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 ■ CiênCia e teCnologia

Prefeitura inaugura o Museu Mário tolentino

Neste sábado (14), às 10h, na Praça Coronel 
Salles, a Prefeitura inaugura o Museu da Ciência 
e Tecnologia “Mário Tolentino”, evento que 
contará com a presença do ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp.
O espaço, com experimentos que ocupam 
uma área de 1.200 m², simboliza mais uma 
fonte de cultura e conhecimento em São 
Carlos disponível à população. 
A estrutura contará também com um auditório 
com capacidade para 60 pessoas, que poderá 
ser usado para orientações, palestras e 
mostras, como um meio de interação entre os 
profissionais da área de tecnologia e os alunos. O 
Museu terá ainda 130 experimentos científicos 

que poderão ser visitados pela população com 
acompanhamento de monitores.
A Prefeitura aponta que vários programas 
municipais incentivam a cultura e a história 
de São Carlos como o Centro de Cultura 
Afro-brasileira Odette dos Santos e o Projeto 
Percursos que resgatam a história da cidade e 
a cultura nacional. Agora o município passar 
a contar com o Museu Mário Tolentino que irá 
incentivar o interesse, especialmente de crianças 
e jovens, aos temas ligados à tecnologia e área 
das ciências exatas. A intenção da Prefeitura 
é que os alunos das redes pública e privada 
tenham a oportunidade de ter aulas práticas de 
física, química e matemática no local.

O projeto para criação do Museu começou 
em 2007. A Prefeitura trabalhou em várias 
frentes para concretizar o projeto, como 
reservar o espaço físico, captar recursos 
junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (valor global do projeto: R$ 790 
mil, incluindo contrapartida da Prefeitura), 
trabalhar pela liberação dos recursos, abrir 
processos licitatórios para compras dos 
equipamentos, executar obras físicas, receber 
equipamentos, treinar monitores que vão 
trabalhar no espaço, entre outras ações.
O Museu da Ciência e Tecnologia “Mário 
Tolentino” está localizado no subsolo da Praça 
Coronel Salles, no centro da cidade. 

Nathália Nicola/PMSC
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DECRETOS

DECRETO nº 142
DE 9 DE AbRIL DE 2012

APROVA O LOTEAMENTO DENOMINADO “RESIDENCIAL RECANTO DO BOS-
QUE”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Oswaldo B. Duarte Filho, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por lei e, tendo em vista o que consta do 
processo administrativo protocolado sob nº 23.414/08, e,
CONSIDERANDO o requerimento apresentado por Inthar Incorporadora 
Ltda., solicitando a aprovação de empreendimento denominado “Residen-
cial Recanto do Bosque”, em folha 23; 
CONSIDERANDO aprovação do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 
Habitacionais conforme Certificado GRAPROHAB nº 075/2011, em folha 145;
CONSIDERANDO o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV que conclui pela 
viabilidade do empreendimento no local em questão apresentado em folhas 
260/322;
CONSIDERANDO a aprovação dos projetos da rede de distribuição de água 
potável e coleta de esgoto sanitário pelo Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to de São Carlos - SAAE em folhas 482/494;
CONSIDERANDO a aprovação do projeto do sistema de drenagem de águas 
pluviais e parecer da Secretaria Municipal de Obras Públicas em folhas 
516/529 e 532;
CONSIDERANDO os projetos de: Coleta de Resíduos do Condomínio; Pro-
grama de Coleta de Resíduos Recicláveis, Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil; e demais pertinentes à implantação do empreendimento 
apresentados às fls. 538/588; 
CONSIDERANDO pareceres favoráveis do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – COMDEMA, em folhas 38/41, a manifestação da Coordena-
doria de Meio Ambiente em fls. 612/618 e do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano de São Carlos – COMDUSC em folhas 53/59 constantes 
do processo administrativo nº 23.414/08;
CONSIDERANDO a celebração do Termo de Compromisso e Caução nº 21/12, 
celebrado em 28 de março de 2012, entre a Prefeitura Municipal de São Car-
los e Inthar Incorporadora Ltda., visando à caução das obras de infraestru-
tura para aprovação do loteamento denominado “Residencial Recanto do 
Bosque”;
DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o loteamento denominado “Residencial Recanto do 
Bosque”, em imóvel de propriedade de Inthar Incorporadora Ltda., objeto 
da Matrícula nº 94.664 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos, lo-
calizado na Rua Esther Marchette, s/nº, e Rua Danilo Micalli, s/nº, com área 
superficial de 56.809,00m² (cinquenta e seis mil, oitocentos e nove metros 
quadrados).
Art. 2º O empreendimento denominado “Residencial Recanto do Bosque” 
consiste em um loteamento regido pela Lei Federal nº 6.766, de 19 de de-
zembro de 1979, e suas alterações, e pela Lei Municipal nº 13.691, de 25 de 
novembro de 2005 - Plano Diretor do Município de São Carlos.
§ 1º Quanto ao uso do solo, os lotes do “Residencial Recanto do Bosque” 
serão destinados à implantação de condomínio residencial, a ser aprovado 
de acordo com a legislação ambiental construtiva e urbanística vigente, e 
regidos pela Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro 1964, e alterações pos-
teriores.
§ 2º Quanto à ocupação do solo os empreendimentos contidos no “Resi-
dencial Recanto do Bosque” deverão respeitar os coeficientes de ocupação, 
aproveitamento, permeabilidade e demais restrições correspondentes à 
Zona 1 - Zona de Ocupação Induzida, definida na Lei Municipal nº 13.691, de 
25 de novembro de 2005 - Plano Diretor do Município de São Carlos.
Art. 3º O quadro de áreas do loteamento, em conformidade com o projeto 
urbanístico aprovado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, é composto 
da seguinte forma:

QUADRO DE ÁREAS

ESPECIFICAÇÃO ÁREA (m²) PORCENTAGEM

1.
Área das Unidades de Uso Privativo (110 

unidades)
19.811,21m² 34,87%

2. Outros:

2.1. Área de Recreação 477,85 0,84%

2.2. Administração 1, 2 e 3 524,40 0,92%

2.3. Portaria 12,25 0,02%

2.4. Sistema Viário 6.035,79 10,62%

3. Área total do Condomínio 26.861,50

4. Áreas Públicas:

4.1. Prolongamento da Rua Francisco Gentil de Guzzi 422,72 0,75%

4.2.
Área Institucional 1 (Equipamento Público 

Comunitário)
5.456,30 9,61%

4.3.
Área Institucional 2 (Equipamento Público 

Comunitário)
513,07 0,90%

4.4. Espaço Livre de Uso Público:

4.4.1. Sistema de Lazer 7.212,21 12,70%

4.4.2. Área Verde (APP) 13.232,83 23,29%

4.4.3.
Área destinada ao Reservatório de Retenção 

(piscinão) (Equipamento Público Urbano)
3.110,37 5,48%

5. ÁREA TOTAL DA GLEBA: 56.809,00 100%

Art. 4º A empreendedora ficará responsável pela implantação de todas as 
obras de infraestrutura básica do condomínio que compreendem: redes de 
água potável; esgotamento sanitário; drenagem das águas pluviais; rede de 
energia elétrica e iluminação; guias; sarjetas e pavimentação de vias de aces-
so para todas as unidades autônomas e áreas de uso comum, bem como 
execução de serviços de paisagismo compreendendo arborização das áreas 
verdes, sistema de lazer público, como execução de calçadas e adequada 
arborização nos passeios públicos, tudo de conformidade com os projetos 
aprovados através dos órgãos competentes.
Parágrafo único. Toda obra de infraestrutura urbana básica mencionada no 
caput deste artigo deverá ser executada em conformidade com projetos 
aprovados ou diretrizes emitidas através dos órgãos competentes.
Art. 5º Será de responsabilidade da empreendedora a execução das se-
guintes obras e serviços de infraestrutura interna e externas, orçadas em R$ 
617.666,00 (seiscentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e seis reais), 
que deverão ser executadas dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado à Prefeitura Muni-
cipal de São Carlos, contados a partir da data do registro do loteamento em 
Cartório de Registro de Imóveis e de conformidade com o disposto no Termo 
de Caução nº 21/12, celebrado em 28 de março de 2012, a saber:
I – terraplenagem, abertura de vias públicas, demarcação de lotes, quadras e 
áreas públicas com marcos em concreto;
II – execução de redes e galerias de águas pluviais e obras correlatas;
III – execução do sistema de abastecimento de água potável e de coleta de 
esgoto sanitário em conformidade com as diretrizes do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto - SAAE;
IV – instalação de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica de vias públicas;
V – execução de rede de energia elétrica e iluminação pública;
Parágrafo único. As obras de infraestrutura mencionadas no caput deste ar-
tigo deverão ser executadas em conformidade com projetos aprovados ou 
diretrizes emitidas através dos órgãos competentes.
Art. 6º O registro do empreendimento perante o Cartório de Registro de 
Imóveis local fica condicionado à apresentação da caução estabelecida em 
instrumento próprio, referentes às obras de infraestrutura mencionadas no 
artigo 5º deste Decreto, devidamente averbada junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis competente, conforme dispõe a Lei Federal nº 6.766/79, e altera-
ções posteriores, e demais legislação vigente.
Parágrafo único. Fica facultado a empreendedora substituir, a qualquer tem-
po, a garantia oferecida, desde que aceita pelo Município e, cujos valores 
atualizados sejam compatíveis com o orçamento de obras e serviços garan-
tidos.
Art. 7º A aprovação do loteamento “Residencial Recanto do Bosque” não 
exime a empreendedora das demais exigências legais que se fizerem ne-
cessárias na oportunidade da aprovação das edificações ou do condomínio 
residencial por parte dos órgãos competentes.
Art. 8º A empreendedora deverá realizar as devidas adequações nas vias e 
passeios públicos, nas futuras edificações e áreas de uso comum públicas ou 
privadas, a fim de promover acessibilidade irrestrita ao conjunto, em atendi-
mento ao disposto no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
e conforme parâmetros da norma técnica ABNT: NBR 9050/2004.
Parágrafo único. A empreendedora se responsabiliza em assegurar a ade-
quação de acessibilidade das unidades habitacionais conforme a demanda 
por aquisição destas habitações.
Art. 9º A empreendedora obriga-se a entregar à Prefeitura Municipal, jun-
tamente com o registro do loteamento junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis local, a matrícula individualizada de cada área pública, ou seja, das 
áreas destinadas ao prolongamento do sistema viário público, áreas verdes, 
sistema de lazer e áreas de uso institucional.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 9 de abril de 2012.
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 143
DE 10 DE AbRIL DE 2012

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO MUSEU DA CIÊNCIA DE 
SÃO CARLOS “PROF. MÁRIO TOLENTINO”.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 

suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo adminis-
trativo protocolado sob o nº 14.357/07,
DECRETA: 
Art. 1º Fica criado no âmbito do Município o Comitê Gestor do Museu da Ci-
ência de São Carlos “Prof. Mário Tolentino”, com o objetivo de elaborar, acom-
panhar e avaliar Projeto Político Pedagógico e Plano de Ação para o museu. 
Art. 2º O comitê mencionado no artigo 1º deste Decreto será constituído da 
seguinte forma:
I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sus-
tentável, Ciência e Tecnologia;
III – Supervisor de Unidade para o Museu;
IV - 1 (um) representante da Universidade de São Paulo - USP;
V - 1 (um) representante da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar;
VI - 1 (um) representante do Centro de Divulgação Científica e Cultural da 
Universidade de São Paulo – CDCC-USP;
VII - 1 (um) representante do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP;
VIII - 1 (um) representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
Unidade Instrumentação - Embrapa;
IX - 1 (um) representante do Instituto Inova São Carlos;
X – 1 (um) representante do Serviço Social do Comércio – SESC São Carlos.
Art. 3º Fica facultado ao Poder Executivo nomear até 2 (dois) pesquisadores 
com atuação relevante para participar do Comitê previsto no artigo 1º deste 
Decreto.
Art. 4° A função de membro do Comitê não será remunerada, sendo conside-
rada de relevante interesse público.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de abril de 2012.
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 144
DE 10 DE AbRIL DE 2012

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO – GT BALONISMO
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo adminis-
trativo protocolado sob o nº 18.651/12,
CONSIDERANDO que o Município de São Carlos irá sediar o 21º Campeonato 
Mundial de Balonismo a ser realizado no ano de 2014;
CONSIDERANDO a necessidade de articulação entre os representantes do 
Município, da Conferência Brasileira de Balonismo – CBB e da Comissão de 
Aerodesporto Brasileira – CAB visando o planejamento, organização e exe-
cução do evento;
DECRETA: 
Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho – GT Balonismo, com o objetivo de 
planejar e organizar o 21º Campeonato Mundial de Balonismo, a ser realiza-
do no Município de São Carlos, no ano de 2014. 
Art. 2º O Grupo de Trabalho mencionado no artigo 1º deste Decreto será 
constituído pelos seguintes membros:
I - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão;
II – Assessor de Relações Institucionais e Internacionais do Gabinete do Pre-
feito;
III – Diretor do Departamento de Esportes de Rendimento da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer;
IV – Diretor do Departamento de Fomento ao Turismo da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia;
V – Presidente da Confederação Brasileira de Balonismo – CBB;
VI – Presidente da Comissão de Aerodesporto Brasileira - CAB.
Art. 3º Os trabalhos desempenhados pelo referido grupo não serão remune-
rados, sendo considerados de relevante interesse público. 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de abril de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO

EXTRATO DO COnvênIO nº 43/12
Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Miguel Magone
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o custeio e manu-
tenção do Albergue Infantil “Cláudia Picchi”, que atende crianças e adoles-
cente em situação de risco social.
Valor: R$ 833.115,60
Data da assinatura: 09/04/12
Vigência: 30/09/13
Fundamento: Lei Municipal nº 16.041/12
Processo: 4.110/12
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