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Prefeitura■entrega■ampliação■da■UBS■da■Vila■Isabel

O prefeito Oswaldo Barba entregou na 
segunda-feira (26), as obras de ampliação 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila 
Isabel “Rosana Cecato Lahr” que recebeu 
5 novas salas e 2 banheiros. A ampliação 
iniciada em agosto de 2011 teve um custo 
de R$ 158,8 mil para Prefeitura.
Localizada rua Vicente de Carvalho, n.º 566, 
a UBS da Vila Isabel foi inaugurada em 2003 
e tem 16 mil pacientes SUS cadastrados, 
realizando em média 80 procedimentos de 
saúde por dia.
O prefeito Barba ressaltou que essa não é a 
única ampliação de unidade de saúde que 
está sendo feita na cidade em sua gestão ao 
lembrar que das 12 UBS’s 7 foram ampliadas. 

O prefeito destacou que a Prefeitura investe 
atualmente 24% do orçamento em saúde, 
está concluindo as obras do 2º módulo do 
Hospital-Escola (90% das obras concluídas 
– falta comprar os equipamentos), uma UPA 
na avenida Bruno Ruggiero no Santa Felícia 
e 8 novas Unidades de Saúde da Família 
(uma delas na região da Vila Isabel (CDHU) 
no valor de R$ 679 mil).
“Na UBS da Vila Isabel houve um crescimento 
da ordem de 30% no número de pessoas 
atendidas nos últimos anos e por isso a 
necessidade de ampliar a unidade para 
recebermos melhor a população e também 
melhorar as condições de trabalho dos 
servidores da saúde”, disse Barba.

Acompanharam o prefeito Barba na 
solenidade de entrega das obras de 
ampliação da UBS da Vila Isabel a primeira 
–dama  e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cidinha Duarte, os 
secretários municipais Marcus Vinicius 
Bizarro (Saúde) Jairo Salles (Obras), 
Regina Romão (Trânsito), Rogério 
Gianlorenzo (Comunicação), a diretora 
do Departamento  de Gestão do Cuidado 
Ambulatorial (DGCA), Denise Gualtieri, a 
administradora Regional da Vila Isabel, 
Erika Braz, a enfermeira supervisora da UBS 
Vanessa Lomblen Tomaze e a arquiteta da 
empresa Delfino & Galli Construções Ltda, 
Luciana Delfino.
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DECRETO

DECRETO nº 658
DE 7 DE DEzEmbRO DE 2012

PERMITE O USO, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO, DO ORQUI-
DÁRIO MUNICIPAL PELA ENTIDADE CÍRCULO SÃO-CARLENSE DE 
ORQUIDÓFILOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, 
no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista no ar-
tigo 98, § 2º, da Emenda Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do 
Município, de 20 de dezembro de 2010, e tendo em vista o que 
consta do processo sob o nº 22.159/12,
DECRETA
Art. 1º Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, do Orqui-
dário Municipal “Maria de Lourdes Bertolani Pereira”, localizado 
na Rua Dona Alexandrina – Praça Pedro de Toledo, Centro, pelo 
Círculo São-carlense de Orquidófilos, objetivando oferecer ati-
vidades voltadas à plantação e ao cultivo de diversas espécies 
de orquídeas, visando acolher visitas das entidades de ensino 
pública e/ou particular e turistas, de forma a divulgar a respon-
sabilidade e conscientização, de modo geral, sobre a diversidade 
da espécie e preservação da natureza.
Parágrafo único. O imóvel mencionado no caput deste artigo 
tem a seguinte descrição:
“Uma área de terras onde está implantado o Orquidário Munici-
pal, constituída de parte da área da Praça Pedro de Toledo, ma-
trícula 122.717, com seguinte descrição perimétrica: tem início 
no ponto que dista 14,30 m do leito da Rua Jesuíno de Arruda 
e 12,35 m do leito da Rua Dona Alexandrina, deste ponto segue 
por 31,00 m paralelamente à Rua Jesuíno de Arruda em direção 
à Rua São Joaquim; deflete, sempre em ângulo reto, à direita e 
segue por 10,20 m; deflete à direita e segue por 7,00 m; deflete 
à esquerda e segue por 7,60 m; deflete à direita e segue por 7,40 
m; deflete à esquerda e segue por 2,60 m ; deflete à direita e 
segue por 15,40 m; deflete à direita e segue por 2,60 m; defle-
te à esquerda e segue por 7,40 m; deflete à direita e segue por 
10,20 m; deflete à direita e segue por 6,20 m; deflete à esquerda 
e segue por 7,60 m até encontrar o ponto de início desta descri-
ção, encerrando uma área de 620,00 m². Esta área contempla o 
orquidário com 225 m², e mais 230 m² de pérgulas na entrada 
principal e pátio, copa, sanitários, depósito e sala de reuniões.”
Art. 2º São obrigações da permissionária, durante o uso do es-
paço público:
I – a manutenção das benfeitorias do logradouro;
II – não permitir a turbação de sua posse por terceiros;
III – controlar o acesso do público ao prédio, de acordo com a 
capacidade definida em alvará expedido pelo Corpo de Bombei-
ros;
IV – limpeza, manutenção do prédio e segurança com instalação 
de sistema de alarme ligado à Guarda Municipal, e todas as de-
mais despesas que envolvam a utilização do prédio.
Parágrafo único. Caberá ainda à permissionária, a abertura do 
Orquidário Municipal quando das festividades de orquidofilía 
e eventos municipais, constantes do Calendário, em especial, a 
Festa do Clima, quando deverá permanecer aberto à visitação 
pública, disponibilizando pessoal especializado para orientação.
Art. 3º A permissionária deverá zelar pelas instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias, promovendo a devolução do prédio, ao 
final do evento, em perfeito estado de conservação, limpeza e 
segurança.
Parágrafo único. Em caso de qualquer dano, os reparos deverão 
ser imediatos e suportados pela permissionária.
Art. 4º A presente permissão terá validade de 5 (cinco) anos, po-
dendo ser revogada a qualquer tempo, a critério da Administra-
ção, independentemente de notificação ou interpelação.
Parágrafo único. Fica vedado que a presente permissão venha 

onerar os cofres públicos.
Art. 5º As demais condições de utilização do prédio serão esta-
belecidas em termo de compromisso e caução a ser celebrado 
entre as partes.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 7 de dezembro 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

PORTARIAS

PORTARIA nº 962
DE 10 DE DEzEmbRO DE 2012

INSTITUI CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE TURMAS, CLASSES E/
OU AULAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA DO-
CENTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta 
do processo protocolado sob o nº 52.751/12
CONSIDERANDO a necessidade de instituir critérios para atribui-
ção de turmas, classes e/ou aulas nas Unidades Escolares muni-
cipais e docentes lotados na Secretaria Municipal de Educação; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 13.889, de 18 de 
outubro de 2006, e alterações posteriores, que “Estrutura e orga-
niza a educação pública municipal de São Carlos, institui o Plano 
de Carreira e Remuneração para os profissionais da educação, e 
dá outras providências”;
DETERMINA:

CAPÍTULO I
DA ATRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E DA ESCOLHA DE 
TURMA, CLASSE E/OU AULA
Art. 1º A atribuição de turmas, classes e/ou aulas dar-se-á nas 
Unidades Escolares municipais em ordem decrescente de pon-
tuação, respeitando-se a jornada de trabalho prevista na Lei Mu-
nicipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações poste-
riores, conforme disposto no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º A atribuição de turmas, classes e/ou aulas para os docen-
tes admitidos a partir 1º de março de 2011 será coordenada pela 
Secretaria Municipal de Educação e considerará os critérios para 
pontuação dispostos no art. 3º desta Portaria.
Parágrafo único. A atribuição de turmas, classes e/ou aulas ocor-
rerá na data prevista no Anexo I desta Portaria.
Art. 3º A classificação para a atribuição de turmas, classes e/ou 
aulas, conforme dispõe o art. 28 da Lei Municipal nº 13.889, de 
18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, considerará os 
seguintes critérios para pontuação:
I – títulos;
II – publicações em anais de congressos, seminários e similares, 
livros ou artigos em periódicos e/ou livros, publicados nos últi-
mos cinco anos;
III – participação em cursos de curta duração realizados nos úl-
timos cinco anos, voltados para sua área de atuação, com carga 
horária mínima de 30 (trinta) horas;
IV – tempo de efetivo exercício, nos termos do art. 46 da Lei Mu-
nicipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações poste-
riores, que terá pontuação superior à soma dos demais títulos.
Art. 4º Compete ao diretor da Unidade Escolar preencher a fi-
cha elaborada pela Secretaria Municipal de Educação e divulgar 
a lista respeitando a ordem de classificação dos docentes efeti-
vos na Unidade Escolar, no prazo estabelecido no Anexo I desta 
Portaria. 
Parágrafo único. Cabe ao diretor da Unidade Escolar coordenar o 
processo de atribuição de turmas, classes e/ou aulas, respeitada 
a ordem de classificação dos docentes de sua Unidade Escolar, 
compatibilizando o horário das turmas, classes e/ou aulas e tur-
mas de funcionamento com as respectivas jornadas de trabalho 
docente.
Art. 5º Compete ao diretor da Unidade Escolar preencher a ficha 
elaborada pela Secretaria Municipal de Educação para os docen-
tes admitidos a partir de 1º de março de 2011 e encaminhá-la 
ao Departamento Pedagógico juntamente com a documenta-
ção necessária para a conferência da pontuação do docente, 
no prazo estabelecido no Anexo I da Portaria nº 935, de 22 de 

novembro de 2012, não sendo permitida a entrega após o prazo 
estabelecido.
§ 1º A Secretaria Municipal de Educação, após análise das fichas 
publicará uma lista divulgando a ordem de classificação dos do-
centes. 
§ 2º O prazo para impetrar recurso será de dois dias após a publi-
cação da classificação, conforme disposto no Anexo I da Portaria 
nº 935, de 22 de novembro de 2012.
§ 3º O recurso da classificação poderá ser elaborado de próprio 
punho, desde que fundamentado quanto ao motivo, devendo 
conter os seguintes itens, para sua apreciação pela Comissão 
prevista no art. 29 desta Portaria:
I - nome completo;
II - emprego;
III - unidade de origem;
IV - número da classificação;
V - justificativa;
VI - data;
VII - assinatura.
§ 4º Não serão aceitas cópias de documentos, como certificados, 
diplomas e/ou publicações, acompanhando o recurso de que 
trata o § 3º deste artigo, a fim de alterar a pontuação final. 

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO
Art. 6º A atribuição de turmas, classes e/ou aulas dar-se-á em 
ordem decrescente de pontuação, respeitando-se a jornada de 
trabalho prevista na Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro 
de 2006 e alterações posteriores, conforme disposto no Anexo I 
desta Portaria.
Art. 7º Aos professores de Educação Física na Educação Infantil 
será atribuída turma por Unidade Escolar, ou Unidades Escolares 
agrupadas, quando assim for necessário, utilizando-se para isso 
os seguintes critérios:
I – Unidades Escolares com 7 (sete) a 13 (treze) turmas, serão atri-
buídas a 1 (um) professor de Educação Física;
II – Unidades Escolares com mais de 13 (treze) turmas, serão atri-
buídas a 2 (dois) professores de Educação Física;
III – Unidades Escolares com menos de 7 (sete) turmas, serão 
agrupadas perfazendo um total de no máximo 13 (treze) turmas 
e serão atribuídas a 1 (um) professor de Educação Física
Parágrafo único. Para determinar o número de turmas de cada 
Unidade Escolar serão computadas as três últimas etapas da 
educação infantil, que correspondem às Fases 4 (quatro), 5 (cin-
co) e 6 (seis). 
Art. 8º Ao professor de Educação Física que optar pela Educação 
Infantil, caberá atender as necessidades da Unidade Escolar ou 
das Unidades Escolares agrupadas a ele atribuídas.
Art. 9º O tempo de atuação do professor de Educação Física com 
cada turma será regulamentado levando-se em consideração a 
jornada de trabalho do professor e as necessidades da Unidade 
Escolar ou Unidades Escolares agrupadas.
Parágrafo único. Quando uma Unidade Escolar ou Unidades Es-
colares agrupadas possuírem apenas um professor de Educação 
Física, este atuará em ambos os períodos, respeitada sua jornada 
de trabalho.
Art. 10. Caso haja mais de um professor de Educação Física com 
sede na mesma Unidade Escolar de Educação Infantil, a atribui-
ção das turmas será feita respeitando a ordem decrescente de 
pontuação dos professores envolvidos.
Art. 11. Aos Professores III será oferecida jornada semanal de tra-
balho constante do inciso II do art. 44 da Lei Municipal nº 13.889, 
de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores.
§ 1º A jornada de trabalho do Professor III deverá ser comple-
tada em sua unidade sede, nos períodos de funcionamento da 
Unidade Escolar. 
§ 2º Somente quando não houver aulas disponíveis na unidade 
sede, o Professor III complementará sua jornada em outra Uni-
dade Escolar, em data, horário e local definidos no Anexo I desta 
Portaria, de acordo com critérios previstos no caput deste artigo.
Art. 12. O aditamento para ampliação de jornada será efetuado 
nos termos do inciso I do art. 29 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 
de outubro de 2006, e alterações posteriores, e dar-se-á em or-
dem decrescente de pontuação, obedecida a classificação geral.
Art. 13. Aos Educadores de Creche somente serão atribuídas tur-
mas da Educação infantil que atendam crianças de 0 (zero) a 3 
(três) anos de idade.
Art. 14. Concluída a primeira etapa de atribuição nas Unidades 
Escolares, as turmas, as classes e as aulas remanescentes serão 
encaminhadas para a Secretaria Municipal de Educação e as 
mesmas serão atribuídas aos candidatos aprovados em concur-
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sos públicos e processos seletivos.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Art. 15. Para efeito de classificação serão contados os seguintes 
títulos, comprovados por cópia dos certificados, validados pelo 
diretor, mediante a apresentação do original:
I - cursos de capacitação, treinamento, extensão ou aperfeiço-
amento, participação em programas de formação diretamente 
relacionados à educação e a área de atuação: oficinas, ACIEPEs 
(Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão), 
seminários, fóruns, jornadas, semana da educação, simpósios, 
colóquios, encontros e congressos: 5 (cinco) pontos computa-
dos a cada módulo de no mínimo 30 (trinta) horas, até o máximo 
de 50 (cinquenta) pontos, desde que realizados entre 1º de no-
vembro de 2007 a 31 de outubro de 2012. As horas excedentes 
de cada curso não poderão ser somadas a fim de inteirar outro 
módulo de 30 (trinta) horas;
II - licenciatura plena, desde que não seja pré-requisito para o 
emprego do servidor: 553 (quinhentos e cinquenta e três) pon-
tos por licenciatura, até o máximo de 1659 (um mil, seiscentos e 
cinquenta e nove) pontos. Os docentes que possuírem o curso 
de magistério na modalidade normal de nível médio ou normal 
superior e também apresentarem um curso de licenciatura (seja 
em Pedagogia ou qualquer outra área da educação) terão acres-
cidos na pontuação os 553 (quinhentos e cinquenta e três) pon-
tos, visto que a licenciatura não se configura como pré-requisito 
para o emprego;
III - curso de especialização em educação ou voltado para área 
de atuação, desde que não seja pré-requisito para o emprego 
do servidor, com carga horária de no mínimo 360 (trezentas e 
sessenta) horas: 276 (duzentos e setenta e seis) pontos por curso 
até o máximo de 828 (oitocentos e vinte oito) pontos. Os cur-
sos somente terão validade se comprovados por diploma de 
especialista ou se no certificado/declaração constar que a Mo-
nografia ou Trabalho de Conclusão de Curso foram entregues ao 
programa responsável, como parte necessária para a obtenção 
do título de especialista;
IV - mestrado em educação ou voltado para sua área de atuação: 
500 (quinhentos) pontos;
V - doutorado em educação ou voltado para sua área de atuação: 
1000 (um mil) pontos. 
VI - produção de livros (autor, co-autor, tradutor ou organizador) 
com ISBN (Internacional Standard Book Number) e capítulos de 
livros com ISBN (Internacional Standard Book Number), direta-
mente relacionados à área de educação e de atuação na rede 
municipal, nos últimos 5 (cinco) anos, tendo como valores: 30 
(trinta) pontos por produção;
VII - publicações em anais de congressos, de seminários, de fó-
runs, colóquios, artigos de periódicos técnico científicos nacio-
nais e internacionais diretamente relacionados à área da educa-
ção e de atuação na rede municipal, nos últimos 5 (cinco) anos, 
comprovados mediante apresentação de fotocópia do artigo 
publicado no caderno de resumo ou dos anais, acompanhada 
da fotocópia da página de rosto do documento, tendo como va-
lores: 
a) resumo de até 3 (três) páginas, valendo 1 (um) ponto por pu-
blicação;
b) texto expandido (de 3 a 5 páginas), valendo 2 (dois) pontos 
por publicação;
c) texto completo (a partir de 6 páginas), valendo 4 (quatro) pon-
tos por publicação.
§ 1º Não será computada a pontuação de publicações de conte-
údo idêntico, ainda que em eventos diferentes.
§ 2º A quantidade máxima para produção de livros (autor, co-
autor, tradutor ou organizador) e publicações em anais (de con-
gressos de seminários de fóruns, colóquios, artigos de periódi-
cos técnico científicos nacionais e internacionais) até o limite 
de 10 (dez) publicações nos últimos 5 (cinco) anos, sendo duas 
publicações de cada ano.
§ 3º Os títulos apresentados terão validade se concluídos até 31 
de outubro de 2012.
§ 4º Os cursos de graduação e pós-graduação deverão ser reco-
nhecidos pelo Ministério da Educação.
Art. 16. Para efeito da contagem do tempo de efetivo exercício 
docente, na rede municipal de ensino, será considerado o perío-
do compreendido da data de ingresso no emprego até o dia 31 
de outubro de 2012, excetuando-se os períodos de faltas, licen-
ças e/ou afastamentos, na forma abaixo:
I - tempo de efetivo exercício no emprego público de pajem/
educador de creche na rede municipal de ensino de São Carlos 

até 31 de janeiro de 2001: 0,25 (vinte e cinco centésimos) por dia 
de efetivo exercício;
II - tempo de efetivo exercício no emprego público de pajem/
educador de creche na rede municipal de ensino de São Carlos 
no período de 1° de fevereiro de 2001 até 16 de julho de 2007: 
0,5 (cinco décimos) por dia de efetivo exercício;
III - tempo de efetivo exercício no emprego público como educa-
dor de creche na rede municipal de ensino de São Carlos a partir 
de 17 de julho de 2007: 1 (um) ponto por dia de efetivo exercício;
IV - tempo de efetivo exercício no emprego público atual no mu-
nicípio de São Carlos, atuando na área de docência: 1 (um) ponto 
por dia de efetivo exercício;
V - tempo em cargo/emprego correlatos ao magistério: 1 (um) 
ponto por dia de efetivo exercício;
VI – tempo na Unidade Escolar em que está lotado: 1 (um) ponto 
por dia de efetivo exercício;
VII - não será computado o tempo de serviço de Admissão em 
Caráter Temporário (ACT). 
§ 1º Para os docentes admitidos a partir de 1º de março de 2011, 
será considerado somente o tempo de efetivo exercício no em-
prego público atual no município de São Carlos, conforme inci-
sos IV e VII deste artigo.
§ 2º Para fins de aditamento, considerar-se-á a pontuação na 
docência na rede municipal de ensino de São Carlos. Os pontos 
na Unidade Escolar, em que está lotado e o tempo em cargo ou 
função correlatos, não serão computados.
Art. 17. Para apuração final da pontuação considerar-se-á para 
classificação: o tempo de efetivo exercício (X) multiplicado por 
1,5 (um inteiro e cinco décimos), e a pontuação dos títulos (Y), 
em conformidade com o art. 28 da Lei Municipal nº 13.889, de 
18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, representada 
na seguinte fórmula:
X = tempo de efetivo exercício x 1,5
Y = títulos
1,5. (X) + Y = pontuação
Art. 18. Será garantido aos servidores em exercício de cargos 
em comissão ou funções gratificadas e/ou equipes de apoio, os 
mesmos critérios para classificação previstos nos arts. 15 a 17 
desta Portaria.
Art. 19. Para os casos de empate na pontuação, terá prioridade o 
docente ou educador que:
I - tiver maior idade;
II - tiver maior tempo de efetivo exercício no magistério da rede 
municipal de ensino;
III - tiver maior número de filhos.

Seção I
Dos Prazos
Art. 20. O processo de atribuição das turmas, classes e/ou aulas 
para os docentes concursados, lotados nas Unidades Escolares 
municipais, dar-se-á em ordem decrescente de pontuação e será 
realizado nas datas previstas no Anexo I desta Portaria.
Art. 21. Os mapas das turmas, classes e/ou aulas remanescentes 
e a relação de professores que não completaram jornada mínima 
em sua sede, serão entregues pelos diretores das Unidades Esco-
lares, no Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme Anexo I desta Portaria.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Aos docentes que nas datas das atribuições de turmas, 
classes e/ou aulas, encontrarem-se em licença sem vencimentos 
serão atribuídas turmas, classes e/ou aulas que restarem ao final 
do processo de atribuição.
Art. 23. Os docentes que não puderem comparecer no local de-
terminado nas datas de atribuição de turmas, classes e/ou aulas 
e aditamento, deverão elaborar procuração com assinatura do 
outorgante reconhecida em cartório, que confira poderes ao ou-
torgado para os devidos fins.
Art. 24. Nos casos em que a demanda de atendimento seja tem-
porária ou definitivamente extinta no decorrer do ano letivo, o 
docente será transferido ex-ofício para outra turma ou outra Uni-
dade Escolar, garantindo-se o período e o horário de trabalho.
§ 1º A transferência mencionada no caput deste artigo será com 
opção de retorno, desde que a demanda na unidade escolar de 
origem se restabeleça, e caso o docente não se interesse pelo 
retorno, a transferência será oficializada e a turma, classe e/ou 
aula da unidade escolar de origem será oferecida para ampliação 
de jornada ou nova contratação.
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação será responsável por 
elaborar documento que registra o processo de transferência ex-

ofício desses docentes.
Art. 25. As classes referentes a projetos de correção de fluxo se-
rão atribuídas inicialmente aos professores que tenham forma-
ção específica oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 26. Aos professores de Educação Especial serão atribuídas 
classes de acordo com a regionalização do atendimento propos-
to pela Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. O professor de Educação Especial ficará lotado 
em uma das Unidades Escolares da região de supervisão escolar, 
devendo sempre que solicitado, prestar serviço em outra Uni-
dade Escolar.
Art. 27. Aos professores de Educação de Jovens e Adultos serão 
atribuídas classes de acordo com o atendimento proposto pela 
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 28. Aos professores I, II, III e IV serão atribuídas turmas, clas-
ses e/ou aulas de apoio e substituição docente de acordo com o 
atendimento proposto pela Secretaria Municipal de Educação, 
devendo sempre que solicitado, prestar serviço em outra Uni-
dade Escolar.
Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos por Comissão insti-
tuída pela Secretaria Municipal de Educação, composta pelos 
seguintes membros:
I – Alessandra Marques da Cunha;
II – Maria Isabel Urbina Flores Loreti;
III – Cibeli Maria Colautti;
IV – Mariana Cristina Pedrino;
V – Leila Cristina de Almeida Vicentini.
Art. 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 10 de dezembro 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

ANEXO I

DATAS ETAPAS

18/12/2012
Atribuição das turmas, classes e/ou aulas, nas Unidades Escolares, conforme 

Capítulo I desta Portaria.

19/12/2012

8h00min

Entrega dos mapas das turmas classes e/ou aulas remanescentes das 

Unidades Escolares, conforme artigo 21 desta Portaria.

20/12/2012

8h00min
complementação de jornada docente (PIII) na SME.

20/12/12

10h00min

Atribuição de aulas aos docentes (PIII) admitidos a partir de 01/03/2011 

(lotados na SME).

20/12/12

14h30min

Aditamento de Educação Física, Educação Especial e Educação de Jovens e 

Adultos no CEMEI Cônego Manoel Tobias

20/12/12

15h00min
Aditamento de Português e Inglês no CEMEI Cônego Manoel Tobias

20/12/12

15h30min
Aditamento de Ciências e Matemática no CEMEI Cônego Manoel Tobias

20/12/12

16h00min
Aditamento de História e Geografia no CEMEI Cônego Manoel Tobias

20/12/12

16h30min
Aditamento de Artes no CEMEI Cônego Manoel Tobias

21/12/12

8h00min

Atribuição de turmas aos docentes (PII) admitidos a partir de 01/03/2011 

(lotados na SME).

21/12/12

10h00min

Atribuição de turmas aos docentes (PI) admitidos a partir de 01/03/2011 

(lotados na SME).

PORTARIA nº 963
DE 10 DE DEzEmbRO DE 2012

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que cons-
ta do processo administrativo protocolado sob o nº 23.021/11, 
resolve
EXONERAR
SHEYLLA GRAZIELA BARROS BELÃO do cargo em comissão de 
Assessor Jurídico da Procuradoria Geral do Município, a partir de 
1º de dezembro de 2012, ficando consequentemente revogada 
a Portaria nº 396, de 29 de julho de 2011.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
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Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECRETARIAS

SECRETARIA mUnICIPAL DE HAbITAÇÃO 
E DESEnVOLVImEnTO URbAnO

DEPARTAmEnTO DE ObRAS PARTICULARES E FISCALIzAÇÃO
SEÇÃO DE FISCALIzAÇÃO AmbIEnTAL

Em cumprimento à Lei Municipal nº. 15.751/2011, os proprie-
tários, compromissários ou responsáveis pelos imóveis abaixo 
relacionados FICAM NOTIFICADOS para providenciarem a LIM-
PEZA DO TERRENO no PRAZO DE 15 DIAS (IMPRORROGÁVEL) e/
ou a CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CALÇADA no PRAZO DE 
30 DIAS. Os prazos para cumprimento passam a vigorar A PARTIR 
DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.

Nº
DATA DE

EMISSÃO
IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO BAIRRO ASSUNTO

27426/12 28/11/12 04.257.008.001
Edson Micail Fusi 

e Silva
Jardim Citelli LIMPEZA

27420/12 27/11/12 19.095.011.001
Beatriz Helena 

Barreto Costa

Samambaia 

Residencial
LIMPEZA

27405/12 26/11/12 12.052.012.001
Orestes Antonio 

Ferro

Jardim 

Paulistano
LIMPEZA

27332/12 08/11/12 10.069.021.001
Joaquim Appel 

Junior
Santa Felicia LIMPEZA

27448/12 

a 27456
03/12/12

10.182.008.001 a 

10.182.016.001

Paulo Ernesto Pinca 

Crnkovic
Santa Felicia LIMPEZA

27467/12 04/12/12 12.039.004.001
Getulio Tokigo 

Toyama
Cidade Jardim LIMPEZA

27468/12 04/12/12 12.039.005.001
Helen Cristina 

Toyama
Cidade Jardim LIMPEZA

27459/12 03/12/12 16.182.038.001
Ângela Maria 

Gonçalves

Dom 

Constantino 

Amstalden

LIMPEZA

27330/12 06/11/12 14.044.025.001
Sebastiana Benedita 

dos Santos
Tijuco Preto LIMPEZA

27545/12 06/12/12 10.411.013.001
Marina Mazzini 

Cunha

Jardim 

Ipanema
LIMPEZA

27546/12 06/12/12 10.411.014.001
Laura Oliveira do 

Nascimento Teixeira

Jardim 

Ipanema
LIMPEZA

27547/12 06/12/12 10.411.015.001

Mariana Oliveira 

do Nascimento 

Teixeira

Jardim 

Ipanema
LIMPEZA

27548/12 06/12/12 10.411.016.001 Moises Lucidio
Jardim 

Ipanema
LIMPEZA

27543/12 06/12/12 14.107.008.001
Maria Alice Caruso 

Friedmann
Vila Marigo LIMPEZA

27544/12 06/12/12 14.107.009.001
Antonio Carlos da 

Fonseca
Vila Marigo LIMPEZA

27513/12 06/12/12 09.083.001.001
José Ventura de 

Medeiros Junior

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27507/12 06/12/12 08.040.007.001
Norberto Carvalho 

De Chico
Vila Boa Vista LIMPEZA

27505/12 06/12/12 08.171.008.001
Denival Tomaz de 

Amaral

Jardim 

Medeiros
LIMPEZA

27506/12 06/12/12 08.171.009.001
Denival Tomaz de 

Amaral

Jardim 

Medeiros
LIMPEZA

27537/12 06/12/12 09.078.012.001 Alberto A. Gibertoni
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27538/12 06/12/12 09.078.013.001 Alberto A. Gibertoni
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27539/12 06/12/12 09.078.014.001 Alberto A. Gibertoni
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27540/12 06/12/12 09.078.015.001
Cláudio Carlos 

Gibertoni

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27541/12 06/12/12 09.078.016.001
Cláudio Carlos 

Gibertoni

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27535/12 06/12/12 09.079.023.001 Alberto A. Gibertoni
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27536/12 06/12/12 09.079.024.001 Alberto A. Gibertoni
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27532/12 06/12/12 09.080.049.001
Luis Fernando 

Marins

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27533/12 06/12/12 09.080.050.001
Luis Fernando 

Marins

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27534/12 06/12/12 09.080.051.001
Luis Fernando 

Marins

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27530/12 06/12/12 09.080.034.001
Cláudio Carlos 

Gibertoni

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27531/12 06/12/12 09.080.035.001
Neurimar Jose 

Viviani

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27529/12 06/12/12 09.079.048.001
Bruno Emanuel 

Serra Pereira

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27525/12 06/12/12 09.079.037.001
Antonio Helio 

Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
CALÇADA

27526/12 06/12/12 09.079.038.001
Antonio Helio 

Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
CALÇADA

27527/12 06/12/12 09.079.039.001
Antonio Helio 

Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
CALÇADA

27549/12 06/12/12 09.079.041.001
Antonio Helio 

Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
CALÇADA

27524/12 06/12/12 09.079.036.001 Neurimar J. Viviani
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27523/12 06/12/12 09.079.035.001 Neurimar J. Viviani
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27038/12 01/10/12 09.079.007.001 Neuri C. Viviani
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27039/12 01/10/12 09.079.008.001 Neuri C. Viviani
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27040/12 01/10/12 09.079.012.001
Regina Helena M. 

Betioli

Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27041/12 01/10/12 09.079.013.001
Regina Helena M. 

Betioli

Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27042/12 01/10/12 09.079.014.001
Regina Helena M. 

Betioli

Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27043/12 01/10/12 09.079.020.001 Alberto A. Gibertoni
Jardim 

Gibertoni

LIMPEZA 

CALÇADA

27520/12 06/12/12 09.079.029.001
Regina Helena M. 

Betioli

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27521/12 06/12/12 09.079.030.001
Regina Helena M. 

Betioli

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27522/12 06/12/12 09.079.031.001
Regina Helena M. 

Betioli

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27508/12 06/12/12 09.081.018.001
Helena Mhirdaui 

Peres

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27509/12 06/12/12 09.081.021.001
Helena Mhirdaui 

Peres

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27510/12 06/12/12 09.081.022.001 Rosemary Sanches
Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27512/12 06/12/12 09.081.023.001
Suely da Penha 

Sanches

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27562/12 06/12/12 01.126.020.001
Dagoberto Sanchez 

Darezzo
Vila Monteiro LIMPEZA

27553/12 06/12/12 02.015.003.001
Helena Mhirdaui 

Peres
Centro LIMPEZA

27555/12 06/12/12 02.015.010.002
Mateus Henrique D. 

de Souza
Centro LIMPEZA

27557/12 06/12/12 02.015.019.001
Valdomiro Carlos 

Vieira

N. Res. Silvio 

Vilari
CALÇADA

27558/12 06/12/12 02.015.020.001
Valdomiro Carlos 

Vieira

N. Res. Silvio 

Vilari
CALÇADA

27559/12 06/12/12 02.015.032.001 Arminda de Souza
N. Res. Silvio 

Vilari
LIMPEZA

27561/12 06/12/12 02.015.037.001
Carlos Duarte de 

Souza

N. Res. Silvio 

Vilari
LIMPEZA

27552/12 06/12/12 09.016.002.001 José Larocca Vila Pureza CALÇADA

27550/12 06/12/12 07.005.006.001
José Alberto 

Broggio
Vila Prado LIMPEZA

27563/12 07/12/12 04.287.009.001
José Sergio 

Gonçalves

Jardim De 

Cresci
LIMPEZA

27564/12 07/12/12 08.252.001.001
Denise Aparecida 

Brasil da Silva
Jardim Bicão LIMPEZA

27565/12 07/12/12 08.152.018.001
José Carlos 

Portanova
Boa Vista LIMPEZA

27566/12 07/12/12 08.152.019.001
José Carlos 

Portanova
Boa Vista LIMPEZA

27567/12 07/12/12 08.152.020.001
Diogo José de 

Souza
Boa Vista LIMPEZA

27568/12 07/12/12 02.075.014.001 José Dorival Faria Centro CALÇADA

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, o bom estado de conservação do 
calçamento do passeio caracteriza-se pela inexistência de bura-
cos, de rampas, ondulações, degraus ou de qualquer obstáculo 
que impeça o trânsito livre e seguro dos pedestres e deficientes. 
É obrigatório a construção de rampas de acessibilidades confor-
me a legislação Federal vigente.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por limpeza de ter-
renos:
I – capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente 
crescido no terreno, com a remoção dos produtos provenientes 
das citadas operações;
II – cata e a remoção de detritos, entulhos e lixo que estejam 
depositados no terreno.
§ 1º, Art. 4º - A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente, 
ou por via postal, com aviso de recebimento (AR) ou ainda por 
edital, na impossibilidade de se proceder a notificação direta ou 
por via postal.
Art. 7º Se o proprietário, possuidor, compromissário, responsável 
a qualquer título pelo imóvel realizar a limpeza do terreno, deve-
rá comunicar imediatamente ao órgão competente da Prefeitura 
Municipal, por escrito ou por meio eletrônico, desde que fique 
registrado, sob as penas da Lei.
Art. 9º Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza 
de vegetação, lixo ou quaisquer detritos e objetos, nos imóveis 
edificados e não edificados.
§ 1º Constatando-se a ocorrência de fogo em terrenos da área 
urbana, provocado ou não pelo proprietário, possuidor, compro-
missário ou responsável a qualquer título, será cobrada multa 
equivalente a R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) por metro 
quadrado de terreno.
São Carlos, 07 de dezembro de 2012
Alexandre Correa
Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental
Fernando Mazzeo Grande
Diretor do Departamento de Obras Particulares e Fiscalização

SECRETARIA mUnICIPAL DE HAbITAÇÃO 
E DESEnVOLVImEnTO URbAnO

DEPARTAmEnTO DE ObRAS PARTICULARES E FISCALIzAÇÃO
SEÇÃO DE FISCALIzAÇÃO AmbIEnTAL

Em cumprimento à Lei Municipal nº. 15.751/2011, os proprie-
tários, compromissários ou responsáveis pelos imóveis abaixo 
relacionados FICAM AUTUADOS por não atenderem dentro do 
prazo a Notificação para LIMPEZA DO TERRENO e/ou a CONS-
TRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CALÇADA ou ainda por OCORRÊN-
CIA DE FOGO. O prazo para recurso é de 10 dias A PARTIR DA 
DATA DESTA PUBLICAÇÃO.

Nº
DATA DE

EMISSÃO
IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO BAIRRO ASSUNTO

27339/12 12/11/12 19.166.008.001
Rosemara Cristina 

Donato

Jardim 

Embaré
LIMPEZA

26281/12 04/07/12 10.412.024.001 Edmilson Marucci
Jardim 

Ipanema
LIMPEZA

27542/12 06/12/12 04.220.063.006
Mitra Diocesana de 

São Carlos

Jd. N. S. 

Aparecida
LIMPEZA

27514/12 06/12/12 09.079.004.001
Elizabeth Ungari 

Gibertoni Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27515/12 06/12/12 09.079.004.001
Elizabeth Ungari 

Gibertoni Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
CALÇADA

27516/12 06/12/12 09.079.005.001
Elizabeth Ungari 

Gibertoni Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA
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27517/12 06/12/12 09.079.005.001
Elizabeth Ungari 

Gibertoni Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
CALÇADA

27518/12 06/12/12 09.079.006.001
Antonio Helio 

Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
LIMPEZA

27519/12 06/12/12 09.079.006.001
Antonio Helio 

Paschoalino

Jardim 

Gibertoni
CALÇADA

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, o bom estado de conservação do 
calçamento do passeio caracteriza-se pela inexistência de bura-
cos, de rampas, ondulações, degraus ou de qualquer obstáculo 
que impeça o trânsito livre e seguro dos pedestres e deficientes. 
É obrigatório a construção de rampas de acessibilidades confor-
me a legislação Federal vigente.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por limpeza de ter-
renos:
I – capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente 
crescido no terreno, com a remoção dos produtos provenientes 
das citadas operações;
II – cata e a remoção de detritos, entulhos e lixo que estejam 
depositados no terreno.
§ 1º, Art. 4º - A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente, 
ou por via postal, com aviso de recebimento (AR) ou ainda por 
edital, na impossibilidade de se proceder a notificação direta ou 
por via postal.
Art. 7º Se o proprietário, possuidor, compromissário, responsável 
a qualquer título pelo imóvel realizar a limpeza do terreno, deve-
rá comunicar imediatamente ao órgão competente da Prefeitura 
Municipal, por escrito ou por meio eletrônico, desde que fique 
registrado, sob as penas da Lei.
Art. 9º Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza 
de vegetação, lixo ou quaisquer detritos e objetos, nos imóveis 
edificados e não edificados.
§ 1º Constatando-se a ocorrência de fogo em terrenos da área 
urbana, provocado ou não pelo proprietário, possuidor, compro-
missário ou responsável a qualquer título, será cobrada multa 
equivalente a R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) por metro 
quadrado de terreno.
São Carlos, 07 de dezembro de 2012
Alexandre Correa
Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental
Fernando Mazzeo Grande
Diretor do Departamento de Obras Particulares e Fiscalização

COnCURSOS PÚbLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

COmUnICADO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Gestão de Pessoal, comunica que a pu-
blicação do local de prova dos candidatos inscritos no Processo 
Seletivo para contratação de Professor, em caráter temporário, 
prevista para 11/12/12, fica alterada para 14/12/12.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

COmUnICADO
PROCESSO SELETIVO

EnFERmEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAmÍLIA
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Gestão de Pessoal, divulga o gabarito 
da prova objetiva do Processo Seletivo para o emprego de Enfer-
meiro – área Saúde da Família.
Fica reservado o dia 12/12/12 para eventual interposição de re-
curso, que deverá ser protocolado pessoalmente ou por procu-
ração na Rua Episcopal, 1575 – Centro (entrada piso Major José 
Inácio), das 8h às 18h.

1 –  E 2 – B 3 –  C 4 – E 5 – D 6 – E 7 – C 8 –  D 9 – A 10 – E

11 – A 12 – E 13 – A 14 – E 15 – B 16 – E 17 – A 18 – B 19 – B 20 –B 

São Carlos, 10 de dezembro de 2012.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

SECRETARIA mUnICIPAL DE SAÚDE
FUnDO mUnICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔnICO FmS nº 115/2012
PROCESSO ADmInISTRATIVO nº 3275/2012
Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saú-
de, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 115/2012, 
tendo como objeto a aquisição de produtos médico-hospitalares, 
conforme características, especificações e quantidades constan-
tes nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção 
Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão 
até às 8 horas do dia 21 de dezembro de 2012 e o início da sessão 
de disputa de preços será às 9 horas do dia 21 de dezembro de 
2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3374-1830.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012.
Marcelo Sorrechia
Pregoeiro

SECRETARIA mUnICIPAL DE SAÚDE
FUnDO mUnICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔnICO FmS nº 118/2012
PROCESSO ADmInISTRATIVO nº 3273/2012
Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saú-
de, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 118/2012, 
tendo como objeto a aquisição de produtos odontológicos, con-
forme características, especificações e quantidades constantes 
nos Anexos II e V. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: 
www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Lici-
tações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até 
às 8 horas do dia 21 de dezembro de 2012 e o início da sessão 
de disputa de preços será às 9 horas do dia 21 de dezembro de 
2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3374-1830.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012.
Marcelo Sorrechia
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 072/2012 - PROCESSO N.º 
14114/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Mu-
nicipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrô-
nico nº. 072/2012, cujo objeto é a contratação de pessoa física 
ou jurídica para a prestação de serviços de assessoria logística 
e infraestrutura para atuar no Projeto “Mulheres de São Carlos 
Construindo Autonomia” no Município de São Carlos. O Edital 
na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das 
propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 08/01/2013, a aber-
tura das propostas será às 08h00min do dia 08/01/2013 e o 
início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 
08/01/2013. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. 
São Carlos, 07 de dezembro de 2012. Fulvio Temple de Moraes – 
Autoridade Competente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 117/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3274/2012
Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saú-
de, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico FMS nº 117/2012, 
tendo como objeto a aquisição de produtos eletrônicos, confor-
me descrição, especificações e quantidades constantes nos Ane-
xos II e IV do Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 
sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção 
Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão 
até às 8 horas do dia 21 de dezembro de 2012 e o início da sessão 
de disputa de preços será às 09 horas do dia 21 de dezembro de 
2012. Maiores informações pelo telefone (16) 3374-1830.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012.
Chayana Antonio de Moura
Pregoeira

EXTRATO

EXTRATO DO ADITAmEnTO nº 53/12
2º TERmO ADITIVO AO COnVênIO nº 39/11

Convenentes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Mitra Dioce-
sana de São Carlos – Paróquia de Santo Antonio
Objeto: prorroga a vigência para 31/07/12 e altera a cláusula da 
prestação de contas
Fundamento: Lei Municipal nº 15.705/11
Data da assinatura: 30/11/12
Processo nº 12.175/11

PORTARIA

PORTARIA 030 
DE 03 DE DEzEmbRO DE 2012

ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Me-
mória de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pela Lei nº 14.840, de 18 de dezembro de 2008, resolve NO-
MEAR a servidora Mariana Arruda Camargo Lucchino, arquiteta, 
para exercer o cargo de Chefe Divisão de Patrimônio Material e 
Imaterial, a partir de 01 de dezembro de 2012, com os vencimen-
tos que lhe competirem por Lei.
São Carlos, 03 de dezembro de 2012.
ANA LÚCIA CERÁVOLO
Diretora Presidente

LICITAÇÃO

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILI-
TAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS N.º 
012/2012
PROCESSO N.º 120/2012
Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, 
às 09:00 (nove) horas, reuniu-se na Sala de Licitações, a Comissão 
Permanente de Licitações e o proponente presente para proce-
derem a abertura dos envelopes de habilitação apresentados 
para o Convite de Preços supracitado. A Comissão verificou a 
apresentação dos envelopes de habilitação e propostas de pre-
ços apresentado pela empresa a saber : 
1-) Carlo Gamper Cardinali
Aberta a palavra ao proponente presente, este não fez constar 
nada em ata. A Comissão, verificando a regularidade da docu-
mentação apresentada, JULGA a empresa participante HABILI-
TADA a continuar participando da fase seguinte do presente 
certame. Por estar presente na Sessão de Abertura o Diretor 
do Departamento de Projetos da Progresso e Habitação de São 
Carlos S/A , o Senhor Júlio Cesar Alves Ferreira, responsável pela 
unidade solicitante e interessada, o mesmo após a análise do 
atestado de capacidade técnica apresentado, nada teve a opor 
quanto ao mesmo, sugerindo assim a contratação da empresa 
Carlo Gamper Cardinali, uma vez que a mesma atendeu o que 
fora solicitado em edital. Ato contínuo, foi aberto o envelope de 
Proposta de Preço, sendo os mesmo rubricado pelos membros 
da Comissão. A proposta de preço foi vistada pelo participante 
presente que após questionamento da Comissão Permanente de 
Licitações abriu mão de interposição de recurso quanto a regula-
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ridade da mesma. Após a oitiva da unidade requisitante que ain-
da se fazia presente na sessão, esta após a análise da proposta de 
preço, declarou nada ter a opor quanto aos preços apresentados, 
uma vez que estes guardam conformidade com os praticados no 
mercado e se mostram abaixo do estimado no mercado, situação 
esta que fez com que a Comissão Permanente de Licitações da 
Progresso e Habitação de São Carlos S/A declarasse como ven-
cedor do presente certame a empresa Carlo Gamper Cardinali. 
Nada mais havendo a constar lavrou-se a presente ata que vai 
assinada pela Comissão Permanente de Licitações da PROHAB e 
pelos representantes presentes.
Isaac Ben-Hur Almeida Silva      
Presidente da CPL

PORTARIAS

PORTARIA nº 197/2012
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AU-
TÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Ricardo Buffa Verçosa, Analista de Sis-
temas, para substituir, em regime de tempo integral, com os 
vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Paulo Hen-
rique Gobbi, Chefe do Setor de Controle e Processamento de 
Dados, que estará em gozo de férias no período de 03/12/2012 
a 22/12/2012.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 03 de Dezembro de 2012.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE

PORTARIA nº. 198/2012
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AU-
TÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Luiz Antonio Moretti Gioannini, Técnico de 
Laboratório, para substituir, em regime de tempo integral, com 
os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Luiz Fer-
nando Antunes, Chefe do Setor de Controle e Monitoramento de 
Água, que estará em gozo de férias no período de 04/12/2012 a 
03/01/2013.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 04 de dezembro de 2012.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE

PORTARIA nº 199/2012
Dispõe sobre designação de servidor
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AU-
TÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0512/2001,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Alex Fabiano Ciacci para exercer a pre-
sidência da Comissão de Licitação indicada pela Portaria nº 
149/2012, em substituição a Sra. Magda Aparecida Martins, atu-
al presidente, enquanto perdurar as férias desta – período de 
10/12/2012 a 21/12/2012.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE

ATOS DAS SECRETARIAS

RATIFICAÇÃO 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presi-
dente, Eng.º Benedito Carlos Marchezin, ratifica a Dispensa de 
Licitação, conforme parecer jurídico, para “contração emergen-
cial de empresa especializada para manutenção de inversor de 
frequência das bombas da captação de Ribeirão Feijão”, objeto 
do Processo Administrativo nº 6116/2012, conforme autoriza o 
Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012. 
Eng.º Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE 

RATIFICAÇÃO 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presi-
dente, Eng.º Benedito Carlos Marchezin, com base no Parecer 
da Procuradoria Jurídica, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, 
destinada à contratação da Empresa EBARA INDÚSTRIAS MECÂ-
NICAS E COMÉRCIO LTDA, para  “prestação de serviços de manu-
tenção e assistência técnica, bem como fornecimento de peças 
e acessórios com características específicas”, objeto do Processo 
Administrativo nº 6101/2012 , com fundamento legal no Artigo 
25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos, 10 de dezembro de 2012
Eng.º Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE

LICITAÇÕES

Convite de Preços nº 1.27.2012.
Processo S.A.A.E. nº 5.241/2012.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de sucção, desentupimento, esgotamento e trans-
porte de esgoto bruto. A Comissão de Licitações deliberou CLAS-
SIFICAR as propostas das empresas Leda Cristina Pinto Borin - 
ME, sediada em Descalvado – SP, em primeiro lugar, cujo preço 
global é de R$ 34.160,00 (trinta e quatro mil, cento e sessenta 
reais) e da empresa Provac Serviços Ltda., sediada em Araraqua-
ra- SP, em segundo lugar, cujo preço global é de R$ 34.974,84 
(trinta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta 
e quatro centavos). O critério para a classificação das propostas 
foi o de menor preço, depois de verificada sua compatibilidade 
com a pesquisa de preços realizada. Da presente decisão cabe 
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir desta publicação, 
de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos (SP), 10 de dezembro de 2012.
Presidente da Comissão de Licitações.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2012 - PROCESSO 
N° 5937/2012 – OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS”, para contra-
tações futuras na aquisição de produtos químicos destinados ao 
uso nas diversas fases do tratamento de esgoto na ETE/Monjoli-
nho, conforme Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos 
sites: www.bb.com.br, e www.saaesaocarlos.com.br - opção lici-
tações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 27/12/2012 
e o início da sessão de disputa às 15h00min do dia 27/12/2012 
(horário de Brasília).
Marcel Rodrigo dos Santos - Pregoeiro
São Carlos, 07 de dezembro de 2012
Gerência de Material e Patrimônio

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2012 - PROCESSO N° 
5560/2012 – OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios des-
tinados ao café da manhã dos servidores da Autarquia, confor-
me Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.
bb.com.br, e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Aber-
tura das propostas às 09h00min do dia 27/12/2012 e o início da 
sessão de disputa às 14h00min do dia 27/12/2012 (horário de 
Brasília).
Carlos Roberto Granato - Pregoeiro
São Carlos, 07 de dezembro de 2012
Gerência de Material e Patrimônio

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2012 - PROCESSO 
N° 5191/2012 – OBJETO: Contratação de empresa para o for-

necimento de mão de obra destinada à prestação de serviços 
de portaria, serviços de limpeza, higiene, jardinagem e conser-
vação em diversos locais da Autarquia, conforme Edital. O Edital 
na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br, e www.
saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas 
às 09h00min do dia 27/12/2012 e o início da sessão de disputa às 
14h00min do dia 27/12/2012 (horário de Brasília).
João Carlos Ferreira - Pregoeiro
São Carlos, 07 de dezembro de 2012
Gerência de Material e Patrimônio

EXTRATOS

EXTRATO DO PRImEIRO TERmO DE ADITAmEnTO DE COnTRATO 
PROC. nº 6599/2011

NOME DAS PARTES
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SAAE.
CONTRATADA: MARCIO EDUARDO PERES MUNHOS ME.
OBJETO: Fica aditado ao Contrato em epígrafe, o acréscimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, o equivalente 
a R$ 2.914,65 (Dois mil novecentos e quatorze reais e sessenta 
e cinco centavos), conforme as justificativas trazidas aos autos; 
ficando prorrogado o período de fornecimento até 06 de feve-
reiro de 2013. 
São Carlos, 07 de dezembro de 2012.
Eng.º Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE

EXTRATO DE COnTRATO 
PROCESSO nº:849/2012 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
CONTRATADA: CONST-RIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO:  Construção de um reservatório elevado em concreto 
armado, com capacidade de 600 (seiscentos) mil litros, a ser im-
plantado na Chácara nº 11 (onze) do Loteamento Vale da Santa 
Felicidade – Bairro Varjão.
PAGAMENTO: O SAAE efetuará os pagamentos mensalmente 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, após aprovação, 
através da apresentação de medições dos serviços realizados e 
recebidos de conformidade com o Anexo III – Cronograma Físi-
co-financeiro, com a emissão da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, 
mediante atestado e recebimento conforme Resolução nº. 05 e 
06/2005 do S.A.A.E.
PPREÇO:  O preço total dos serviços é de R$ 1.132.436,00 (Um 
milhão cento e trinta e dois mil quatrocentos e trinta e seis reais)
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financei-
ros do Programa de Trabalho nº 060100.1751260051.724, con-
forme nota de empenho de nº1868 de  06/08/2012.
São Carlos,10  de dezembro de 2012.
Eng.º Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE

CONSELHOS
MUNICIPAIS

COnSELHO mUnICIPAL DE ECOnOmIA SOLIDÁRIA
COmUnICADO

Emerson Ferreira Domingues, Secretário Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, CONVOCA os membros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal de Economia Solidária, eleitos e indica-
dos para o mandato 2012-2014 para a 6ª Reunião Ordinária, que 
se realizará no dia, horário e local abaixo discriminados com a 
seguinte pauta:
Pauta-
1.Informes;
2.Leitura da ata da reunião anterior;
3.Continuação da discussão e aprovação das diretrizes e critérios 
para
definir os atores da Economia Solidária e para cadastramento no 
COMESOL;
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4.Inserir os Empreendimentos Econômicos Solidários no Sistema 
de
Informação da Economia Solidária – SIES;
5.Aprovação da alteração do Plano de Trabalho do projeto “Pro-
moção de
Ações Municipais Integradas de Economia Solidária para o De-
senvolvimento Local visando a superação da extrema pobreza 
no 
município de São Carlos” (convênio nº 761863/2011 celebrado 
entre a 
Prefeitura Municipal de São Carlos e o Ministério do Trabalho e 
Emprego 
– MTe, por intermédio da Secretária Nacional de Economia So-
lidária – 
SENAES).
1.Análise de conjuntura e estratégias para fortalecimento  do 
Fórum
Municipal de Economia Solidária;
2.Outros assuntos.
Dia: 17 de dezembro de 2012 – 2ª feira
Horário – 16 horas em primeira convocação e as 16h30 em se-
gunda convocação.
Local – Centro Público de Economia Solidária “Herbert de Souza”
Rua José Bonifácio, nº 885 – Centro
São Carlos, 21 de novembro de 2012.
Emerson Ferreira Domingues
Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

COnSELHO mUnICIPAL DE ESPORTE E LAzER
COnVOCAÇÃO

Estamos convocando V. Sa. para a reunião do Conselho Munici-
pal de Esportes e Lazer, a realizar-se no dia 11de dezembro p.f., 
(terça feira), às 19h30, na sede da Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer.
Pauta da reunião:
Informes gerais;
Apreciação da ata da reunião anterior;
Prestação de contas “Bolsa Atleta e Paratleta Amador”: Processos 
42.052/12 – mês de julho/12, Processo 45.290/12 – mês de Agos-
to/12 e Processo 47.112/12 – mês de Setembro/12;
76º Jogos Abertos do Interior, na cidade de Bauru – SP, no perío-
do de 12 a 23 de novembro 2012;
Prefeito eleito – gestão 2013 – 2016.
NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS 
Presidente do CMEL

OFÍCIO-CIRCULAR 12/12- CmS/SmS – GESTÃO 2011-13
São Carlos, 05 de dezembro de 2012
Senhor (a)  Conselheiro (a),
Vimos convocar V. Sa. para a 15ª. Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde – Gestão 2011/2013 - a ser realizada no dia 
10 de dezembro de 2012 (2ª. feira), às 18h30 no Centro de Espe-
cialidades Odontológicas - CEO, sito à Rua 9 de Julho, 1615 – São 
Carlos.
1 - Informes:
- Presidência

- Secretaria Municipal de Saúde
- Conselheiros
2- Pauta: 
Apreciar a Ata da 14ª. Reunião Ordinária do CMS (DOC 1);
Apreciar Avaliação do Convênio nº 118/2010 com a Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos referente ao 3º Tri-
mestre de 2012 (DOC 2);
Apreciar parecer da Comissão de Inscrição e Registro de Entida-
des junto ao CMS conforme Resolução CMS 001/2011 – APAE São 
Carlos – processo 3171/2012 (DOC 3);
Apreciar parecer da Comissão de Inscrição e Registro de Entida-
des junto ao CMS conforme Resolução CMS 001/2011 – ONG-
MID – processo 3392/2012 (DOC 3);
Apreciar demanda apresentada pelo Sindicato dos Trabalhado-
res Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – SINDSAUDE/
SP – quanto ao fornecimento de cestas básicas pela PMSC aos 
servidores estaduais municipalizados;
Apreciar relatório de visita técnica à entidade EAPA feita pela 
Comissão Temporária criada pelo CMS (Rafael, Lourdes, Maria 
Amélia, Joanna, Maria das Dores e Rose);
Transferência da presidência do Conselho Municipal de Saúde.
3 – Palavra Livre
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
Dr. MARCUS VINICIUS FRANZIN BIZZARRO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Município■garante■apoio■a■índios■Guarani-Kaiowá

O prefeito Oswaldo Barba e o secretário 
de Governo, Marcos Martinelli, receberam, 
na tarde desta sexta-feira (23), estudantes 
e índios da etnia Guarani-Kaiowá, que 
lutam pela demarcação definitiva de seus 
territórios, no Mato Grosso do Sul. Veja 

abaixo o documento entregue pelo grupo 
ao prefeito.
O grupo, composto por aproximadamente 
50 pessoas, realizou uma pequena 
manifestação em frente ao Paço Municipal. 
Os manifestantes expressaram a sua 

preocupação quando a não demarcação 
das terras. A Funai (Fundação Nacional do 
Índio) encabeça um processo desde 2008 
no intuito de regularizar o território.
De acordo com os representantes, em 
setembro passado, 170 índios Guarani-
Kaiowá foram intimidados a deixar o 
território que ocupavam, de 2 hectares, 
no sul do Mato Grosso do Sul. Na ocasião, 
o Ministério Público Federal (MPF) pediu 
que os indígenas permanecessem no 
local até que seja finalizado um estudo 
antropológico da Funai.
Em São Carlos, o vereador Ronaldo Lopes 
(PT) apresentou uma moção manifestando 
apoio à causa indígena. Para o prefeito 
Oswaldo Barba, a demarcação territorial 
definitiva é uma causa urgente, que 
representa a preservação da cultura e 
da história do Brasil. “Sou solidário à 
causa, principalmente porque, como 
reitor da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), defendi e contribuí para 
a implantação das ações afirmativas, que 
possibilitaram a inclusão dos índios na 
universidade”, disse o prefeito Barba, que 
providenciará o envio de uma moção de 
apoio ao movimento.

Assessoria de Imprensa /PMSC
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Prefeitura■assina■cessão■do■prédio■da■Estação■Ferroviária

O prefeito Oswaldo Barba e a 
superintendente do Patrimônio da União 
em São Paulo, Ana Lúcia dos Anjos, 
assinaram, na tarde desta quinta-feira 
(22), o termo de cessão provisória do 
prédio da Estação Ferroviária à Prefeitura 
de São Carlos. O evento aconteceu 
na Estação Cultura. Esse documento, 
apesar do termo provisório, permite ao 
município buscar recursos do Estado e 
da União para investimentos visando 
melhorar a estrutura do local. “Nosso 
mandato termina em 31 de dezembro, 

porém a cidade não para. Por isso, vamos 
pleitear junto à ministra Marta Suplicy 
(Cultura) recursos para a construção de 
um espaço cultural na Estação”, afirmou 
Barba durante discurso.
“A Estação faz parte do patrimônio 
histórico e cultural. E essa conquista 
não é somente da Prefeitura, mas da 
população de São Carlos”, completou.
Segundo a superintendente do 
Patrimônio da União, a intenção do 
governo da presidente Dilma Rousseff 
é regularizar as áreas federais. “Essas 

ações facilitam o desenvolvimento de 
projetos, como é o caso da Prefeitura 
de São Carlos, que utiliza o espaço com 
o viés cultural”, afirmou Ana Lúcia dos 
Anjos.
A diretora-presidente da Fundação Pró-
Memória, Ana Lúcia Cerávolo, afirmou 
que a Prefeitura trabalha desde 2001 
para reverter a perda do espaço da 
Estação. “A Prefeitura já assinou termo 
equivalente em 2011, que garantiu a 
posse da área no entorno da Estação e 
os galpões próximos”, acrescentou. 
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