480162665 

AMW2959 N490110599 AOM9351 Z480162807 AQN4730 Z480162029 

ARC1104 Z480160568 BEL1028 N490110471 BEM1990 N490110388 

BFB3831 Z480161626 BFC7398 Z480162601 BGF4008 Z480161745 

BGN7403 N490110515 BGT1844 Z480162751 BHC6693 N490110434 

BHE6633 N490110562 BHH4017 N490110421 BHP4865 Z480162925 

BHP4865 Z480162475 BIE2711 Z480162397 BIJ6589 N490110409 

BJD4731 Z480161635 BJD7030 Z480161522 BJJ5937 Z480162323 

BJK2282 N490110727 BJK4990 Z480162369 BJM9381 Z480157448 

BJZ4373 Z480163015 BKF7755 N490110366 BKI5980 Z480162694 

BKJ3042 Z480163062 BKJ7811 Z480162599 BKK5472 Z480161872 

BKK9427 Z480161880 BKM3759 Z480160483 BKM7958 Z480162663 

BKM7958 Z480162273 BKN0465 N490110368 BKN0472 N490110696 

BKN1083 Z480162572 BKN1483 Z480162711 BKN1522 N490110379 

BKN1564 N490110390 BKN1800 Z480163051 BKN2545 Z480161630 

BKN4877 Z480162459 BKN4993 N490110408 BKN5050 N490110646 

BKN7092 N490110424 BKN7092 N490110425 BKN8087 N490110697 

BKN8893 Z480162407 BKN9196 Z480162858 BKN9736 Z480162573 

BKP2502 Z480161623 BKS8889 Z480162200 BLD1070 Z480162452 

BLP5828 Z480162455 BLT8763 Z480161820 BME2845 Z480162688 

BMM4392 N490110721 BMO5711 Z480162378 BMO6878 N490110530 

BMO7822 Z480162324 BMT5458 N490110456 BMT7274 Z480161830 

BNO0796 N490110473 BNP6953 Z480161144 BNX0424 Z480162470 

BOC9087 Z480162042 BOM9354 Z480162856 BOR3601 Z480161017 

BOT2505 Z480162680 BOT9055 Z480162411 BOZ2682 Z480156691 

BPB7365 Z480162428 BPF1917 N490110506 BPN1019 Z480162958 

BPN1470 Z480161532 BPX1514 Z480161526 BQA3661 Z480162279 

BQC6188 N490110576 BQF9944 N490110627 BQG4703 N490110577 

BQM0409 Z480162757 BQQ4857 Z480162507 BQQ9300 N490110669 

BQV2830 Z480162409 BQW7787 Z480162600 BRA5374 Z480162577 

BRE4775 N490110353 BSU5815 Z480162702 BTC5882 Z480162237 

BTC5882 Z480161025 BTD0051 Z480161685 BTM5034 Z480162910 

BTM5503 Z480161879 BTM5632 Z480162675 BTM6670 N490110407 

BTM8358 N490110555 BTM8746 Z480163152 BTM8821 Z480162390 

BTM9062 N490110435 BTM9430 N490110440 BTM9521 Z480162656 
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BTM9750 Z480162951 BTO3831 Z480162389 BTP3773 N490110360 

BUI2291 Z480162393 BUI2291 N490110401 BUJ9340 N490110525 

BUU0999 N490110466 BUW1739 Z480161636 BUY1999 Z480162283 

BUY9404 Z480161140 BVA5502 N490110450 BWO9456 Z480163061 

BXE2982 Z480162456 BXK8748 N490110636 BXL5566 N490110413 

BXL6116 N490110363 BXO8756 N490110705 BYA3328 Z480162420 

BYC2954 N490110348 BYG4815 Z480162808 BYV1397 Z480162922 

BYV1641 Z480161020 BYV2031 Z480162704 BYV3070 Z480162819 

BYV4330 Z480160547 BZP0104 Z480163009 BZP2721 N490110516 

BZT2002 Z480162297 BZT3015 N490110588 BZT3757 N490110347 

BZT4880 N490110661 BZT5391 N490110628 BZT5850 N490110491 

CAB7474 N490110568 CAE6162 Z480160485 CAM2254 Z480162315 

CAR2838 N490110538 CAR7883 Z480162666 CBG4930 Z480162855 

CBP4269 Z480162302 CBY4431 Z480162962 CBY7816 Z480162268 

CCH0606 Z480162964 CCI1090 N490110598 CCW0480 Z480162431 

CDU5927 Z480162379 CDY3493 Z480161895 CEB0165 Z480161825 

CEG0869 Z480161680 CEH8575 Z480162817 CEL5315 N490110469 

CER9114 Z480161896 CET6454 Z480162916 CFD1153 Z480162457 

CFD1153 Z480162590 CFM4896 Z480162384 CFU0920 Z480162244 

CFU2070 N490110528 CFU2217 Z480162585 CFU2436 Z480161523 

CFU2437 Z480162851 CFU2784 Z480162857 CFU3315 N490110354 

CFU4150 Z480161631 CFU4161 Z480161524 CFU4212 Z480162234 

CFU4909 Z480162191 CFU5936 Z480162025 CFU6144 Z480162090 

CFU6525 Z480161888 CFU6857 N490110412 CFU7003 Z480162480 

CFU7441 Z480162267 CFU7848 Z480162952 CFU7848 N490110699 

CGA0751 Z480162265 CGE2830 N490110513 CGE6693 Z480160570 

CGH5301 Z480161521 CGH5649 Z480161019 CGJ9611 Z480160489 

CGZ3272 Z480163007 CGZ8865 N490110403 CHA8041 N490110411 

CHD2731 N490110343 CHE3355 Z480162427 CHM4633 Z480162271 

CHR6886 N490110399 CID5219 N490110653 CIE9372 Z480162461 

CIX3301 Z480162471 CJA3519 Z480162429 CJE4866 Z480162092 

CJH4168 Z480162698 CJI9262 N490110436 CJO6110 Z480162924 

CJV1592 Z480161748 CJZ3848 Z480160550 CKB8858 Z480162655 

CKG0088 Z480161874 CKH0919 Z480161023 CKL2878 N490110539 

CKN8970 Z480162877 CLV5233 Z480162905 CLZ4345 Z480161530 

CMB3468 Z480162463 CMU8132 Z480162278 CMX1775 Z480162814 

CMX9131 Z480162317 CNO5407 Z480162598 CNP7106 Z480162477 

CNY2461 Z480162506 COA9361 Z480163010 COG0682 Z480160486 

COI8597 N490110502 COV3949 Z480162870 CPJ1517 N490110400 

CPY2880 N490110507 CQA7722 Z480162502 CQF1176 N490110406 

CQF9158 Z480162395 CQJ8000 N490110391 CQT0071 Z480162482 

CQT1413 Z480163053 CQT1480 Z480162289 CQT1480 Z480162292 

CQT2927 Z480162469 CQT3802 Z480162707 CQT4423 Z480162578 

CQT5411 N490110459 CQT6084 Z480162288 CQT6354 Z480162290 

CQT7035 N490110422 CQT7270 N490110402 CQT7752 N490110671 

CQT7787 Z480162913 CQT7961 Z480162281 CQT8779 Z480163153 

CQT9579 Z480163104 CQX5355 Z480163004 CRD2695 N490110575 

CRK8716 Z480157450 CRT8305 Z480162594 CSE9822 Z480161515 

CSF9114 Z480162692 CSP2150 Z480162580 CTA5577 N490110462 

CTB9770 N490110692 CTU9007 Z480163055 CTV7059 N490110497 

CTX6262 N490110338 CVC2152 Z480162684 CVC7240 Z480162582 

CVD4964 Z480162040 CVD4964 N490110606 CVD5606 Z480162454 

CVD9333 Z480162383 CVD9519 Z480162753 CVD9827 N490110495 

CVD9827 N490110708 CVY0369 Z480162804 CWC1982 N490110614 

CWK0117 Z480162183 CWN5087 Z480161826 CWP9455 Z480162391 

CWP9589 N490110389 CXC6484 Z480162863 CXE7789 Z480162954 

CXF1678 N490110383 CXF3541 N490110416 CXQ1396 Z480159689 

CXZ6000 Z480161679 CYE7350 Z480162568 CYE8088 Z480159690 

CYF2254 N490110586 CYF2819 Z480162248 CYF3105 Z480161890 

CYF5940 Z480161624 CYF6059 Z480161516 CYF6587 Z480162321 

CYF7095 N490110706 CYF7348 N490110618 CYF7408 Z480161143 

CYF7681 N490110380 CYF8271 N490110494 CYF8787 Z480162587 

CYF8827 N490110711 CYF9590 Z480163012 CYI5039 N490110419 

CYQ8503 N490110468 CYQ9000 Z480161619 CYR6077 N490110510 

CYT4548 Z480162492 CYU6183 Z480162387 CYW0178 Z480161841 

CYW0347 Z480162696 CYW0669 Z480162282 CYW0974 Z480162569 

CYZ0197 Z480161632 CYZ7160 Z480162589 CZB8610 Z480162654 

CZB8847 Z480162275 CZE3616 Z480162185 CZG4872 Z480161621 

CZG5702 N490110658 CZG6700 N490110656 CZG7632 Z480161834 

CZH2636 Z480162392 CZH3140 Z480162923 CZI0039 Z480162902 

CZI1435 Z480162412 CZI2232 Z480162679 CZI2441 N490110369 

CZI3519 Z480162571 CZI3617 Z480162959 CZI3695 Z480163058 

CZI3766 Z480161531 CZI4134 Z480160482 CZI4148 Z480161877 

CZI4167 Z480163013 CZI4167 N490110607 CZI4373 N490110608 

CZI4508 Z480162467 CZI4847 Z480162802 CZI4923 Z480162287 

CZI4977 Z480162295 CZI5246 N490110336 CZI5468 N490110430 

CZI5877 Z480162490 CZI6040 N490110651 CZI6073 N490110557 

CZI6241 N490110454 CZI6352 Z480158798 CZI6793 N490110361 

CZI6971 Z480162044 CZI7324 Z480162484 CZI7456 Z480162564 

CZI7680 N490110359 CZI7890 Z480162028 CZI7939 Z480163002 

CZI8097 Z480162579 CZI8146 N490110720 CZI8244 Z480161897 

CZI8263 Z480162755 CZI8697 Z480162516 CZI9194 N490110522 

CZI9413 Z480162597 CZI9421 Z480161146 CZI9535 N490110519 

CZI9882 Z480162241 CZI9906 N490110489 CZJ2917 Z480162023 

CZJ7918 Z480162678 CZK0268 N490110385 CZQ8020 N490110444 

CZU9796 N490110685 CZU9796 Z480162653 DAF8877 Z480162681 

DAM4157 Z480162676 DAP1290 Z480162263 DBG0860 Z480162868 

DBJ1665 Z480162596 DBN4387 N490110500 DCB2656 Z480162365 

DCB4298 N490110533 DCK3096 Z480162460 DCR9137 Z480162250 

DCW4077 Z480162818 DCZ9825 Z480162604 DDC6866 Z480162963 

DDE8537 Z480161528 DDH7590 Z480162917 DDL4145 N490110654 

DDL5106 N490110433 DDM4402 Z480162693 DDP6800 Z480162246 

DDP7874 Z480163005 DDP7874 Z480162487 DDU3414 N490110345 

DEA7857 Z480162871 DED5227 Z480162570 DEF2828 Z480161534 

DEG7471 Z480160481 DEH6676 Z480162517 DEN0271 Z480162307 

DES2657 Z480162291 DEY1144 Z480162591 DEY1144 Z480161828 

DFI5991 N490110428 DFJ5090 N490110377 DFJ5958 Z480157447 

DFK4899 Z480161529 DFL3754 Z480161747 DFM6371 Z480162566 

DFW1186 Z480162418 DFY7837 N490110532 DGV3726 Z480162380 

DGV8297 Z480162689 DGW8422 Z480162327 DHD4643 Z480161629 

DHK0015 Z480162196 DHK2283 N490110461 DHR6446 N490110560 

DIE2145 Z480162677 DIF5947 Z480162386 DIK9278 Z480162906 

DIO9273 Z480161510 DIS8844 Z480162261 DIW1946 N490110481 

DIW3037 Z480162662 DIW3489 Z480162272 DIW3489 Z480161878 

DIW4125 N490110342 DIW4931 Z480161900 DIW4938 Z480162193 

DIW5048 Z480161823 DIW5048 Z480161842 DIW5086 Z480162269 

DIW5803 N490110346 DIW5878 Z480162478 DIW5966 Z480160490 

DIW6191 Z480162199 DIW6386 Z480162914 DIW6395 N490110712 

DIW6731 Z480163011 DIW6873 N490110573 DIW6886 Z480161885 

DIW7211 Z480162659 DIW7399 N490110427 DIW7719 N490110553 

DIY0024 Z480162382 DIY1767 N490110488 DJC4317 Z480162805 

DJG3157 Z480162089 DJH6947 Z480162560 DJQ0197 Z480162436 

DKA2577 Z480161639 DKA2974 N490110694 DKE0905 Z480162408 

DKE4379 Z480162030 DKL4819 Z480162668 DKL4990 Z480162377 

DKL5046 Z480162368 DKL5972 Z480160492 DKL6085 Z480162699 

DKW7877 N490110582 DKX1609 Z480162904 DKX1609 Z480163016 

DKY8815 N490110662 DKY9870 Z480162243 DKZ7325 N490110365 

DKZ9287 N490110615 DLF7955 N490110635 DLG4516 Z480162672 

DLP4443 Z480162197 DLQ8921 Z480161683 DMD5321 Z480161517 

DMJ3507 Z480161628 DMO8264 Z480161837 DMS4808 Z480162274 

DMU1086 N490110645 DMU8154 N490110447 DMU9913 Z480162415 

DMZ1327 Z480156692 DNE7996 N490110565 DNE8129 Z480162660 

DNK0924 N490110367 DNK6028 Z480161681 DNL5685 Z480161822 

DNQ1529 Z480163006 DNW6506 N490110415 DNW7405 Z480162515 

DNZ2637 N490110458 DNZ3037 N490110725 DOH7777 N490110602 

DOO5729 Z480162236 DPG2554 N490110620 DPP2688 N490110723 

DQC3148 Z480162483 DQC4995 Z480162708 DQD3371 Z480162374 

DQD3931 Z480161676 DQG9223 Z480161678 DQO4981 N490110652 

DQO4981 N490110517 DQR4779 N490110715 DQY1733 N490110540 

DQY4008 Z480162195 DQY5586 N490110687 DQY5586 N490110445 

DQY7806 Z480162682 DRC1515 Z480162686 DRC1871 Z480162518 

DRE1121 N490110340 DRN8894 N490110680 DRQ0654 N490110486 

DRQ0654 Z480162444 DRR3503 Z480162501 DSA7244 Z480161840 

DSD2298 Z480160549 DSE0996 N490110498 DSE4372 Z480162690 

DSE4375 Z480160487 DSE4375 Z480160567 DSE4394 Z480161141 

DSE4470 N490110597 DSE4490 Z480162586 DSE4845 Z480162664 

DSE4994 Z480162562 DSE5217 N490110679 DSE5308 Z480163057 

DSE5498 N490110418 DSE5563 N490110668 DSE5600 Z480162861 

DSE5829 N490110666 DSE5843 Z480162479 DSE5941 Z480162593 

DSG2460 N490110547 DSO3190 Z480162043 DSR2544 Z480161634 

DTE1487 Z480162306 DTG5175 N490110464 DTG6049 Z480162667 

DTG6507 Z480162293 DTP7090 Z480162039 DTP7191 Z480162565 

DTP7213 Z480162809 DTP7282 Z480162238 DTR1861 Z480162423 

DTT0506 Z480162440 DTW7252 N490110718 DTW7252 N490110695 

DTW8195 Z480162510 DUE6626 Z480162912 DUG9285 Z480162901 

DUK0110 Z480162181 DUK0667 Z480162691 DUK0827 Z480162300 

DUK0867 Z480162813 DUK1071 Z480162033 DUK1398 N490110531 

DUK1410 Z480158796 DUK1567 N490110670 DUK1588 Z480162421 

DUK1626 Z480162413 DUK1626 Z480162410 DUK1742 Z480162245 

DUK1844 N490110686 DUK2145 Z480162695 DUK2203 Z480162595 

DUK2317 N490110452 DUK2347 N490110676 DUK2359 N490110384 

DUN0293 Z480161627 DUQ5759 Z480162874 DUQ6968 N490110451 

DUT2238 Z480162270 DVB4608 Z480162385 DVD0736 N490110629 

DVD1688 N490110482 DVK2421 N490110463 DVL8021 N490110376 

DVO3881 N490110514 DVO4861 N490110350 DWB6607 Z480161675 

DWF6156 Z480162603 DWG2142 Z480163102 DWG3597 Z480162319 

DWI4293 Z480162754 DWI4293 Z480162823 DWJ9690 Z480161535 

DWP0477 N490110457 DXF4810 N490110526 DXF5053 Z480161638 

DXF5057 N490110559 DXF5289 N490110730 DXF5302 Z480161749 

DXF5422 Z480162304 DXF5648 N490110616 DXF5660 Z480162284 

DXF5670 Z480162453 DXF5686 N490110558 DXF5758 Z480162918 

DXF6069 N490110511 DXF6161 Z480161881 DXF6164 Z480160572 

DXF6167 Z480162296 DXF6167 N490110536 DXF6168 Z480161689 

DXF6168 Z480159688 DXF6441 Z480162276 DXF6606 Z480162514 

DXF6608 Z480162438 DXF6638 Z480161838 DXF6839 Z480161829 

DXR0924 Z480161821 DYJ2598 Z480162182 DZG2093 Z480162372 

DZG2093 N490110714 DZV1659 Z480162908 DZV1659 Z480162907 

DZV3000 N490110594 DZV4285 N490110496 DZZ6703 N490110683 

EAB2518 Z480162041 EAD4310 Z480161835 EAD4310 Z480162933 

EAD4310 N490110639 EAD5941 Z480162419 EAH3223 Z480163017 

EAL8709 Z480162381 EAR5622 Z480162583 EAR5639 N490110417 

EAR5737 N490110660 EAR5762 N490110426 EAR5851 N490110501 

EAR6013 Z480162876 EAR6233 Z480161620 EAR6245 Z480162812 

EAR6320 Z480162376 EAR6511 Z480161637 EAR6615 Z480161886 

EAR6670 Z480162473 EAR6704 Z480162264 EAR6711 Z480157449 

EAR6782 N490110550 EAR6848 Z480162820 EAR7022 Z480162373 

EAR7050 Z480162464 EAR7206 Z480162865 EAR7261 N490110574 

EAR7440 N490110605 EAR7466 N490110493 EAR7539 Z480162713 

EAR7590 Z480162184 EAR7590 Z480161884 EAR7626 Z480162915 

EAR7857 N490110603 EAR7868 Z480162094 EAR8150 Z480162860 

EAR8308 Z480162326 EAR8472 N490110478 EAW8819 Z480162862 

EAW9393 N490110719 EAY5698 N490110552 EAY5698 Z480162325 

EBD2554 Z480162406 EBF8283 Z480162363 EBR8814 Z480162050 

EDD9286 N490110621 EDD9680 Z480163101 EDH4015 Z480161022 

EDN5568 N490110357 EDN6836 Z480162821 EDN7966 Z480161138 

EDN8881 Z480161744 EDV0461 N490110356 EDV9459 N490110534 

EDV9674 N490110480 EDX0565 N490110675 EDX0613 Z480162036 

EDX0734 N490110378 EDX0743 Z480162752 EDX0774 N490110446 

EDX0893 Z480162815 EDX1585 Z480162873 EDX1659 Z480162091 

EDX1887 Z480162034 EDX2001 Z480162322 EDX2446 Z480162285 

EDX2448 Z480162048 EDX2450 N490110442 EDX5781 N490110707 

EEM5095 N490110591 EEP7278 N490110432 EFA6991 Z480163105 

EFV2857 N490110414 EFW0746 Z480162575 EFW0746 Z480162576 

EGB8904 Z480162869 EGG5526 N490110657 EGU8361 N490110545 

EHV5391 Z480162685 EHV6175 Z480160571 EHV6609 Z480160493 

EIC6014 Z480163018 EID3155 Z480162956 EIG9525 Z480162240 

EIG9765 Z480162367 EIK6553 Z480162316 EIK6558 N490110512 

EIK6562 Z480162588 EIK6672 Z480161024 EIK6767 Z480162661 

EIK6924 Z480162422 EIK7031 N490110569 EIK7204 Z480161891 

EIK7210 Z480162651 EIK7263 N490110724 EIK7508 N490110698 

EIK7667 N490110372 EIK7862 Z480162032 EIK8086 N490110393 

EIK8164 Z480162399 EIK8380 N490110387 EIK8716 Z480162424 

EIK8858 N490110392 EIK8862 Z480162697 EIK8902 N490110344 

EIK8928 Z480162489 EIK9001 N490110717 EIK9075 N490110492 

EIK9097 Z480162031 EIK9117 N490110631 EIK9307 N490110382 

EIK9425 N490110701 EIK9532 N490110524 EIK9606 Z480162394 

EIK9692 Z480162439 EIK9926 Z480162803 EIL8062 N490110644 

EIL8615 Z480162024 EIP2113 Z480162396 EIT5755 N490110578 

EIY2946 Z480162567 EIZ7063 Z480162866 EJC7778 N490110455 

EJF7222 N490110584 EJK9437 Z480162038 EJS1179 Z480162867 

EJU8270 Z480158797 EKC0166 Z480162670 EKN0988 Z480162513 

EKN4457 Z480162864 EKS7095 Z480162712 EKW5963 N490110649 

ELK7750 Z480162416 ELZ0665 Z480162434 EMS7051 N490110643 

ENB6941 Z480161021 ENK5429 N490110593 ENL7008 N490110682 

ENP0054 Z480162309 ENP0307 N490110546 ENP0330 N490110341 

ENP0454 Z480162926 ENP0562 Z480162425 ENP0644 Z480162965 

ENP0711 N490110702 ENP0801 Z480162262 ENP0837 Z480162235 

ENP1112 N490110371 ENP1179 Z480161016 ENP1410 Z480163103 

ENP1743 Z480162187 ENP1991 N490110693 ENP2080 Z480161750 

ENP2242 Z480162242 ENP2318 Z480161824 ENP2338 N490110339 

ENP2483 Z480162441 ENP2518 Z480161827 ENP2910 N490110590 

ENP6083 N490110587 ENR2616 Z480162364 ENS8348 Z480162299 

ENY6552 N490110677 ENY6678 Z480161833 ENY6694 N490110664 

ENY7803 Z480162430 EOJ3229 Z480162703 EPF2096 Z480162466 

EPF3168 Z480161622 EPF3177 N490110479 EPF3539 N490110647 

EPF3540 Z480158800 EPF3697 Z480161145 EPF3700 Z480161512 

EPF3753 Z480162700 EPF3755 Z480162047 EPF3781 Z480162503 

EPF3790 Z480160573 EPF3829 N490110505 EPF3886 Z480162370 

EPF3898 N490110352 EPF3950 Z480162853 EPF4017 N490110663 

EPF4682 N490110487 EPF4744 N490110358 EPF4789 Z480162371 

EPF4887 Z480162474 EPF5257 Z480162504 EPF5638 N490110630 

EPF5816 N490110583 EPF5853 N490110580 EPF5969 Z480163059 

EPF5983 Z480161876 EPH4350 Z480162398 EPO7000 N490110622 

EPV5160 N490110370 EPV6535 Z480162816 EPV6881 Z480162854 

EQN5917 N490110551 EQW1703 N490110604 ERH9500 N490110477 

ERK3869 N490110394 ERP4272 Z480161514 ERS8051 N490110638 

ERS8073 Z480162488 ERS8077 Z480162247 ERS8166 N490110624 
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ERS8264 Z480162303 ERS8284 N490110431 ERS8376 Z480162192 

ERS8559 N490110659 ERS8616 Z480161873 ERS8619 Z480162919 

ERS8770 Z480162806 ERS8889 N490110665 ERS9068 Z480161018 

ERS9118 N490110681 ERS9118 N490110549 ERS9139 N490110684 

ERS9254 Z480162313 ERS9276 Z480162045 ERS9383 Z480162190 

ERS9440 N490110728 ERS9449 N490110722 ERS9566 Z480162035 

ERS9566 Z480162476 ERS9689 N490110563 ERS9783 Z480162189 

ERS9829 Z480161893 ERS9870 Z480161677 ERS9992 N490110537 

ERX6692 N490110527 ETM0082 N490110509 ETN1481 Z480161149 

ETN8324 N490110362 ETN8926 Z480161142 ETN9307 Z480162674 

ETO7864 Z480162026 ETR1398 Z480162710 ETY2360 Z480162669 

ETY2572 N490110601 EUF6930 N490110637 EVC3008 Z480162308 

EVC4729 Z480162442 EVD6195 N490110410 EVG3101 N490110626 

EVG3292 N490110541 EVG3347 N490110633 EVG3408 Z480161633 

EVG3502 Z480161147 EVG3502 Z480162859 EVG3530 N490110395 

EVG3620 Z480162375 EVG3638 Z480161686 EVG3728 N490110351 

EVG3795 Z480162414 EVG3848 Z480161684 EVG3933 N490110521 

EVG3939 Z480161898 EVG4059 Z480160574 EVG4111 N490110355 

EVG4117 N490110396 EVG4177 Z480162388 EVG4193 Z480163054 

EVG4193 Z480162687 EVG4193 N490110703 EVG4273 N490110441 

EVG4398 Z480162658 EVG4434 Z480158795 EVG4454 Z480162584 

EVG4677 Z480161894 EVG4700 N490110713 EVG4755 N490110474 

EVG4937 N490110634 EVG5048 N490110397 EVG5244 Z480161682 

EVG5320 Z480163003 EVG5377 N490110405 EVG5467 Z480162920 

EVG5530 Z480162756 EVG5603 Z480162493 EVG5901 Z480162921 

EVG5946 Z480162318 EVG5962 N490110443 EVJ0726 N490110499 

EVJ2010 N490110374 EVR4004 N490110518 EVS5422 Z480162266 

EWN0885 N490110561 EWQ7027 Z480161640 EWQ7155 Z480162465 

EWQ7188 Z480162957 EWQ7370 N490110453 EWQ7397 N490110642 

EWR8918 Z480161836 EWS1696 Z480163107 EYC8912 N490110564 

EYF1768 Z480162095 EYR3264 Z480162432 EYR3280 Z480162093 

EYR3312 Z480161743 EYR3385 Z480162312 EYR3550 N490110437 

EYR3620 Z480160569 EYR3820 Z480162822 EYR3830 Z480162286 

EYR3861 Z480162512 EYR3911 N490110570 EYR3989 N490110623 

EYR4011 Z480162314 EYR4092 N490110490 EYR4200 N490110595 

EYR4270 N490110449 EYR4271 N490110726 EYR4329 N490110648 

EYR4374 N490110710 EYR4453 Z480162311 EYR4453 Z480161889 

EYR4506 Z480161148 EYR4522 N490110483 EYR4522 Z480162037 

EYR4522 N490110349 EYR4560 N490110617 EYR4577 N490110484 

EYR4841 N490110554 EYR4842 Z480162027 EYW1082 Z480162652 

EZB4247 Z480162305 EZR8000 Z480162049 FBO0009 N490110579 

FEK9000 Z480162046 FFM9000 N490110566 FGE0006 Z480162417 

FHH0010 Z480162592 FHP0033 N490110572 FLF1211 N490110465 

FMQ5005 N490110448 FNL1979 N490110544 FOX7280 N490110581 

FTJ0777 N490110650 FTJ0777 N490110529 FUV7007 N490110542 

FWW3008 N490110520 FXM4545 Z480161687 GFS0404 N490110585 

GII0006 Z480161875 GMO2331 N490110667 GMT2094 N490110600 

GNM8179 Z480161832 GNW7551 Z480162437 GOO8131 N490110567 

GRN4325 Z480160548 GRO1457 Z480162505 GRO1928 N490110556 

GVG2964 N490110423 GVT7731 N490110688 GVW7194 Z480162657 

GWZ2225 Z480161674 GXP3188 N490110709 GZN1561 Z480162186 

GZS7120 Z480161882 HCV8037 N490110589 HDM5546 Z480161892 

HGP7470 N490110535 HGX0320 Z480162481 HHM0976 N490110729 

HHW8033 Z480161625 HHX4057 Z480162249 HIK8858 N490110610 

HIW1973 Z480162433 HKC2552 Z480161533 HLQ1165 Z480162509 

HMC6138 Z480162706 HMZ8979 Z480162468 HNM4117 Z480162435 

HNN3330 N490110611 HNZ7600 Z480162462 HOB0304 Z480159995 

HOD2632 N490110543 HQV8654 Z480162701 HRY8120 Z480161831 

HTN9595 N490110404 ILG4340 Z480162909 JFS3693 Z480162280 

JIZ9976 N490110625 JJQ2167 Z480163060 JKO0100 N490110691 

JNP0540 Z480161899 JNQ0532 Z480162673 KAZ1231 N490110381 

KBF4487 N490110689 KCK7792 Z480162810 KGS7308 Z480162491 

KIW2714 Z480162581 KLZ4257 N490110690 KZR4248 Z480163151 

KZU6459 N490110641 LNQ2083 Z480162298 LOB1009 Z480162277 

LQI1359 Z480162508 LYU6325 Z480163056 MBS6197 Z480162903 

MNQ1729 Z480161887 MOS5677 Z480161525 MUG1815 Z480162485 

MZB4813 N490110632 NFG0293 Z480162602 NFN5697 Z480162801 

NFN7516 N490110704 NGB3935 N490110674 NKC6784 N490110398 

NKU3688 N490110596 

O DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COMUNICA AOS 
INTERESSADOS O RESULTADO DOS PROCESSOS, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 21 DO CóDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

proCesso nome Interessado IdentIfICação assunto resultado

50.787/00
Maria Rodrigues de 

Moura
20.015.039.001

Isenção Aposentado
IPTU 2010

DEFERIDO

30.864/11
Helena Mariano dos 

Santos de Souza
10.222.026.001

Isenção Aposentado
IPTU 2008 a 2012

DEFERIDO

2.592/99
Ana Lucia de 

Almeida Delfino 
Pinto

10.085.011.002
Isenção Aposentado

IPTU 2009 a 2012
DEFERIDO

535/11
Maria do Carmo 

Cordeiro de Souza
20.085.041.001

Isenção Social
IPTU 2010 e 2011

DEFERIDO

27.945/08
Valéria Aparecida 

Ramos
08.126.008.001

Isenção Social
IPTU 2010 e 2011

DEFERIDO

21.936/11
Maria Teixeira da 

Silva 
16.156.002.001

Isenção Social
IPTU 2010 e 2011

DEFERIDO

21.551/11
Posto Churrascaria 

Castelo Ltda.
12.023.035.001

Baixa da 2ª parcela
IPTU 2009

DEFERIDO

32.126/11 Sérgio Rios 07.020.021.001
Baixa da 11ª parcela 
do parcelamento de 

aviso 1576
DEFERIDO

24.852/11
Cleusa Sueli Queiroz 

da Silva
16.020.019.001

Isenção Social
IPTU 2010 e 2011

DEFERIDO

51.002/99
Maria Izabel Carmo 

dos Santos
20.031.053.001

Isenção Aposentado
IPTU 2010

DEFERIDO

22.557/11 Ângela Maria Triiltz 16.057.013.001
Isenção Social

IPTU 2010 e 2011
DEFERIDO

671/11
Regiane de Oliveira 

Hieber
20.042.034.001

Isenção Social
IPTU 2010 

DEFERIDO

31.641/11
Marilda Terezinha 

Bueno
10.448.001.283

Baixa da 8ª parcela 
do parcelamento de 

aviso 6527
DEFERIDO

29.628/11
Rosangela Ferreira 

dos Santos 
20.112.014.001

Isenção Social
IPTU 2010 e 2011

DEFERIDO

18.143/11 Eliane Maria da Silva 20.147.013.001
Isenção Social

IPTU 2010 e 2011
DEFERIDO

17.815/11
Marcelo Fernando 

Ferreira
20.126.037.001

Isenção Social
IPTU 2009, 2010 e 2011

DEFERIDO

31.516/11
Abelardo Pena 

Junior
07.156.001.001

Baixa da 18ª parcela 
do parcelamento de 

aviso 646
DEFERIDO

18.079/11
Carlos Buzzini & Cia 

Ltda. EPP
51.022

Cancelamento de 
débito

Guia do GISS de aviso 
2114692

DEFERIDO

21.638/11
Proposta 

Incorporadora Ltda.
42.885

Cancelamento de 
débito

Guia do GISS de avisos: 
1952540, 1949875 e 

2008629

DEFERIDO

34.372/11
Carlos Roberto 

Lancelotti
23.244

Baixa da  20ª parcela 
do parcelamento de 

aviso 7900
DEFERIDO

35.217/11
Rosangela Aparecida 

Amadeu Heleno
04.074.027.002

Baixa da 1ª parcela
IPTU 2011

DEFERIDO

23.493/11 Tatiane Bernarde 16.192.073.077
Isenção Social

IPTU 2010 e 2011
DEFERIDO

1.716/02
Cícero Barbosa 

da Silva
10.393.044.001

Isenção Aposentado
IPTU 2010

DEFERIDO

2.343/95
José Aparecido 
Molinari Peruzzi

16.023.013.001
Isenção Aposentado

IPTU 2010
DEFERIDO

1.768/94 Carmem Ferrari 04.052.015.001
Isenção Aposentado 

Parcial
IPTU 2010

DEFERIDO

34.003/11
Sérgio Antonio 

Franco
19.035.012.001

Baixa da 11ª parcela
IPTU 2011

DEFERIDO

34.367/11 Sérgio Roberto Dotta 14.098.013.001

Baixa da 10ª a 
14ª parcela do 

parcelamento de aviso 
7613

DEFERIDO

35.761/11 Samuel Alves Pereira 10.281.003.062
Baixa da 7ª parcela 

IPTU 2011
DEFERIDO

35.776/11
Samara Aparecida de 

Araujo
15.054.010.001

Baixa da 5ª parcela
IPTU 2010

DEFERIDO

34.751/11 Ligia Grecco 04.250.064.001
Baixa da 5ª parcela

IPTU 2010                                                            
DEFERIDO

1.750/94 Arlindo Luchesi 01.129.008.001
Isenção Aposentado 

Parcial
IPTU 2010 a 2012

DEFERIDO

80.630/94 Arthur Pereira 13.036.007.002
Isenção Aposentado 

Parcial
IPTU 2010 

DEFERIDO

50.414/04 Sebastião Lopes 07.121.023.002
Isenção Aposentado

IPTU 2008 e 2009
DEFERIDO

50.367/95 Domingos Ventura 08.054.025.002
Isenção Aposentado

IPTU 2006 e 2007
DEFERIDO

50.945/01 Irací Ferreira Alves 06.121.023.002
Isenção Aposentado

IPTU 2008 a 2010
DEFERIDO

16.163/06
Lucinéia Aparecida 

da Costa
06.068.036.001

Remissão de Débitos
IPTU 1997 a 2005

DEFERIDO

6.291/07
Assembléia de Deus  
Ministério Madureira

16.007.029.001
Imunidade Tributária

IPTU 2009 a 2011
DEFERIDO

21.844/11 Irací Feres da Silva 06.063.020.001
Isenção Social

IPTU 2007
DEFERIDO

22.779/09
Rita Aparecida do 

Nascimento Polacci
20.099.013.001

Isenção Aposentado
IPTU 2009 e 2010

DEFERIDO

28.539/11 Davi dos Santos 08.013.008.001
Isenção Aposentado

IPTU 2008 a 2012
DEFERIDO

13.079/00 Veida Marcondes 10.394.071.001
Isenção Aposentado

IPTU 2010
DEFERIDO

50.643/97
Elza de Lourdes 

Matado
06.058.011.001

Isenção Aposentado
IPTU 2008 e 2009

DEFERIDO

13.617/06
 Obras Sociais da 

Associação Espírita 
Francisco Thiese

20.174.001.001
a

20.174.016.001

Imunidade Tributária
IPTU 2008 a 2011  

DEFERIDO

35.975/11
José Ramos de 

Oliveira
20.162.027.001

Baixa da 8ª a 
18ª parcela do 

parcelamento de aviso 
2309

DEFERIDO

35.989/11
Edevaldo Aparecido 

Brosso
19.128.030.001

Baixa da 4ª parcela 
do parcelamento de 

aviso 4697
DEFERIDO

36.182/11
Edevilson Donizette 

Bertoncello
19.095.033.001

Baixa da 3ª parcela 
 IPTU 2011

DEFERIDO

80.108/04
Conceição de Araújo 

Souza
12.151.009.005

Isenção Aposentado
IPTU 2008 e 2009

DEFERIDO

19.380/11
Spektrum Comércio 

e Consultoria em 
Sistemas Ltda.

54.964
Baixa de Débito guia

do GISS de aviso 
2020273

DEFERIDO

13.312/11
Sidertec Estruturas 

Metálicas Ltda.
23.991

Baixa de Débito guia
do GISS de aviso 

2123966
DEFERIDO

22.414/11
MLV – Gestão de 

Crédito Ltda.
54.041

Baixa de Débito guia
do GISS de avisos:  

1947195, 1951736 e 
1947188

DEFERIDO

17.782/07
Maria José Azevedo 

Mazani
10.332.026.001

Isenção Aposentado
IPTU 2010

DEFERIDO

O Departamento de Dívida Ativa notifica os Contribuintes a comparece-
rem ao SIM - Divisão dos Serviços Integrados do Município, para dar en-
caminhamento aos processos abaixo relacionados, conforme determina o 
artigo 21 do Código Tributário Municipal.

proCesso nome Interessado IdentIfICação assunto

35.342/11
Sabrina Cássia Cerantola 

Talarico
10.449.014.001

Regularização de Parcela
IPTU 2011

21.387/11
Belmira Perpetua Ferraz de 

Camargo
16.049.004.001

Regularização de Parcela
IPTU 2010

23.406/11 Alberto Herzer 26.984
Regularização de Débito

Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo
2008

32.723/11
Bascar Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.
88.148 Parecer da Divisão Judicial

33.700/11
Carreri Empreendimentos 
e Administração de Bens 

Próprios Ltda.
03.014.003.001 Parecer da Divisão Judicial

28.372/11 Ana Amélia Cruz 46.452 Baixa de Lançamento

5.615/03
Ana Cláudia Coin de 

Almeida Louzada
44.873 Baixa de Lançamento

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Através da Superintendência da Administração Tributária, ficam os contri-
buintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários 
efetuados, conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

proCesso nome Interessado IdentIfICação assunto resultado

25.685/11
LEONARDO 

CIARLO
12.037.004.001

SUSPENÇÃO DO 
PARCELAMENTO DO IPTU

INDEFERIDO

7644/10
RPS ENGENHARIA 

LTDA.
*

CANCELAMENTO DOS 
LANÇAMENTOS IPTU RESID. 

JARDIM ZAVAGLIA
DEFERIDO

4295/11
VERA LUCIA DE 

JESUS
20.057.022.002 ISENÇÃO SOCIAL DEFERIDO

9490/07
ARISTIDES 
MARTINS 

CORDEIRO
19.040.021.001 REVISÃO DE LANAMENTO DEFERIDO

7919/08
IVO CESAR 
NICOLETTI

02.104.014.001 REAVALIAÇÃO DE CALCULO DEFERIDO

3496/11
SIDNEY 

APARECIDO 
CASALI

02.082.028.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO DEFERIDO

8587/03
LUCIA 

CIANCAGLIN 
BICALHO

19.091.016.001 UNIFICAÇÃO DE LOTES NOTIFICADO

25600/08
JOSE ANGELO 

PARROTA
02.109.018.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO INDEFERIDO

34377/11
LICINO ALVES DE 

FREITAS
14.026.014.002 RESTITUIÇÃO DE VALOR NOTIFICADO

34431/11
INCORBASE 

ENGENHARIA 
LTDA

05.249.001.002 RESTITUIÇÃO DE VALOR NOTIFICADO

14242/06
ELIDIO DUARTE 

DA COSTA
13.080.005.004 ISENÇÃO AGRÍCOLA INDEFERIDO
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proCesso nome Interessado IdentIfICação assunto resultado

22210/08
CONSELHO 

REGIONAL DE 
CORRETORES

03.082.023.001 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DEFERIDO

18953/11
ALINI DE CASSIA 

RODRIGUES 
DEVECCHIO

16.162.014.001 ISENÇÃO SOCIAL DEFERIDO

19800/10
ROSELI SILVEIRA 
LIMA DA SILVA

06.122.035.001 ISENÇÃO SOCIAL DEFERIDO

28624/08
MARCIO RISCALLI 

JUNIOR
19.114.111.001 ISENÇÃO SOCIAL DEFERIDO

32326/11 OTAVIO PIOVANI 19.033.008.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO P/ 

2012

36128/11
IGREJA 

EVANGELHO 
QUADRANGULAR

10.177.009.001 IMUNIDADE TRIBUTARIA DEFERIDO

2335/04
MOZART JOSE 

RODRIGUES 
BRAVO

10.200.022.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO P/ 

2012

2335/04
MOZART JOSE 

RODRIGUES 
BRAVO

10.200.024.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO P/ 

2012

2335/04
MOZART JOSE 

RODRIGUES 
BRAVO

10.200.026.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO P/ 

2012

2335/04
MOZART JOSE 

RODRIGUES 
BRAVO

10.200.028.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO P/ 

2012

24161/11
APARECIDA 
NATALIA DE 
ANDRADE

10.047.012.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO P/ 

2012

24161/11
APARECIDA 
NATALIA DE 
ANDRADE

10.047.013.001 REVISÃO DE LANÇAMENTO
DEFERIDO P/ 

2012

36726/11
FRANCIANE 
CHIMENES

06.213.045.001
DESMEMBRAMENTO DE 

LOTES
NOTIFICADO

21789/11
maria julia gila 

ambrosio
08.070.030.001

ISENÇÃO DE IMPOSTO 2008, 
2009, 2011 e 2012

DEFERIDO

26836/08 luziano luiz 20.171.022.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2004 

a 2010

2004 a 2009 - 
INDEFERIDO/ 

2010 - 
DEFERIDO 

32327/11
CARLOS AUGUSTO 

ZAMBON
04.206.019.001 ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012 INDEFERIDO

7848/06
ANTONIO 

EUZÉBIO DA 
PAIXÃO

20.030.008.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2009 

e 2012
INDEFERIDO

8062/06
josefa caetano 

da silva
16.182.009.001 ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012 INDEFERIDO

30191/11
maria das graças 

araújo
04.119.004.069 isenção de imposto 2011 DEFERIDO

22831/11
FERNANDO JOÃO 
DO NASCIMENTO

19.195.001.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011 

e 2012
DEFERIDO

22660/11
aparecida 

custódio lopes 
camargo

04.054.003.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2006, 

2007, 2010 a 2012

2006 - 
INDEFERIDO/ 

2007, 2010 
a 2012 - 

DEFERIDO

34722/10
domingos vaz 

lopes
12.071.016.003

ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011 
e 2012

DEFERIDO 

3500/11
antonio luiz 

pereira
08.092.010.001

ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011 
e 2012

DEFERIDO

26009/07
APPARECIDA 

BERTONCELLO 
ANTONIO

15.062.024.001 ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012 INDEFERIDO

50467/04
anita maria de 

jesus
06.136.001.001

ISENÇÃO DE IMPOSTO 2008 
e 2009

INDEFERIDO

26199/11
maria aparecida 

faria caiado
08.019.013.001 ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011 DEFERIDO

26201/11
maria aparecida 
berto gounella

07.037.007.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011 

e 2012
DEFERIDO

22707/11
ives antonia 
marino zani

01.112.019.001
ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011 

e 2012
DEFERIDO

27864/11 luiz de rizzo 09.093.027.001 ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012 DEFERIDO

25774/11

ANTONIO 
VALENTIM 

GREGÓRIO DOS 
SANTOS

20.091.017.001 ISENÇÃO DE IMPOSTO 2012 DEFERIDO

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a compa-
recer 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 can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 351
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

nome ClassIfICação

KATIA APARECIDA STOCCO RIBEIRO 42

São Carlos, 29 de dezembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER 
que HOMOLOGA o resultado do Processo Seletivo para provimento do 
emprego de Auxiliar de Enfermagem.
São Carlos, 29 de dezembro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo 
discriminadas não compareceram na atribuição de aula temporária re-
alizada no dia 22/12/2011 ficando, portanto, desclassificadas da lista de 
habilitados do Concurso Público, exclusivamente para fins de contratação 
temporária.
NÚMERO DO CONCURSO: 318
FUNÇÃO: PROFESSOR I

nome ClassIfICação

LUCINEIA APARECIDA FURTADO 279

FERNANDA CAMPOS DE SOUZA 280

São Carlos, 29 de dezembro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2011 - Comu-
nicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 039/2011, que tem 
como objeto o registro de preços para fornecimento de gêneros estocá-
veis para atender às unidades escolares do Município de São Carlos, refe-
rente ao Pregão Eletrônico nº 073/2011, processo nº 18.149/2011, encon-
tra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link 
Licitações – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 28 
de dezembro de 2011. RAFAEL MELEGARI DE ALMEIDA – Pregoeiro.

CONVITE DE PREÇOS Nº 012/2011 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
PROCESSO Nº 26554/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito 
Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de 
CONVITE DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto a contra-
tação de empresa de engenharia para a execução da instalação de acade-
mias de ginástica ao ar livre em praças, parques e logradouros no Municí-
pio 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 Car-
los, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 29 de dezembro de 2011 até o 
dia 11 de janeiro de 2012, 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 contendo a documentação e a proposta serão recebidos na 
Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 11 de janeiro 
de 2012, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São 
Carlos, 28 de dezembro de 2011. João Carlos Pedrazzani - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2011 - Comu-
nicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 042/2011, que tem 
como objeto o registro de preços de prestação de serviços de sinalização 
viária vertical, horizontal e semafórica, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra para o Município de São Carlos, referente à 
Concorrência Pública nº 014/2011, processo nº 24.083/2011, encontra-se 
disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licita-
ções – Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. - São Carlos, 28 de 
dezembro de 2011. - JOÃO CARLOS PEDRAZZANI - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações

TOMADA DE PREÇOS N.°  042/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
29939/2011 – COMUNICADO - O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, e con-
siderando o questionamento apresentado pela empresa K2 – Construções 
e Serviços Ltda. ME., COMUNICA a prorrogação da data para apresentação 
da certidão exigida pelo subitem 05.01.08 do edital em epígrafe até o dia 
12 de janeiro de 2012, exclusivamente, sendo que os demais documentos 
deverão ser entregues na data e forma disposta no edital em epígrafe, ou 
seja, as 14h30min do dia 03 de janeiro de 2012. São Carlos, 29 de dezem-

bro de 2011. João Carlos Pedrazzani – Presidente.

TOMADA DE PREÇOS N.° 036/2011 - PROCESSO N.º  2332/2011 SMS 
– HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa para a execução 
de serviços técnicos especializados em manutenção de funilaria e pintura 
para os veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Homologo o 
julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto 
do presente certame à empresa FUNILARIA E PINTURA SOLFA LTDA. ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 55.101.638/0001-00. São Carlos, 
29 de dezembro de 2011.  Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2011 - PROCESSO Nº 32.869/2011 - CO-
MUNICADO DE NOVA DATA - COMUNICAMOS, pelo presente, que em ra-
zão da não integral publicação do pregão eletrônico em epígrafe, altera-se 
a data e horário para o recebimento das propostas para o dia 18/01/2012 
até às 08h00min, a abertura das propostas dar-se-á às 08h00min do dia 
18/01/2012 e a sessão de disputa às 09h00min do dia 18/01/2012. O novo 
número do Banco do Brasil é: 404797. São Carlos, 27 de dezembro de 2011 
- Fulvio Temple de moraes - Autoridade Competente.

COMUNICADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2011 - PROCESSO Nº 
34.896/2011 - COMUNICADO DE RESPOSTA - COMUNICAMOS, pelo 
presente, que as respostas aos questionamentos das empresas Facility 
Central de Serviços Ltda, S.C. Serviços Gerais Terceirizados Ltda e De Mun-
di Manutenção e Serviços de Limpeza Ltda, referentes ao Pregão Eletrôni-
co em epígrafe encontram-se disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.
br e www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 27 de dezembro de 2011. Fulvio 
Temple de Moraes - Autoridade Competente.

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/11

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Distribuidora S.M. Ltda. ME.
Objeto: altera a cláusula do valor e da dotação orçamentária do contrato 
de aquisição de uniforme escolar para alunos da educação básica da rede 
pública de ensino
Data da assinatura: 14/12/11
Processo nº 18.626/11

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99/11

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: R.A.S. Indústria de Brindes Ltda.
Objeto: altera a cláusula do valor e da dotação orçamentária do contrato 
de aquisição de uniforme escolar para alunos da educação básica da rede 
pública de ensino
Data da assinatura: 14/12/11
Processo nº 18.626/11

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/11

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Janbonés Ind. Com. Exp. e Imp. de Bonés e Confecções Ltda. 
EPP
Objeto: altera a cláusula do valor e da dotação orçamentária do contrato 
de aquisição de uniforme escolar para alunos da educação básica da rede 
pública de ensino
Data da assinatura: 14/12/11
Processo nº 18.626/11

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/09

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Oportunith Prestadora de Serviços Ltda. - ME
Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de serviços rela-
cionados à copeiragem para 19/11/12, reajusta em 6,97% o valor do con-
trato e acresce a quantia de R$ 30.138,80.
Data da assinatura: 17/11/11
Processo nº 19.041/09

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 80/11
5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 162/07

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associação de Apoio às 
Pessoas Vivendo com HIV/AIDS de São Carlos - EAPA
Objeto: prorroga a vigência para 31/03/12, altera as cláusulas do repasse 
para R$ 192.000,00 e da prestação de contas.
Fundamento: Lei Municipal nº 15.945/11
Data da assinatura: 21/12/11
Processo nº 1.003/07/SMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Elisangela de Fátima Azanha – EPP
Objeto: fornecimento de agregado para reparos em estradas rurais
Valor: R$ 25.354,00
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Data da assinatura: 14/12/11
Vigência: 10 dias
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 83/11 e Ata de Registro de Preços nº 
33/11
Processo nº 19.889/11

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Márcio Eduardo Peres Munhos - ME
Objeto: fornecimento de iogurte com polpa de morango para abastecer 
a Alimentação Escolar
Valor: R$ 35.400,00
Data da assinatura: 21/12/11
Vigência: 1 mês
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 33/11 e Ata de Registro de Preços nº 
21/11
Processo nº 4.352/11

EXTRATO DO TERMO Nº 44/11
Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Carlos Roberto Patracon
Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construir
Valor: R$ 3.580,80
Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07
Data da assinatura: 16/11/11
Processo nº 13.302/11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO 

AO CONTRATO FMS Nº 032/2010
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Agrindus S/A Empresa Agrícola Pastoril
Vigência: Fica prorrogada a vigência por mais 20 (vinte) dias, a partir de 31 
de dezembro de 2011, expirando em 19 de janeiro de 2012.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Jorge Sawaya Jank

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS N° 9912187569

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Vigência: Fica prorrogada a vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 
19 de outubro de 2011 até 18 de outubro de 2012.
Valor: Atribui-se ao presente contrato o valor estimado de R$24.000,00 
para o período de prorrogação.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Juliana Muller Santos e João Roberto Gasparino

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 28/2011

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – M. G. Aranda Locações ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em transporte interurbano 
de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio – TFD.
Valor:  R$1.799.499,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 22/12/2011
Modalidade – Pregão Eletrônico FMS nº 82/2011 - Processo nº 2268/2011.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Mônica Ghislotti Aranda

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 29/2011

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Hosp Lav Ltda - EPP
Objeto: Prestação de serviços de lavanderia para as Unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Carlos (UPA Aracy, UPA Vila Prado, CEME, CAPS 
e SAMU).
Valor:  R$49.500,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 22/12/2011
Modalidade – Pregão Eletrônico FMS nº 089/2011 - Processo nº 2653/2011.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Adalberto Vicente de Araujo Junior

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 

AO CONTRATO FMS Nº 25/2010
Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – M. G. Aranda Locações ME
Rescisão: fica rescindido o contrato a partir desta data, não produzindo 
mais efeitos.
Encargos: a contratada assume até a presente data total responsabilidade 
pelos encargos tributários, sociais e previdenciários, conforme previsões 
contratuais e editalícias, decorrentes das relações jurídicas do contrato, 
com exclusão total do contratante.
Quitação: as partes distratantes dão-se, reciprocamente, plena, geral e 
irrevogável quitação, nada mais tendo a se cobrar em juízo ou fora dele.  
Data da Assinatura: 21/12/2011

Modalidade – Pregão Eletrônico FMS nº 20/2010 - Processo nº 029/2010.
Responsável Contratante – Marcus Vinicius Franzin Bizzarro
Responsável Contratada – Mônica Ghislotti Aranda

PORTARIA

PORTARIA Nº. 51/2011
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº. 14.841, 
de 18 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Municipal nº. 14.916, de 15 
de abril de 2009, resolve: exonerar, a pedido, VIRGÍNIA DA CONCEIÇÃO 
CAMARINHO RODA do cargo em Comissão de Assessora de Gabinete I, a 
partir de 01 de Janeiro de 2012, ficando revogada a Portaria nº. 49/2011.
São Carlos, 30 de Dezembro de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

PORTARIAS

PORTARIA 021 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em função das férias regula-
res do Diretor de Departamento Paulo Cesar Moretti, resolve DESIGNAR 
a Diretora de Departamento de Planejamento e Finanças Kellen Cristina 
Braghim de Moraes para responder pela Diretoria de Departamento de 
Gestão Administrativa, no período de 26/12/11 a 14/01/12.
São Carlos, 23 de dezembro de 2011.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

PORTARIA 022 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de 
São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em função das férias regula-
res do Diretor de Departamento Renato Aurélio Locilento, resolve DESIG-
NAR a Chefe de Divisão de Pesquisa e Divulgação Leila Maria Massarão 
para responder pela Diretoria de Departamento de Patrimônio Cultural, 
no período de 02 a 16 de janeiro de 2012.
São Carlos, 23 de dezembro de 2012.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

LICITAÇÃO

ERRATA - Pregâo Eletrônico n.º 003/2011 - Processo Administrativo n.º 
132/2011 – Na publicação do dia 28/12/2011, referente ao processo em 
epígrafe, onde lê-se: “Pregão Eletrônico” nº 002/2011, leia-se: “Pregão Ele-
trônico” nº 003/2011.

ATO DA SECRETARIA

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Progresso e Habitação de 

São Carlos S/A – Prohab São Carlos, de acordo com o artigo 14 do estatuto 
social da empresa por este oficio CONVOCA Vossa Senhoria para participar 
da reunião do Conselho de Administração, a realizar-se no dia 03 de janei-
ro de 2012, com início às 17 h., na sede da empresa localizada na rua São 
Joaquim, 958 – centro – São Carlos/SP, para:
Eleger o novo Diretor Presidente da Empresa;
Apreciar pedido de demissão do Engº Samir Costa Fagury do cargo de Di-
retor do Dep. de Projetos.
Outros assuntos de interesse social.
São Carlos, 28 de dezembro de 2011.
CARLOS ALBERTO FERREIRA MARTINS
Presidente do Conselho de Administração

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
O Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos S/A – Prohab 
São Carlos convoca o candidato abaixo relacionado a comparecer na Pro-
hab no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar da data da publicação desta, 
das 8 às 12 horas ou das 14 às 17 horas, munido dos documentos exigidos 
para contratação, conforme Edital e Norma do Concurso Público.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.
Nº do Concurso: 005
Emprego: Técnico Contábil

nome do CandIdato ClassIfICação

ORIVALDO APARECIDO GONÇALVES 5º

Ficam convocados também, os candidatos que só serão admitidos caso 
haja vaga por motivo de desistência ou não comparecimento do candida-
to anteriormente convocado.

nome do CandIdato ClassIfICação

ODETE DE OLIVEIRA BELLO 6º

JOSÉ WELLINGTON PINHEIRO 7º

MAGDA REGINA BARBOSA DA SILVA 8º

São Carlos, 28 de dezembro de 2011.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Progresso e Habitação de São Carlos S/A – Prohab São Carlos, por seu 
Diretor Presidente João Batista Muller, faz saber que o candidato abaixo 
discriminado, não compareceu para assumir a vaga a ele destinada, fican-
do portanto desclassificado da lista de classificados do Concurso nº 005, 
para o emprego de Técnico Contábil.

nome ClassIfICação

JOSÉ MISSIAS FERREIRA XAVIER 4º

São Carlos, 28 de dezembro de 2011.
JOÃO BATISTA MULLER
Diretor Presidente

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor 
de Pessoal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o can-
didato abaixo, a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto 
referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-
didato que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2011
EMPREGO:- ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

nome ClassIfICação

GUILHERME SCHIAVONE SACILOTI 2º

São Carlos, 28 de dezembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE
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DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz 
saber que o candidato abaixo discriminado, foi convocado em 28/12/2011 
e compareceu na mesma data e assinou o Termo de Desistência em assu-
mir a vaga a ele destinada, ficando, portanto desclassificado:
NÚMERO DO CONCURSO – 001/2011
EMPREGO:- ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

nome ClassIfICação

FLAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS 1º

São Carlos, 28 de dezembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE

LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: N° 7663/2011
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 040/2011
Objeto:- “Aquisição de 16.200 quilos de cloro liquido (gás) transportados 
em cilindros de capacidade de 900 kg, para tratamento da água.”
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do 
presente processo licitatório em favor da  licitante vencedora:  GR  INDÚS-
TRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS  LTDA,  para o 
lote 01,  no valor de R$108.864,00,  nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei 
Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 151/04.
São Carlos, 28 de dezembro de 2011
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE 

EXTRATO

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PROC. Nº 4693/2009.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.
CONTRATADA: ARACONS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, a prorrogação do prazo de 
execução, pacto da Cláusula 5ª, pelo período de 04(quatro)meses, de 14 
de dezembro de 2011 até 13 de abril de 2012, conforme justificativas.
São Carlos, 28 de dezembro de 2011.
Eduardo Antonio Teixeira Cotrim
Presidente do SAAE   

TABELA 2 – RECUOS DAS EDIFICAÇÕES E DISTÂNCIA DAS ABERTURAS ÀS DIVISAS  
 

Recuos das Edificações (R) 
Altura da Edificação (H) Parede sem Abertura Parede com Abertura 

Subsolo ou H < 6 m 0.00 m 1.50 m 

H ≥ 6 m 2.00 m a partir de H >12 m H/8 com mínimo de 2.00 m 

Distância Mínima das Aberturas em relação às Divisas (d) 
Altura da 

Edificação (H) Paralela  Perpendicular Inclinada (**) 
15º 30º 45º 60º 75º 

Subsolo ou H < 
3 m  1.50 m 0.75 m (*) 1.47 m (*) 1.40 m (*) 1.28 m (*) 1.13 m (*) 0.94 m (*) 

3 m ≤ H ≤ 6 m 1.50 m 0.75 m 1.47 m 1.40 m 1.28 m 1.13 m 0.94 m 

H > 6 m 
H/8 com 

mínimo de  
2.00 m 

0.75 m 1.97 m 1.87 m 1.71 m 1.50 m 1.26 m 

 

       
Notas:  
(*) ou não terão recuo mínimo obrigatório, desde que o muro de divisa acompanhe em altura a parte mais alta da abertura. 
(**) os valores descritos nesta tabela correspondem à distância obtida a partir da inscrição de um círculo, cujo diâmetro equivale ao recuo da Parede 
com Abertura. 
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prefeitura e damha apresentam as primeiras empresas do parque eco-tecnológico

O Grupo Damha e a Prefeitura de São Carlos 
anunciaram no dia 19 de dezembro, no auditório do 
Paço Municipal, o início da terceira fase do Parque Eco-
Tecnológico. Durante o evento foram apresentadas 
as primeiras empresas que irão se instalar no Parque. 
São elas: Bioarte, Getesi, Mib, Razek, DBA Online e 
Systherm do Brasil. 
De acordo com José Octávio Armani Paschoal, do 
Instituto Inova, a terceira fase deve compreender a 
implantação de um Centro de Inovação, do Citesc 
(Centro de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde 
de São Carlos), que recebeu uma área da Prefeitura 
para ser implantado, e a construção de empresas no 

interior do parque. O edital para contratar as obras do 
Citesc foi lançado neste mês pelo Instituto Inova.
A terceira fase irá propiciar o desenvolvimento 
de produtos e tecnologias para área médica e 
biotecnológica, entre outras, além de expandir 
ainda mais a cidade, por meio da pesquisa e 
consequentemente dos serviços prestados à 
população de São Carlos.
Paschoal apresentou ainda dados sobre os 
investimentos do Grupo Encalso Damha para 
concluir a segunda fase do Parque Eco-Tecnológico. 
Segundo ele, o grupo investiu R$ 20 milhões em 
infraestrutura básica. 

Para a terceira fase do projeto do Parque Tecnológico 
estão previstos, inicialmente, R$ 2 milhões (Grupo 
Encalso Damha), R$ 7,8 milhões da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
e do FINEP, além de R$ 1,08 milhões para a aquisição 
de equipamentos (por meio de projeto junto ao 
CNPq e que acaba de ser aprovado). Já para a 
construção do Citesc, em sua primeira etapa de obras 
e aquisição de equipamentos, serão destinados, 
respectivamente, R$ 3,2 milhões e R$ 1,5 milhão (via 
Finep – Financiadora de Estudos e Projetos). 
O Citesc funcionará como um local para a 
transferência de tecnologia, dialogando e 
desenvolvendo tecnologias que possam 
resultar em melhores condições de tratamento 
a preços acessíveis.
O presidente do CNPQ, Glaucius Oliva, que 
participou do evento, destacou o grande avanço 
que o Brasil teve na área de pesquisa e tecnologia, 
considerando que na década de 50, por exemplo, 
a população ainda vivia em sua maioria em áreas 
rurais. Destacou ainda que hoje o país como um 
todo possui uma ciência pujante, com a constante 
criação de novas universidades (o Brasil possui cerca 
de 63 universidades federais em aproximadamente 
200 municípios), entre outras características. “O 
contexto são-carlense é tão único e especial, que 
propicia ainda mais a emergência de avanços 
em ciência e tecnologia, como este anúncio do 
Grupo Damha, e que terá muitas empresas como 
parceiras,” finalizou.

desrespeito ao limite de velocidade aumentou 84,5% em São Carlos
Dados da Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito apontam uma estatística preocupante 
na cidade. O aumento no número de motoristas 
que excederam o limite de velocidade entre 2010 
e 2011 foi de 84,5%. O período analisado vai de 
janeiro a novembro de cada ano. Os infratores 
foram flagrados pela fiscalização eletrônica dos 
dois únicos radares que operam na cidade.
Os registros fotográficos dos radares, feitos 
pela empresa contratada para este tipo de 
fiscalização, apontam, de janeiro a novembro de 
2010, 9.112 infrações. No mesmo período deste 
ano foram 16.814.
“Esse aumento é preocupante, pois o excesso de 
velocidade dos veículos pode provocar acidentes 
graves e colocar em risco a vida da população e dos 
próprios passageiros do veículo”, alerta o secretário 
municipal de Transporte e Trânsito, Nilson Carneiro.
Além das multas praticadas contra àqueles 
que excedem a velocidade e que são aplicadas 
exclusivamente pelos radares, há multas efetuadas 
pelos agentes de trânsito, chamadas de multas 

manuais. Em 2010 foram aplicadas 23.576 multas 
manuais, enquanto que em 2011 foram 24.891, 
um aumento de 5.5%. Falta de cinto de segurança, 
avançar sinal vermelho, estacionar em local 
irregular e usar celular são as principais infrações 
fiscalizadas pelos agentes de trânsito. 
“O índice de aumento de multas é menor do que 
o aumento da frota de veículos de um ano para o 
outro”, disse Carneiro. A frota de veículos cresceu, 
de 2010 para 2011, 7,3%, era de 127.546 veículos 
e passou para 136.959 até o início de dezembro 
segundo o Denatran.
Na contramão das infrações por excesso de 
velocidade que aumentaram de um ano para o 
outro, o número de motoristas que dirige e fala ao 
celular ou que deixa de usar cinto de segurança 
diminuiu. Multas por falta de cinto de segurança 
caíram de 17 para 13,2%, de estacionamento 
rotativo de 14,6 para 11,4% e de uso de celular ao 
volante de 11 para 10,34%. 
Em São Carlos operam 2 radares fotográficos com 
fiscalizações diárias e noturnas em 8 avenidas e 7 

ruas da cidade. Diariamente a imprensa divulga a 
localização dos radares que se revezam ao longo 
do mês com fiscalizações nas avenidas Getúlio 
Vargas, Comendador Alfredo Maffei, Henrique 
Gregori, Tancredo Neves, Trabalhador São-carlense, 
São Carlos, Bruno Ruggiero Filho e nas ruas João 
de Guzzi, Miguel Petroni, Marino da Costa Terra, 
Lourenço Inocentini, Padre Teixeira, Raimundo 
Correia e Coronel José Augusto de Oliveira Salles.

Manoel Virginio/PMSC

Assessoria de Imprensa /PMSC
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Fotógrafo de São Carlos é premiado em bienal italiana

O fotógrafo Vilson Palaro Júnior, que reside em São 
Carlos desde 1999, foi o único brasileiro a ganhar 
o primeiro lugar da VIII Biennale Internazionale
de Arte Contemporanea de Firenze, na Itália, 
ocorrida neste mês. Palaro Júnior também ganhou 
o primeiro lugar no concurso Arte e Magistratura 
com uma das fotos expostas em agosto no Saguão 
do Teatro Municipal de São Carlos.
A Biennale Internazionale de Arte Contemporanea 
de Firenze reuniu, nesta oitava edição, 800 artistas 
de 70 países. O Brasil teve uma presença recorde
de 50 artistas com obras na categoria de pintura, 
escultura e fotografia. “É uma premiação de valor 
inestimável, já que a concorrência em termos 
de qualidade numa bienal como essa é muito 
forte, e isso, a meu ver, não apenas valoriza, 
mas também estimula o trabalho artístico local”, 
esclarece Vilson.

Para a coordenadora de Artes e Cultura da 
Prefeitura de São Carlos, Telma Olivieri, a premiação 
de Vilson Palaro Júnior mostra a importância do 
incentivo aos artistas. “É uma satisfação muito 
grande saber que um artista da nossa cidade 
conseguiu um prêmio tão importante como esse”, 
destacou Telma.
Em São Carlos, a Prefeitura, por meio da 
Coordenadoria de Arte e Cultura, tem 
desenvolvido um amplo trabalho de incentivo 
aos artistas da cidade através de exposições em 
espaços públicos municipais.
O Chamamento Público para Artes Visuais, que 
está com a oitava edição aberta para inscrições 
até o dia 30 de janeiro, é um exemplo de incentivo 
para os artistas. As propostas selecionadas irão 
expor nos programas “Janela para Arte”, “Mostra 
Fotográfica São Carlos: Circuito Fotográfico e 

Passeio Fotográfico” e “Artes na Cidade”. “Além de 
possibilitar aos artistas exporem seus trabalhos 
em locais com grande visibilidade, o Chamamento 
tem o objetivo de aumentar o acesso do cidadão 
às artes com a divulgação de artistas visuais”, 
destaca Telma.
O fotógrafo Vilson Palaro Júnior também irá participar 
do 8º Chamamento Público para Artes Visuais. Os 
interessados devem acessar o site da Prefeitura, www.
saocarlos.sp.gov.br. Mais sobre o trabalho de Vilson 
Palaro: www.vpalaro.com.br.
Em 2011, a Prefeitura realizou 26 exposições 
em espaços como o SIM, Teatro Municipal, Paço 
Municipal, Centro Afro, Estação Cultura, além de 
projetos como o História dos Bairros, Tenda Móvel 
de Teatro, Quartas Alternativas, Movimento Hip Hop, 
Projeto Canto-Coral (Corais Multicanto
e Bem-te-vi), Projeto Dançar e Curso Teatro no Teatro.

Vilson Palaro Júnior
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