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Piracicaba, 06 de abril de 2010

PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a criação de cargos em comissão de Agente Cultural, junto ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Piracicaba.

Art. 1º Ficam criados 04 (quatro) cargos em comissão de Agente Cultural,
com  referência 07-A, regidos pela Lei nº 1.972, de 07 de novembro de
1.972 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Piracicaba e
suas alterações, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
da dotação orçamentária nº 12011 – 04.122.0003.2248 – 319011/ 319013/
319016, da Secretaria Municipal da Ação Cultural, vigente para o exercício
de 2010 e suas respectivas para os exercícios seguintes, suplementadas,
oportunamente, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

Estamos encaminhando para apreciação dos Nobres Edis projeto de
lei que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão de Agente Cultural,
junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de Piracicaba”.

Inicialmente, necessário se faz esclarecer que os cargos em comissão
que ora pretendemos criar se destinarão a atender a demanda existente
junto à Secretaria Municipal da Ação Cultural.

Outrossim, justifica-se sua criação para atendimento e realização de
trabalhos junto aos novos espaços que serão inaugurados, quais sejam, o
Centro Cultural em Santa Terezinha, as novas dependências da Biblioteca
Pública Municipal, o novo Teatro Municipal a ser instalado no Parque Engenho
Central e a municipalização do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de
Moraes. Nesse sentido, os cargos comissionados atendem às necessidades
da Secretaria, vez que possibilitam a nomeação de pessoas voltadas à área
de cultura e conhecedoras do cotidiano cultural de Piracicaba.

Ademais, considerando que a demanda de serviços públicos crescem
cada vez mais em razão do progresso de nosso município e para que haja
mais celeridade nas atividades dos órgãos públicos e maior agilidade na
execução de projetos e programas culturais do Governo Municipal, estamos
criando os cargos em comissão de agente cultural, cujos seus ocupantes
deverão estar acompanhando a execução dos projetos e programas afetos
a cada um dos novos empreendimentos culturais acima descritos.

Além disso, estamos enviando a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro e a declaração do ordenador de despesa, nos moldes do disposto
no art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as planilhas de
custo de todos os cargos ora criados.

Assim, visando não comprometer o desenvolvimento de ações na área
da cultura, bem como no intuito de estimular a participação popular em
eventos e espaços culturais é que encaminhamos a presente propositura
para apreciação dos Nobres Vereadores e esperamos a sua aprovação por
UNANIMIDADE!

Piracicaba, 30 de março de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI
Autoriza o Município de Piracicaba a repassar recursos financeiros recebidos
em doação através do Decreto nº 13.506/10, à entidades participantes do
Projeto Social Corea & Brasil – “Juntos Movemos o Mundo” e dá outras
providências.

Art. 1º Fica o  Município de Piracicaba autorizado a repassar recursos
financeiros da ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) recebidos em doação
através do Decreto nº 13.506, de 04 de março de 2010, dentro do âmbito do
Projeto Social Corea & Brasil – “Juntos Movemos o Mundo”, sem ônus para
o Município, porém com o encargo de repasse às instituições privadas de
caráter assistencial, sem fins lucrativos participantes do referido projeto.

§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão divididos em partes
iguais e repassados por subvenção social às entidades participantes do
referido Projeto, a seguir relacionadas, desde que atendam às normas
previstas nas Instruções Normativas do TCE/SP e Controle Interno da
Prefeitura do Município de Piracicaba:

I - Lar dos Velhinhos de Piracicaba – CNPJ nº 54.406.723/0001-14;

II - Centro de Reabilitação Piracicaba – CNPJ nº 54.409.008/0001-35;

III - Colégio Salesiano Dom Bosco – Oratório São Mário – CNPJ nº
54.383.344/0005-80;

IV - Sociedade Amigos de Vila Rezende – Creche e Berçário “Ada Dedini
Ometto” – CNPJ nº 54.407.598/0001-67;

V - Creche Lygia Amaral Gobbin – CNPJ nº – 06.089.268/0001-28;

VI - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – CNPJ nº 54.013.313/
0001-03;

VII - Associação de Assistência Social Betel – CNPJ nº 54.408.935/0001-30;

VIII - Pastoral do Serviço da Caridade – CNPJ nº 55.356.075/0001-00;

IX - Associação Metodista de Ação Social – CNPJ 47.719.042/0001-40;

X - Associação de Produtores Familiares de Psicultura, Caprinocultura
e Avicultura de Santa Rita do Município de Piracicaba – CNPJ nº 07.865.422/
0001-79;

XI - Associação Aliança de Misericórdia – CNPJ nº 04.186.468/0001-73.

§ 2º Do repasse de recursos de que trata esta Lei deverão as entidades
participantes do referido Projeto prestar contas  à Municipalidade, até o dia
31 de janeiro de 2011.

Art. 2º Para a realização do repasse de que trata o art. 1º, retro, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) no orçamento de 2.010 do Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba, com a classificação orçamentária nº 02711 –
04.122.0003.2322 – 335043 – Subvenção Social.

Parágrafo único. Os recursos para atendimento da abertura do crédito
adicional especial de que trata o caput deste artigo, se darão conforme
disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, com
fonte de recurso específica de doações.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

O projeto de lei ora encaminhado para apreciação dos Nobres Edis tem
por autorizar o Município de Piracicaba a repassar recursos financeiros
recebidos em doação através do Decreto nº 13.506/10, à entidades
participantes do Projeto Social Corea & Brasil – “Juntos Movemos o Mundo”.

Preliminarmente, importante esclarecer que os recursos que
pretendemos repassar à título de subvenção às entidades relacionadas na
presente propositura foram recebidos pela Prefeitura Municipal, no montante
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de doação, pela empresa Agatha
Liz Confecções de Roupas Ltda. EPP, sem ônus para o Município, porém
com o encargo de repasse às referidas entidades, dentro da perspectiva do
Projeto Social Corea & Brasil, “Juntos Movemos o Mundo”.

Desta forma, importante destacar que o referido projeto visa promover
uma maior integração entre os dois países, assim, um grupo de 110 coreanos,
estudantes universitários, estiveram em Piracicaba entre os dias 27 e 31 de
janeiro de 2010 para realização de trabalhos em diversas entidades
assistenciais da cidade.

O Projeto Social Corea & Brasil está sendo patrocinado pela Hyundai,
que em breve será instalada em Piracicaba, com apoio da Prefeitura de
Piracicaba, da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e dos clubes
de Rotary locais, sendo que a intenção é que estes estudantes e outros
membros da sociedade coreana possam ter um contato mais próximo com
a cultura e costumes de nosso país.

Nesse sentido, face à relevância dos trabalhos realizados pelas
entidades indicadas no presente projeto, bem como para a continuidade
dos mesmos e como agradecimento e incentivo pelo acolhimento de toda a
comunidade coreana foi realizada a referida doação diretamente à Prefeitura
Municipal para que esta fizesse chegar às entidades as doações realizadas
e, sendo um órgão público realizasse a fiscalização de aplicação das referidas
verbas.

Ademais, como a referida propositura não irá gerar despesas adicionais
ao orçamento municipal, já que os recursos foram doados pela iniciativa
privada exclusivamente para repasse às referidas entidades assistenciais,

desnecessário se faz o atendimento do disposto no art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Isto posto, temos a certeza de que essa Ilustre Casa de Leis,
considerando o objeto a ser alcançado, aprovará a inclusa propositura por
UNANIMIDADE!.

Piracicaba, 30 de março de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI
Autoriza o Município de Piracicaba a contratar financiamento junto à Nossa
Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/
A, objetivando a execução de obras de drenagem no âmbito do Programa
VIA SP e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Município de Piracicaba autorizado a contratar
financiamento junto à Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento
do Estado de São Paulo S/A, até o valor de R$ 2.253.913,00 (dois milhões,
duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e treze reais), observadas as
disposições legais e contratuais em vigor para as operações de crédito do
Programa VIA SP.

Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste
artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de obras de drenagem,
no âmbito do Programa VIA SP, nos termos da Resolução nº 3.688, de 19 de
fevereiro de 2009, do Conselho Monetário Nacional.

Art. 2º O ANEXO III - “Descrição dos Indicadores e Metas dos Programas
Governamentais”, constante da Lei nº 6.481, de 08 de junho de 2009 e suas
alterações - Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013 e o ANEXO II -
“Descrição das Prioridades, Indicadores e Metas dos Programas
Governamentais”, constante da Lei nº 6.515, de 02 de julho de 2009 e suas
alterações - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, ficam acrescidos de
mais uma Ação de nº 496, denominada de “Obras de Drenagem – VIA SP”,
conforme planilhas anexas, que ficam fazendo parte integrante da presente
Lei.

Art. 3º Para alocação dos recursos de que trata o art. 1º retro, fica o
Município de Piracicaba, autorizado a abrir crédito adicional especial no
orçamento do exercício de 2010, da Secretaria Municipal de Obras, no valor
de R$ 2.253.913,00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e três mil,
novecentos e treze reais) nas seguintes classificações orçamentárias:

 08011 – 15.451.0012.1496 – Obras de Drenagem – VIA SP
                                449051 – Obras e Instalações

Parágrafo único. Os recursos para atendimento da abertura do crédito
adicional especial de que trata o caput deste artigo, se darão conforme
disposto no inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º Para pagamento do principal, juros e outros encargos da operação
de crédito fica o Município de Piracicaba autorizado a efetuar créditos dos
recursos municipais necessários à amortização e pagamento final da dívida,
nos prazos contratualmente estipulados, em favor da Nossa Caixa
Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A, em
conta de sua titularidade e por ela indicada no contrato.

§ 1º Fica dispensada a emissão da nota de empenho para realização da
despesa a que se refere este artigo, nos termos do § 1º, do art. 60, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º No caso de inadimplemento das parcelas ajustadas conforme caput do
presente artigo fica consignada como garantia de seu pagamento a
autorização para desconto dos valores respectivos junto às parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Art. 5º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do
financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos
adicionais.

Art. 6º O orçamento do Município de Piracicaba consignará, anualmente, os
recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do Programa
e das despesas relativas à amortização de principal, juros e demais encargos
decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA
Egrégia Câmara,

Encaminhamos à apreciação dos Nobres Edis projeto de lei que “autoriza
o Município de Piracicaba a contratar financiamento junto à Nossa Caixa
Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A,
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objetivando a execução de obras de drenagem no âmbito do Programa VIA
SP e dá outras providências”.

Preliminarmente, é importante destacar que o Programa VIA SP prevê
financiamento aos investimentos municipais relacionados à malha viária,
estando entre estes investimentos aqueles destinados à execução de obras
e terraplanagem, pavimentação e recapeamento de ruas e estradas, além
de aquisição de máquinas e equipamentos. Este programa é um dos
financiados pela Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do
Estado de São Paulo, que atua nas operações de crédito de forma
semelhante ao BNDES, fornecendo aos Municípios crédito a taxas módicas,
como juros de 8% a.a. e atualização monetária pelo IPC-FIPE, com prazo
de até 60 meses, incluindo a carência de até 6 meses e amortização feita
mensalmente pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), com garantias
por meio de vinculação do ICMS ou FPM.

No caso do Município de Piracicaba o que se objetiva realizar com a
linha de financiamento ofertada pela Nossa Caixa Desenvolvimento são
ações estruturais dirigidas à prevenção ao controle e à minimização dos
impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas e que beneficiarão
a população urbana, especialmente a residente em áreas sujeitas à inundação
periódica.

Tal ação é importante para conter uma situação ocasionada em razão
da urbanização ocorrida após a segunda metade do século passado, no
Brasil e que trouxe conseqüências variadas, que têm diminuído a qualidade
de vida de parcela expressiva da população. A ocupação do solo para abrigar
essa população, que praticamente dobrou nos últimos trinta anos, tem
ocorrido de forma desordenada, com visão pouco abrangente do poder
público e de profissionais da área de engenharia e arquitetura.

Além disso, a especulação imobiliária tem se tornado ponto fundamen-
tal na ocupação de certas áreas que, de acordo com suas características,
deveriam ser preservadas ou ocupadas de forma diferenciada. A existência
de redes de tubulações muito antiga que estão sob residências e que não
sabemos precisar sua idade ou seu estado de conservação, pontos baixos
no meio das quadras, bem como a redução patrimonial pela depreciação
imobiliária e os desestímulos a novos investimentos na região são fatores
que tem contribuído para os impactos provocados pelas inchentes.

Todos estes pontos somados ao decréscimo de arrecadação pela
desvalorização imobiliária, a intranqüilidade da população e diminuição da
produtividade social, o risco de doenças contagiosas aos moradores, áreas
urbanas perdidas e a precariedade hidráulica das redes de galerias
existentes, faz com que, neste momento, o Município de Piracicaba necessite
realizar tal financiamento que possibilitará a execução de obras urgentes na
rede de drenagem existente em nosso Município.

Ademais, importante esclarecer que tais financiamentos são
dispensados da apresentação de estimativa de impacto orçamentário-
financeiro e de declaração de ordenador de despesas, nos termos dos §§ 1º
e 6º do art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) que estabelece que tal estimativa não se
aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida.

Nesse sentido, objetivando sempre a atuação no atendimento da
população menos favorecida instalada em áreas passíveis de inundação é
que em face da relevância dos motivos que ensejaram a apresentação do
presente projeto de lei, solicitamos dessa Egrégia Casa de Leis a aprovação
desta propositura por UNANIMIDADE!

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

LEI Nº 6.688, DE 29 DE MARÇO DE 2010.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Jardim Gilda, neste
Município.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte

L  E  I   N º  6   6  8  8

Art. 1º Fica denominada de “José Jacob”, Cidadão Prestante, a Rua 19
(dezenove) do loteamento Jardim Gilda,  neste Município.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 29 de março de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Autor do Projeto: Vereador Laércio Trevisan Júnior.

LEI Nº 6.689, DE 29 DE MARÇO DE 2010.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Jardim Gilda, neste
Município.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte

L  E  I   N º  6   6  8  9

Art. 1º Fica denominada de “Maria de Lourdes Fernandes Jacob”, Cidadã
Prestante, a Rua 20 (vinte) do Loteamento Jardim Gilda,  neste Município.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 29 de março de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Autor do Projeto: Vereador Laércio Trevisan Júnior.

LEI Nº 6.690, DE 29 DE MARÇO DE 2010.
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres da Escola
Estadual de 2º Grau “Prof. José de Mello Moraes”, nos termos das Leis nº
5.735/06 e nº 6.198/08.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte

L  E  I   N º  6   6  9  0

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação de Pais e
Mestres da Escola Estadual de 2º Grau “Prof. José de Mello Moraes”, inscrita
no CNPJ sob nº 48.818.744/0001-44, nos termos da Lei Municipal nº 5.735,
de 24 de maio de 2006, alterada pela Lei nº 6.198, de 15 de abril de 2008.

Art. 2º A presente declaração de utilidade pública municipal deverá ser
renovada a cada 02 (dois) anos, mediante Decreto do Poder Executivo, nos
termos do disposto no § 1º, do art. 1º, da Lei nº 5.735/06, alterada pela Lei nº
6.198/08.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 29 de março de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

LEI Nº 6.691, DE 29 DE MARÇO DE 2010.
Autoriza o Município de Piracicaba a abrir crédito adicional especial ao
orçamento de 2010, da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba -
FUMEP, da ordem de R$ 107.219,00.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte

L  E  I   N º  6   6  9  1

Art. 1º Fica o Município de Piracicaba autorizado a abrir crédito adicional
especial da ordem de R$ 107.219,00 (cento e sete mil e duzentos e dezenove
reais), no orçamento da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba -
FUMEP, tendo as seguintes classificações orçamentárias:

Parágrafo único. A abertura do crédito autorizado pelo caput deste artigo
será para previsão de natureza de despesa específica para o pagamento de
tributos e contribuições sociais e econômicas e se dará conforme previsto
no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº. 4.320/64, ou seja, através da anulação
parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 29 de março de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO CARLOS COPATTO
Diretor Executivo FUMEP

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços Nº 02/2010

Objeto: execução de obras para reforma geral e adequações na Escola
Estadual “Prof. Carlos Sodero”, no Bairro Boa Esperança, com fornecimento
de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

Homologo o procedimento licitatório acima descrito, conforme o parecer da
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando o
objeto licitado ADJUDICADO a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Piracicaba, 31 de março de 2010

Barjas Negri
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Carta Convite Nº 15/2010

Objeto: execução de obras para alargamento de trecho de via, conhecida
como curva “São Joaquim”, visando melhoria na segurança de usuários, no
Bairro Rural Monte Branco, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e
equipamentos.

Homologo o procedimento licitatório acima descrito, conforme o parecer da
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando o
objeto licitado ADJUDICADO a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Piracicaba, 31 de março de 2010

Barjas Negri
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços Nº 10/2010

Objeto: execução de obras para remodelação viária para interligação dos
Bairros Jaraguá e Morato, sobre o Córrego do Enxofre, com fornecimento
de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

Homologo o procedimento licitatório acima descrito, conforme o parecer da
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando o
objeto licitado ADJUDICADO a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Piracicaba, 31 de março de 2010

Barjas Negri
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços Nº 01/2010

Objeto: execução de obras para pavimentação asfáltica em trechos de
diversas ruas, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

Homologo o procedimento licitatório acima descrito, conforme o parecer da
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando o
objeto licitado ADJUDICADO a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Piracicaba, 01 de abril de 2010

Barjas Negri
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 31/2010

Objeto: prestação de serviços de manutenção de áreas públicas de saúde.

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme
ADJUDICAÇÃO realizada pelo PREGOEIRO a favor da(s) seguinte(s)
empresa(s):
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Piracicaba, 01 de abril de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS

COMUNICADO

Pregão Presencial nº 18/2010
Fornecimento parcelado de cestas básicas de alimentos para 2010

A Divisão de Compras comunica que após análise do RECURSO interposto
pela empresa NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ao referido
certame licitatório e, ainda com base no parecer jurídico que opina pela
improcedência do recurso, o Sr. Prefeito DELIBEROU pela MANUTENÇÃO
DA DECISÃO.

Em, 05 de abril de 2010.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Pregoeira

DIVISÃO DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2010

OBJETO: Aquisição de de equipamentos médicos.

LOTES 01 AO 07:

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/04/2010, às 8h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/04/2010, às 9h00.

O Edital completo poderá ser obtido na Divisão de Compras, sita a Rua
Antonio Correa Barbosa, 2233 1º andar, no horário de 08:30h às 16:30h ou
pelo endereço eletrônico http:/www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br.
Fone (19) 3403-1020. Fax (19) 3403-1024.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

MARIA ANGELINA CHIQUITO ALANIS
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que estão abertas as Licitações  relacionadas abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial nº 49/2010 (Prorrogação). Processo nº:
28468/2010.
Objeto: Aquisição de caçamba basculante para caminhão prefixo n.º 137, a
base de troca. Início da Sessão Pública: 19/04/2010 às 09h00, na Sala de
Licitações da Prefeitura do Município de Piracicaba, sita na Rua Antônio
Corrêa Barbosa, n.º 2233, 1º andar, Piracicaba/SP.

Os Editais completos encontram-se a disposição na Divisão de Compras,
sito a Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 1º andar, no horário das 08h30 às
16h30. Fone (19) 3403-1020. Fax (19) 3403-1024.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 19/2010

Objeto: Aquisição de base para monitor

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme
ADJUDICAÇÃO realizada pelo PREGOEIRO a favor da(s) seguinte(s)
empresa(s):

Piracicaba, 1º de abril de 2010.

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

EDITAL Nº 01/2010

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público
nomeada pela Portaria no 3.411/2009 HOMOLOGO o Concurso Público
destinado ao preenchimento de empregos de Analista Ambiental, Professor
de Ensino Fundamental e Técnico de Enfermagem, objeto do Edital no 01/
2010.

Publique-se, desta forma, a Classificação Final dos candidatos.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2010

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

A  Prefeitura do Município de Piracicaba torna público, para
conhecimento dos interessados, à vista do relatório apresentado pela
Comissão de Concurso Público nomeada pela Portaria no 3.411/2009, que
foi HOMOLOGADO pelo Sr. Prefeito Municipal o Concurso Público destinado
ao preenchimento de empregos de Analista Ambiental, Professor de Ensino
Fundamental e Técnico de Enfermagem, objeto do Edital no 01/2010,
publicando nesta oportunidade a Classificação Final dos Candidatos
aprovados.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO



PIRACICABA, terça-feira, 06 de abril de 20104



PIRACICABA, terça-feira, 06 de abril de 2010 5



PIRACICABA, terça-feira, 06 de abril de 20106



PIRACICABA, terça-feira, 06 de abril de 2010 7

Diário Oficial na internet

acesse:
www.piracicaba.sp.gov.br



PIRACICABA, terça-feira, 06 de abril de 20108

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS
Depto. de Administração Tributária

Divisão de Tributos Diversos

Edital de Notificação de Lançamento  e Convocação de contribuintes
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Alíquota Fixa
nº 07/2010

No cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 3264/90 (CTM).
Modificado pela Lei Complementar nº 156/03, comunicamos que pelo
presente Edital ficam notificados os contribuintes abaixo relacionados do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Alíquota Fixa –  que não
receberam o carnê para pagamento à comparecerem à Praça de Atendimento
– térreo do prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho
Prates”, sito à Rua Antonio Correa Barbosa, nº 2233 – das 08:30 às 16:30
horas, bem como ao Poupa Tempo – Av. Armando de Salles Oliveira, nº
2056, esquina com rua D. Pedro II das 08:30 às 16:30, para efetuar
recolhimento.

OBS: o não atendimento do presente Edital, implicará na aplicação das
penalidades previstas na Lei Complementar nº 85/97.

José  Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

Depto. de Administração Tributária
Divisão de Tributos Diversos

Edital de Notificação de Lançamento e Convocação de contribuintes das
Taxas Decorrentes do Efetivo Exercício do Poder de Polícia
Administrativa
nº  08/2010

Em razão da revogação da Lei Complementar nº 139/2001, bem como da
Lei Complementar nº  214/07 regulamentada p/ Decreto nº 12.601/08 e Lei
Complementar nº 224/08 consolidada pela Lei Complementar nº 234/08,
comunicamos que pelo presente Edital, ficam  notificados todos os
contribuintes das Taxas Decorrentes do Efetivo Exercício do Poder de

Polícia Administrativa (lançamentos  suplementares e/ou retroativos),
que por ventura ainda não receberam o carnêt para pagamento, à
comparecerem à Praça de Atendimento, no pavimento  térreo do prédio do
Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua
Antonio Corrêa Barbosa, nº 2233 -  das 08:30 às 16:30 horas ou ao Poupa
Tempo - Av. Armando de Salles Oliveira nº 2056, das 08:30 às 16:30 horas
esquina com Rua D. Pedro II, para a retirá-lo e efetuar o recolhimento.

OBS: o não atendimento do presente Edital, implicará na aplicação das
penalidades previstas na Lei complementar nº 85/97.

Departamento de Administração Tributária
Divisão de Fiscalização

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E  LANÇAMENTO Nº 22 / 2010

Pelo presente Edital, ficam convocados o titular, sócio ou Representante
legal, da empresa relacionada abaixo, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
compareçam na Divisão de Fiscalização do Departamento de Administração

Tributária, para tratar de assuntos relacionados ao levantamento fiscal
especifico, quitação de débitos de Imposto Sobre Serviços – ISSQN e outros
assuntos pertinentes, relacionados ao Processo Administrativo de
Levantamento Específico No. 16.749/2.010, de todos os procedimentos
adotados no presente processo, e especificamente dos relacionados a seguir,
todos aplicados na data de 01/04/2010: TERMO DE INICIO DE AÇÃO FIS-
CAL No. 1.393 – fls. 08 e 09

O não comparecimento do presente Edital, implicará no lançamento dos
referidos débitos em Divida Ativa, nos termos do Artigo 44, Parágrafo Único
da Lei Complementar nº 224, de 13 de Novembro de 2008 (Código Tributário
Municipal).

O contribuinte poderá impugnar a presente exigência fiscal, independente
de prévio deposito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do
edital, mediante defesa escrita e juntando os documentos comprobatórios
das razoes apresentadas, nos termos do Artigo 446 Lei Complementar nº
224, de 13 de Novembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

                                                                    Piracicaba, 01 de Abril de 2.010

CONTRIBUINTE                                                                                    PROCESSO Nº
SUCIP EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. ME                                   16.749/2.010
RUA MANOEL RODRIGUES LOURENÇO, 99 – SANTA ROSA                 PIRACICABA/SP
CNPJ 58.292.103/0001-52 – IE 535.125.277.112 – IM 301/1.988                CPD 28.529-8

Departamento de Administração Tributária
Divisão de Fiscalização

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E  LANÇAMENTO  Nº 21 / 2010

Pelo presente Edital, ficam convocados o titular, sócio ou Representante
legal, do(s) estabelecimento(s) abaixo relacionados(s) para que no prazo de
30 (trinta) dias, compareçam na Divisão de Fiscalização do Departamento
de Administração Tributária, para tratar de assuntos relacionados a sua
Inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes - C.M.C., quitação de
débitos de Imposto Sobre Serviços - I.S.S. e outros assuntos pertinentes.

O não comparecimento do presente Edital, implicará: a) No cancelamento
da Inscrição Municipal, pela forma EX-OFÍCIO, nos termos da legislação
vigente - SEM PREJUÍZO DOS DÉBITOS EXISTENTES; b) Arquivamento
do pedido.

                                                                    Piracicaba, 30 de Março de 2.010

PROCURADORIA GERAL

Contratada: INDÚSTRIA GRÁFICA GR E EDITORA LTDA. (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 5.303/2010.
Licitação: Pregão Presencial nº 11/2010.
Objeto: confecção de material gráfico para divulgação de ações institucionais.
Valor: R$ 48.120,00 (quarenta e oito mil e cento e vinte reais).
Prazo: até 31/12/2010.
Data: 30/03/2010.

Contratada: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 4.218/2010.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2010.
Objeto: fornecimento parcelado de material para esterilização.
Valor: R$ 105.559,93 (cento e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais
e noventa e três centavos).
Prazo: 31/12/2010.
Data: 15/03/2010.

Diário Oficial na internet

acesse:
www.piracicaba.sp.gov.br
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COMISSÃO PERMANENTE DE
ABERTURA E JULGAMENTO

DE LICITAÇÕES

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/10
Execução de obras para reconstrução da Praça Padre José Joaquim de
Paula Corrêa, localizada a Rua Uruguai com a Rua Rio Grande do Norte, no
Bairro Piracicamirim, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e
equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que em virtude de não ter havido interposições de recursos no referido
procedimento licitatório, fica marcado para às 14:00 horas do dia 08/04/
2010, a abertura dos envelopes de nº. 02 – Proposta, das empresas
HABILITADAS, na Sala de Licitações, 1º. andar do Prédio do Centro Cívico
Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Carlos Alberto Bortoletto
Presidente

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 20/10
Execução de obras para construção de parque linear, localizada na Rua das
Sapucaias, no Bairro Mario Dedini/Bosque dos Lenheiros, com fornecimento
de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que em virtude de não ter havido interposições de recursos no referido
procedimento licitatório, fica marcado para às 14:05 horas do dia 08/04/
2010, a abertura dos envelopes de nº. 02 – Proposta, das empresas
HABILITADAS, na Sala de Licitações, 1º. andar do Prédio do Centro Cívico
Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Carlos Alberto Bortoletto
Presidente

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/10
Execução de obras para construção de Escola Municipal de Educação Infantil
– EMEI - Berçário, no Bairro Vila Cristina, com fornecimento de materiais,
mão-de-obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório
e com base no parecer da Unidade Requisitante quanto, à regularidade das
planilhas e os preços estarem compatíveis com os praticados no mercado,
tendo como participantes as empresas: TROPCONS CONTRUTORA LTDA.
– EPP, CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.,
CONSTRUTORA ARCO LTDA., NEWCON SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
DE OBRAS LTDA., GMR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., RDE CONSTRUÇÕES
LTDA., CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA. e MARCO & SANTOS
ENGENHARIA S/A, DELIBEROU por CLASSIFICAR as propostas
apresentadas e APROVAR por ser a de menor preço a proposta da empresa
TROPCONS CONTRUTORA LTDA. – EPP.

Diante do exposto, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual
interposição de recursos, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Carlos Alberto Bortoletto
Presidente

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/10
Execução de obras para construção de edifício para abrigar o Programa
Saúde da Família – PSF, no Bairro Algodoal, com área de construção igual
a 247,80m², com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório
e com base no parecer da Unidade Requisitante quanto, à regularidade das
planilhas e os preços estarem compatíveis com os praticados no mercado,
tendo como participantes as empresas: ROMASI CONSTRUTORA LTDA.
– EPP, SJK CONSTRUTORA LTDA. – EPP, S. MALUF ENGENHARIA E
OBRAS LTDA., CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA.,
CONSTRUTORA ARCO LTDA., NEWCON SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
DE OBRAS LTDA., PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e
CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA., DELIBEROU por CLASSIFICAR
as propostas apresentadas e APROVAR por ser a de menor preço a proposta
da empresa ROMASI CONSTRUTORA LTDA. – EPP.

Diante do exposto, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual
interposição de recursos, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Carlos Alberto Bortoletto
Presidente

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/10
Execução de obras para reforma da Escola Estadual “Profª. Olivia Bianco”,
no Bairro Jaraguá, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e
equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório
e com base no parecer da Unidade Requisitante quanto, à regularidade das
planilhas e os preços estarem compatíveis com os praticados no mercado,
tendo como participantes as empresas: SJK CONSTRUTORA LTDA. – EPP,
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA., ROMASI
CONSTRUTORA LTDA. – EPP, CONSTRUTORA UNAÍ LTDA. – EPP,
NEWCON SOLUÇÕES EM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., GMR
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CONSTRUTORA TEC
PAULISTA LTDA., PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., RDE
CONSTRUÇÕES LTDA., CONSTRUTORA MAXFOX LTDA. e ENIPRO
ENGENHARIA INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA., DELIBEROU por
CLASSIFICAR as propostas apresentadas e APROVAR por ser a de menor
preço a proposta da empresa ROMASI CONSTRUTORA LTDA. – EPP.

Diante do exposto, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual
interposição de recursos, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Carlos Alberto Bortoletto
Presidente

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/10
Execução de obras para reforma e adequação da Escola Municipal de Ensino
Infantil – EMEI “Hide Maluf Jr.”, no Bairro Vila Cristina, com fornecimento de
materiais, mão-de-obra e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório
e com base nas declarações do representante da Unidade Requisitante
quanto, à regularidade das planilhas e os preços estarem compatíveis com
os praticados no mercado, tendo como participantes as empresas: S. MALUF
ENGENHARIA E OBRAS LTDA., CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
CONCIVI LTDA., CONSTRUTORA ARCO LTDA., PANOBRA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.,
CONSTRUTORA ROY LTDA., RDE CONSTRUÇÕES LTDA.,
CONSTRUTORA TEC PAULISTA LTDA., DIRECT ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA. e MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA. – EPP, DELIBEROU por CLASSIFICAR todas as propostas
apresentadas e APROVAR por ser a de menor preço a proposta da empresa
DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Diante do exposto, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para even-
tual interposição de recursos, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Carlos Alberto Bortoletto
Presidente

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/10
Execução de obras para cobertura de quadra poliesportiva no bairro Vila
Rezende/Algodoal, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e
equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório
e com base nas declarações do representante da Unidade Requisitante
quanto, à regularidade das planilhas e os preços estarem compatíveis com
os praticados no mercado, tendo como participantes as empresas:
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA., CONSTRUTORA
ARCO LTDA., CONSTRUTORA MAXFOX LTDA., RDE CONSTRUÇÕES
LTDA., ENIPRO ENGENHARIA INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA.,
NEWCON SOLUÇÕES EM ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. e MARQUES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP, DELIBEROU por
CLASSIFICAR todas as propostas apresentadas e APROVAR por ser a de
menor preço a proposta da empresa NEWCON SOLUÇÕES EM
ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

Diante do exposto, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para even-
tual interposição de recursos, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Carlos Alberto Bortoletto
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE
PROCESSANTE E DE

SINDICÂNCIA

Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente Processante e de
Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria
nº 3.357/09, alterada pela de nº 3.407/09 incumbida de apurar os fatos
denunciados no Processo com Protocolo nº 46.955/09, notifico o Sr. JOSÉ
BATISTA DURAES ou seu defensor, que está aberta vistas dos autos para

V.Sa., nesta Procuradoria Geral, à Rua Antonio Correa Barbosa, nº 2.233,
10º andar, Centro Cívico, Cultural e Educacional, Parque da Rua do Porto,
nesta cidade, sede desta Comissão, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS ÚTEIS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTA, SEREM
APRESENTADAS RAZÕES FINAIS DE DEFESA, quanto às acusações que
lhe são imputadas, para fins de ressarcimento ao erário.

Piracicaba, 25 de março de 2010.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da Comissão

Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente Processante e de
Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria
nº 3.357/09, alterada pela de nº 3.407/09 incumbida de apurar os fatos
denunciados no Processo com Protocolo nº 82.021/09, notifico o Sr.
LEONILDO LUCÍDIO ou seu defensor, que está aberta vistas dos autos para
V.Sa., nesta Procuradoria Geral, à Rua Antonio Correa Barbosa, nº 2.233,
10º andar, Centro Cívico, Cultural e Educacional, Parque da Rua do Porto,
nesta cidade, sede desta Comissão, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS ÚTEIS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTA, SEREM
APRESENTADAS RAZÕES FINAIS DE DEFESA, quanto às acusações que
lhe são imputadas,  com fundamento no art. 195, inciso III, com penalidade
prevista no art. 201, inciso I, todos da Lei 1.972/72 – Estatuto dos funcionários
Públicos Municipais de Piracicaba.

Piracicaba, 25 de março de 2010.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da Comissão

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
SETOR DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DIVULGAÇÃO

Expediente do dia 1º de abril de 2010
Protocolados e Encaminhados

Protocolos Interessados
001240/2010 DC INFRA PAVIMENTADORA E SANEAMENTO LTDA
001241/2010 GILBERTO RODRIGUES
001242/2010 GILBERTO RODRIGUES
001243/2010 LEANDRO RAMOS SANTOS
001244/2010 SUPERMIX CONCRETO S/A
001245/2010 SELMA REGINA BARRICHELLO
001246/2010 SEMOB
001247/2010 PAULO SÉRGIO ROVEROTTO
001248/2010 GIANCARLOS DEDINI OMETTO GIANNETTI
001249/2010 SEDEMA
001250/2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001251/2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001252/2010 JARDIM NAIME
001253/2010 JARDIM NAIME
001254/2010 SEMOB
Despachos

Protocolos Processo Interessado
000905/2010 000617/2010 MORADORES DA RUA FERNANDO: “Concluído”.
FEBELIANO DA COSTA
001109/2010 000751/2010 RAFAEL CARDUCCI NARDON: “Deferido”.
001231/2010 000058/2010 3ª VARA CÍVEL: “Concluído”.
001236/2010 000058/2010 3ª VARA CÍVEL: “Concluído”.
001243/2010 000839/2010 LEANDRO RAMOS SANTOS: “Concluído”.
003616/2009 002433/2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE: “Concluído”.
EDUCAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2010 – PROCESSO N.º 609/2010
Contratação de empresa para fornecimento de materiais para análises
laboratoriais, destinados a execução das análises para avaliação da qualidade
da água produzida pelo SEMAE.
Informamos que fica suspensa a abertura do pregão em epígrafe, com relação
ao lote 14 e fica mantida a abertura da licitação com relação aos demais
lotes que compõem o edital, que se dará no dia 07/04/2010, às 08h30min,
na Sala de Licitações, conforme disposto no preâmbulo do edital.

Piracicaba, 01 de abril de 2010

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

PREGÃO N.º 38/2010 - PROCESSO N.º 0457/2010
Contratante: SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba
Objeto: fornecimento de 01 transformador novo trifásico, potência de 1000
KVA.
PEDIDO DE FORNECIMENTO N.° 792/2010
Contratada: ATEL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
Valor: R$ 36.450,00
Dotação 52 – Código Orçamentário 44905200 – Equipamentos e Material
Permanente e Programa de Trabalho 323190.1751200362.304, do exercício
de 2010.
Data: 01/04/2010

Helen Takara
Administração de Contratos
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COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

COMUNICADO DE ABERTURA

PROCESSO Nº 789/2010
Hugo Marcos Piffer Leme, Presidente da Comissão Permanente Processante,
constituída através do Ato nº 858, de 19 de dezembro de 2007, faz saber a
quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o Senhor
Presidente do SEMAE determinou a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado sob o nº 789/2010, contra o servidor Paulo César
Formaggio, por infringência, em tese, ao art. 195, II e III, sujeito às penalidades
previstas no art. 201 e seus incisos, ambos da Lei Municipal nº 1.972/72.

Piracicaba, 6 de abril de 2010

Hugo Marcos Piffer Leme
Presidente da Comissão

COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

COMUNICADO DE ABERTURA

PROCESSO Nº 837/2010
Hugo Marcos Piffer Leme, Presidente da Comissão Permanente Processante,
constituída através do Ato nº 858, de 19 de dezembro de 2007, faz saber a
quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o Senhor
Presidente do SEMAE determinou a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado sob o nº 837/2010, contra o servidor Gilberto Rodrigues,
por infringência, em tese, ao art. 195, caput, sujeito às penalidades previstas
no art. 201 c/c art. 198, todos da Lei Municipal nº 1.972/72.

Piracicaba, 6 de abril de 2010

Hugo Marcos Piffer Leme
Presidente da Comissão

COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

COMUNICADO DE ABERTURA

PROCESSO Nº 838/2010
Hugo Marcos Piffer Leme, Presidente da Comissão Permanente Processante,
constituída através do Ato nº 858, de 19 de dezembro de 2007, faz saber a
quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o Senhor
Presidente do SEMAE determinou a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado sob o nº 838/2010, contra o servidor Gilberto Rodrigues,
por infringência, em tese, ao art. 195, II, sujeito às penalidades previstas no
art. 201 e seus incisos, ambos da Lei Municipal nº 1.972/72.

Piracicaba, 6 de abril de 2010

Hugo Marcos Piffer Leme
Presidente da Comissão

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

Pelo presente Edital ficam sem efeitos as publicações do Diário Oficial do
Município de Piracicaba, dos dias 27, 30 e 31 de março de 2010, referentes
ao Concurso Público sob n.º 01/2010, passando o mesmo a ser regido pelos
seguintes termos.

EDITAL RETIFICADO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/
2010
O SEMAE Piracicaba, nos termos da legislação vigente, torna pública a
abertura de inscrições ao Concurso Público para provimento dos cargos
vagos descritos abaixo e das demais vagas que porventura surgirem du-
rante o prazo de validade do presente concurso.As provas serão aplicadas
no dia 02 de maio de 2010 em horário e local a ser definido, em Edital de
Convocação para Provas, que será publicado no Diário Oficial do Município
de Piracicaba no dia 23 de abril de 2010 e divulgado nos sites
www.semaepiracicaba.org.br e www.ibamsp-concursos.org.br  conforme item
5.1 deste Edital.
A realização do Concurso Público foi autorizada pelo Sr. Presidente Vlamir
Augusto Schiavuzzo, conforme despacho exarado em processo próprio.
O Concurso Público será regido pelas instruções especiais a seguir
transcritas.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Dos cargos (por ordem alfabética), número de vagas, requisitos,
vencimentos, carga horária, formas de avaliação e taxas de inscrição:

CB = Conhecimentos Básicos / CE = Conhecimentos Específicos (Vide Anexo
II)

1.2. As atribuições que caracterizam cada cargo são as estabelecidas no
Anexo I do presente Edital.
1.3. Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de
pessoal, disponibilidade orçamentária e limites legais para tais despesas,
obedecendo à ordem de classificação final.
1.3.1. Os remanescentes formarão listagem para serem aproveitados,
dentro do prazo de validade do Concurso Público, à medida que surgirem
ou forem ampliadas as vagas.
1.4. O Concurso Público terá as provas em caráter classificatório e

eliminatório, de acordo com o Capítulo 4 do presente Edital.
1.5. O Concurso Público será realizado na cidade de Piracicaba/SP.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa das condições
estabelecidas neste Edital em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
2.1.1 As inscrições serão recebidas:
- de  05 a 15 de abril de 2010 pela internet nas formas estabelecidas no item
2.5 deste Capítulo.
- de 06 a 16 de abril de 2010, nas dependências do SEMAE, localizado na
Rua XV de Novembro, n.º 2200 – Bairro Alto, Piracicaba/SP, exceto sábados,
domingos e feriados, das 9h às 15 horas
2.2 São condições para inscrição/contratação:
2.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem
foi conferida a igualdade nas condições previstas no artigo 12 da Constituição
Federal;
2.2.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse;
2.2.3 Estar quite com o Serviço Militar se for o caso;
2.2.4 Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos;
2.2.5 Estar quite com a Justiça Eleitoral;
2.2.6 Preencher as exigências do cargo segundo o que determina a Lei
e a Tabela do item 1.1 do presente Edital;
2.2.7 Não registrar antecedentes criminais;
2.2.8 Gozar de boa saúde física e mental;
2.2.9 Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de
aposentadoria compulsória;
2.2.10 O SEMAE poderá solicitar outros documentos que julgar
necessários, para efeito de provimento do cargo.
2.3 A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas
no item anterior será feita por ocasião da nomeação.
2.3.1 A não apresentação da referida documentação é fator de
cancelamento de todos os efeitos da inscrição.
2.4 Para inscrever-se no Posto de Atendimento localizado no  SEMAE o
candidato deverá, no ato da inscrição:
2.4.1 Efetuar depósito da taxa de inscrição, no valor estabelecido na
Tabela do item 1.1 deste Edital para o Banco Santander Banespa, agência
0648, conta corrente 13.002647-3 ou Banco do Brasil, agência 2234-9, conta
corrente nº 5801-7 e, de 06 a 16 de abril de 2010, comparecer ao SEMAE
munido do comprovante de depósito da taxa de inscrição e original do
documento de identidade, para fornecer os dados para digitação de sua
ficha.
2.4.2 Conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos
dados informados, inclusive a data de nascimento, estado civil e quantidade
de filhos (considerados como critério de desempate) assinando-a e receber
o protocolo confirmando a efetivação da inscrição.
2.4.3 E observar ainda que:
2.4.3.1 O pagamento da importância, do item acima, só poderá ser efetuado
em dinheiro.
2.4.3.2 Não haverá devolução da taxa de inscrição, em hipótese alguma.
2.4.3.3 Não haverá isenção da taxa de inscrição.
2.4.3.4 Quando portador de deficiência deverá, no ato da inscrição,
proceder na forma estabelecida no item 3 deste Edital, ainda que efetue sua
inscrição pela internet.
2.4.3.5 Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional
e/ou extemporânea.
2.4.3.6 As informações prestadas no formulário de inscrição, são de inteira
responsabilidade do candidato devendo o mesmo arcar com as eventuais
conseqüências de erros de preenchimento daquele documento.
2.5. As inscrições poderão, ainda, ser efetuadas pela internet no endereço
www.ibamsp-concursos.org.br, do dia 05 ao dia 15 de abril de 2010.
2.6. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br durante o período das inscrições,
através dos links correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição,
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
2.6.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário
de inscrição, transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário;
2.6.2. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.ibamsp-
concursos.org.br deverá ser impresso para o pagamento do valor da
inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de
inscrição on-line.
2.6.3. O candidato que realizar sua inscrição via Internet deverá efetuar o
pagamento do valor da inscrição por boleto bancário, pagável em qualquer
banco.
2.6.4. A partir de dois dias úteis após o pagamento do boleto o candidato
poderá conferir no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM) se os dados da inscrição efetuada pela Internet foram
recebidos e o valor da inscrição foi pago.
2.6.5. Para efetuar consultas o candidato deverá acessar o site
www.ibamsp-concursos.org.br e no link “área do candidato” digitar seu RG e
data de nascimento. Para tanto é necessário que o candidato cadastre esses
dados corretamente.
2.6.6. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas
após a comprovação do pagamento do valor da inscrição.
2.6.7. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem
efetuados após a data do encerramento das inscrições, não serão aceitas.
2.6.8. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do
documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei.
2.6.9. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e o Serviço
Municipal de Água de Esgoto de Piracicaba (SEMAE) não se responsabilizam
por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem
técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
2.6.10. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará
a não efetivação da inscrição.
2.6.11. Não serão aceitos pagamentos de inscrição pela internet por meio
de transferência bancária ou depósito bancário.
2.6.12. O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou que
fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer
todas as condições estabelecidas no Edital, terá sua inscrição cancelada,
tendo, em conseqüência, anulados os atos decorrentes dela, mesmo que
aprovado nas provas e exames ou ainda que o fato seja constatado
posteriormente.
2.6.13. Nos termos do Artigo 20, parágrafos 1º e 2º do Decreto 11640/06, a
homologação, bem como os casos de indeferimento ou anulação das
inscrições será publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.
2.7. O candidato responde administrativa, civil e criminalmente, pelas

informações prestadas na Ficha de Inscrição.
2.8. Haverá coincidência de horário da aplicação das provas. O candidato
deverá, portanto, realizar apenas uma inscrição.

3. DAS INSCRIÇÕES ESPECIAIS
DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
3.1. Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição no presente Con-
curso Público desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível
com as atribuições do cargo em provimento.
3.1.1. Serão reservadas 5 % (cinco por cento) das vagas oferecidas no
presente Edital, por cargo,  para candidatos portadores de deficiência
conforme estabelece a Lei Municipal no 3658/93 e 3024/89 e
regulamentações.
3.1.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se
enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal
3.298/99 e alterações.
3.1.3. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Concurso
Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
3.1.4. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá, ainda
que tenha realizado sua inscrição pela internet, apresentar Laudo Médico,
emitido no mínimo há 60 (sessenta) dias, atestando a espécie e o grau ou
nível de deficiência, bem como a provável causa da deficiência e requerimento
solicitando, quando for o caso, condição especial para realizar sua prova,
inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova ou as
condições especiais para sua realização.
3.1.4.1    O candidato portador de deficiência que realizar sua inscrição pela
internet deverá entregar seu Laudo no local das inscrições no período
estabelecido no item 2.1.1, sob pena de não ser considerado como portador
de deficiência.
3.1.5. Os candidatos que não atenderem os dispositivos mencionados
nos itens 3.1.4. e 3.1.4.1. dentro do prazo do período das inscrições serão
considerados como não portadores de deficiência e não terão a prova espe-
cial preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de
realizar a prova em condições especiais.
3.1.6. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não
declarar essa condição, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
3.1.7. O candidato a ingresso no serviço público, nos termos da Lei n.º
3658/93, além das exigências pertinentes aos demais servidores, sujeitar-
se-á a exame médico geral e específico.
3.1.8. O exame médico específico tem apenas a finalidade de descrever
a deficiência do candidato.
3.1.9. Para o exame médico específico a que se refere este artigo, serão
solicitados médicos e especialistas indicados pelo SEMAE.
3.1.10. Caberá ao órgão administrativo encarregado da realização do con-
curso público, a avaliação da compatibilidade entre a deficiência física do
candidato e o cargo a ser desempenhado.
3.1.11. Se não for configurada a deficiência e o candidato tiver realizado
provas em condições especiais, será ele desclassificado do concurso público.
3.1.12. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o
cargo a desempenhar, se assim o requerer, deverá ser submetido a avaliação
para demonstrar a compatibilidade entre a deficiência de que é portador e
ao cargo a ser exercida.
3.1.13. A deficiência existente jamais poderá ser argüida para justificar a
readaptação funcional ou a concessão de aposentadoria, salvo se dela
advirem complicações que venham a produzir incapacidade ocupacional
parcial ou total.
3.1.14. Após o ingresso dos portadores de deficiência no serviço público,
ser-lhe-ão asseguradas condições para o exercício dos cargos para as quais
foram aprovados e para a realização de concurso de acesso.

DO CANDIDATO DA RAÇA NEGRA

3.2 Às pessoas da raça negra terão reserva de 20% (vinte por cento), para
provimento de cargo nos órgãos e entidades da Administração direta e
indireta, conforme estabelece a Lei Municipal nº 5.202 de 07 de outubro de
2002 e suas regulamentações.
3.2.1 No ato da inscrição, o candidato da raça negra deverá declarar, na
Ficha de Inscrição, essa condição.
3.2.2 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar essa condição,
não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
3.2.3 Os candidatos da raça negra participarão do concurso em igualdade
de condições com os demais candidatos no que diz respeito ao conteúdo e
avaliação das provas e demais requisitos exigidos para a participação no
certame.
3.2.4 Após o julgamento das provas, independente da lista geral, será
elaborada lista especial, com a relação dos candidatos da raça negra
aprovados no concurso.
3.2.5 As vagas reservadas nos termos da lei, ficarão liberadas se não
houver ocorrido inscrições no concurso ou aprovação de candidatos negros.
3.2.6 De acordo com o que estabelece o Decreto Municipal n.º 10.122, a
comprovação da afrodescendência far-se-á mediante a apresentação de
qualquer documento oficial, do candidato ou de parentes por
consangüinidade, ascendentes ou colaterais, no qual conste a identificação
e a indicação da raça ou cor, assim entendidos os pretos, os pardos, os
mulatos, caboclos, cafuzos, mamelucos ou mestiços de preto com pessoa
de outra raça ou cor.
3.2.7 Inexistindo indicação da raça ou cor em documento oficial, a
comprovação far-se-á mediante declaração do candidato, preferencialmente
do próprio punho e sob as penas da lei.
3.2.8 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoas da
raça negra, se aprovados no concurso público, terão seus nomes publicados
na lista geral dos aprovados e em lista à parte.

4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO
4.1. A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram
as habilidades e conhecimentos exigidos pelo cargo, conforme indicação da
Tabela do item 1.1: prova escrita objetiva de Conhecimentos Básicos (CB)
e/ou Conhecimentos Específicos (CE).
4.2. A prova escrita objetiva será eliminatória e classificatória e avaliada na
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
4.3. O programa relativo à prova de conhecimentos básicos e conhecimentos
específicos é o estabelecido no Anexo II do presente Edital.
4.3.1. As provas terão 40 questões, com duração máxima de três horas,
sendo considerado habilitado o candidato que obtiver 50% de acertos na
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prova.
4.3.1.1. As provas terão a seguinte composição:

4.3.2. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos presentes à prova.
4.3.3. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por
questão, serão consideradas corretas as marcações feitas pelos candidatos
em qualquer uma das alternativas consideradas corretas.

5. DA EXECUÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
5.1. As provas serão aplicadas no dia 02 de maio de 2010 e a convocação
contendo informações quanto aos horários e locais de realização das provas
será afixada no Quadro de Avisos do SEMAE e publicada no Diário Oficial
do Município de Piracicaba, no dia 23 de abril de 2010 e divulgada nos sites
www.semaepiracicaba.org.br e www.ibamsp-concursos.org.br.
5.1.1. Não serão emitidos cartões de convocação, devendo, portanto, o
candidato tomar conhecimento de sua convocação para a prova nas formas
previstas no item anterior.
5.1.2. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos
30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munidos do protocolo de inscrição,
documento oficial de identidade com foto e no original, caneta esferográfica
azul ou preta, lápis preto e borracha.
5.1.3. São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas
por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como
documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB,
CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/
97).
5.2. Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após
o horário estabelecido para o fechamento do portão do prédio ou que não
estiver de posse dos documentos hábeis previstos no item anterior.
5.3. Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos
ou pessoa estranha ao Concurso Público, bem como consulta de nenhuma
espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina calculadora,
celulares e pagers.
5.4. Os candidatos deverão manter na frente da sala, suas bolsas e demais
pertences indo para a carteira portando apenas documento, protocolo de
inscrição, caneta, lápis e borracha.
5.4.1. Os candidatos deverão manter seus celulares e pagers desligados,
enquanto permanecerem no recinto onde estarão sendo realizadas as provas.
5.4.2. O IBAM e a Comissão do Concurso não se responsabilizam por
perda ou extravio de documentos, pertences ou objetos, ocorrido no local de
realização das provas, nem por danos neles causados.
5.5. Será vedado ao candidato se ausentar do recinto desacompanhado do
fiscal.
5.6. As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na prova,
deverão ser respeitadas pelos candidatos.
5.7. A folha de respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio
candidato com sua assinatura e sua identificação digital.
5.8. As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta
esferográfica azul ou preta.
5.9. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta),
emendas ou rasuras, ainda que legível.
5.10. Não haverá, em hipótese alguma, substituição das folhas de
respostas.
5.10.1. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas
na folha de respostas personalizadas, único documento válido para a correção
das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira
responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com
as instruções específicas contidas na capa do caderno de questões e na
folha de respostas.
5.10.2. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa
do Caderno de Questões e na Folha de Respostas.
5.10.3. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de
Respostas deverão ser rigorosamente seguidas sendo o candidato único
responsável por eventuais erros cometidos.
5.10.4. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer
irregularidade nos materiais recebidos no momento da aplicação das provas
não sendo aceitas reclamações posteriores.
5.11. O candidato ao terminar a prova entregará ao fiscal, juntamente
com a folha de respostas, seu caderno de questões e poderá levar, em folha
específica disponibilizada pelo IBAM, as respostas de suas questões, a fim
de conferência posterior com o gabarito.
5.11.1.    Em atendimento ao artigo 28, do Decreto n.º 11.640/06 e por
razões de segurança, de ordem técnica e de direitos autorais adquiridos,
não serão fornecidos exemplares do caderno de questões a candidatos ou
Instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do
Concurso Público.
5.12. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vistas, revisão
de provas, seja qual for o motivo alegado.
5.13. As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário,
senão aqueles previstos no Edital de Convocação.
5.14. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
5.14.1. Apresentar-se após o horário estabelecido para o fechamento dos
portões;
5.14.2. Não comparecer à prova, conforme convocação oficial, seja qual
for o motivo alegado;
5.14.3. Não apresentar o documento de identidade conforme previsto no
subitem 5.1.3;
5.14.4. Ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de
um fiscal;
5.14.5. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou

utilizando-se calculadora, livros, notas ou impressos não permitidos;
5.14.6. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
5.14.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
5.14.8. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer material que não o fornecido pelo Instituto Brasileiro de
Administração Municipal - IBAM;
5.14.9. Não devolver ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões ou qualquer outro material de aplicação da prova;
5.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
5.14.11. Estiver portando arma;
5.14.12. Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da
equipe encarregada da aplicação da prova.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo
com a nota final.
6.2. A  publicação do resultado final do concurso será feita em 3 (três) listas
contendo, a primeira, a classificação de todos os candidatos, a segunda,
somente a classificação dos portadores de deficiência e a terceira, somente
a classificação das pessoas de raça negra.
6.3. Os candidatos portadores de deficiência e os de raça negra concorrerão
a todas as vagas oferecidas, somente utilizando-se das vagas reservadas
quando, tendo sido aprovados, for insuficiente a classificação obtida na lista
geral dos candidatos para habilitá-los à nomeação.
6.4. Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final
terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
6.4.1. Tenha obtido maior nota na parte de conhecimentos específicos da
prova, quando for o caso;
6.4.2. Tenha a maior idade.
6.5. Atendendo o que dispõe a Lei n.º10741/03, Estatuto do Idoso, quando a
igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á
considerando como primeiro critério o mais idoso, após o qual será aplicado
o critério estabelecido pelo item 6.4.1
6.6. A Comissão do Concurso dará publicidade ao Edital, às convocações, e
resultados no Quadro de Avisos do SEMAE, no Diário Oficial do Município
de Piracicaba e nos sites www.semaepiracicaba.org.br  e www.ibamsp-
concursos.org.br.

7. DOS RECURSOS
7.1. O candidato poderá interpor recurso relativo a cada etapa do Concurso
Público: inscrições, aplicação das provas, questões das provas e gabaritos
preliminares; resultado das provas e classificação final
7.1.1. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis
contados da data da divulgação do fato que lhe deu origem.
7.2. O recurso deverá ser entregue e protocolado pelo próprio candidato no
Setor de Protocolo, no SEMAE, na Rua XV de Novembro nº 2200 - B. Alto,
das 09h às 16h, com as seguintes especificações:

Modelo de Identificação de Recurso
Concurso: SEMAE PIRACICABA
 Candidato:__________________________________________________
 Nº do Documento de Identidade:_________________________________
 Nº de Inscrição:______________________________________________
 Cargo:_____________________________________________________
 Nº da Questão:_________ (apenas para recursos quanto às questões
apresentadas)
 Fundamentação e argumentação lógica:
 Data: _____/_____/_____
 Assinatura:_________________________________________________

7.3 O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo
aceito recurso interposto por fac-símile (fax), telex, Internet, telegrama ou
outro meio não especificado neste Edital.
7.4. O candidato deverá dirigir-se ao Setor de Protocolo do SEMAE para
tomar ciência da resposta oferecida ao recurso interposto.
7.5. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos
estipulados neste edital.
7.6. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
7.7. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento
diverso do questionado.
7.8. A Comissão de Concurso constitui última instância para recurso, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
7.9. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas
neste Capítulo não serão avaliados.
7.10. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos
interpostos e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo.
7.11. Na ocorrência do disposto nos itens 4.3.2., 4.3.3 e 7.10 poderá
haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma
classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação
do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.

8. DA CONTRATAÇÃO
8.1. Os candidatos aprovados serão contratados pelo Regime Estatutário.
8.2. A contratação do candidato será feita respeitando-se, rigorosamente, a
ordem da Lista de Classificação Final, devendo ser cumpridos, nessa
oportunidade, os seguintes requisitos, conforme estabelece o Decreto
n.º11.640/06:
8.2.1. Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade;
8.2.2. Estar em dia com as obrigações resultantes da Legislação Eleitoral
e do Serviço Militar;
8.2.3. Ter a escolaridade exigida;
8.2.4. Não registrar antecedentes criminais;
8.2.5. Gozar de boa saúde física e mental;
8.3. O não cumprimento de qualquer dos requisitos de que trata o item ante-
rior, tornará sem efeito o ato de nomeação do candidato.
8.4. O candidato convocado que não comparecer ou desistir da admissão
terá exaurido os seus direitos no Concurso Público para o qual se inscreveu.
8.5. Para efeito de admissão, o candidato classificado e convocado ficará
sujeito à aprovação em exame médico admissional.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes
instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso Público, tais como
se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem
como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização
do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.

9.2. Caberá à Banca Examinadora a responsabilidade pela prova, pelo grau
de dificuldade, abrangência e quantidade de questões dos assuntos, bem
como pela extensão da mesma e seu sigilo.
9.3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda
que verificada posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público,
cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
9.4. Não serão fornecidas informações relativas a resultado de prova e
resultado final, via telefone, fac-símile ou e-mail.
9.5. A Comissão de Concurso não autoriza a comercialização de apostilas e
não se responsabiliza pelo teor das mesmas.
9.6. O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos,
contados a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por
igual período, por uma única vez, segundo interesse da Administração.
9.7. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou
sofrer acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que
lhes disser respeito ou até a data de convocação dos candidatos para a
correspondente prova, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso
a ser publicado.
9.8. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso
Público, e não havendo óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a
incineração dos registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período
de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos a ele referentes.
9.9. O Concurso Público será homologado pelo Sr. Presidente do SEMAE
nos termos da Legislação vigente.
9.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso.

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

LEITURISTA DE HIDRÔMETRO
Atribuições:
1. Exercer a leitura, registro e marcação de medidas hidrométricas e
distribuição de contas de água de acordo com a rota de leitura pré-
estabelecida;
2. Comunicar à chefia imediata qualquer anormalidade verificada no
hidrômetro, bem como informar o motivo da impossibilidade de execução
de determinadas leituras;
3. Devolver à chefia imediata as contas não entregues, justificando a
ocorrência;
4. Levantar informações de campo para inscrição e atualização do cadastro
de usuários;
5. Prestar informações simples que lhes sejam pedidas pelos usuários e
aquelas que fugirem de sua alçada levar ao conhecimento da chefia ou
sugerir ao usuário que procure a unidade competente pela prestação de
informações sobre os serviços do SEMAE;
6. Dirigir veículos do SEMAE, quando necessário, de acordo com sua
habilitação, se possuir;
7. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ENCANADOR
Atribuições:
1. Estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas,
especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações;
2. Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas
paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de
traçagem ou marcação para orientar a instalação dos sistemas projetados;
3. Executar a instalação de rede de água e esgoto em prédios e obras
públicas, abrindo valetas no solo ou rasgos nas paredes, para introduzir
tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos croquis,
esquemas e projetos;
4. Executar os serviços de consertos e manutenção de equipamentos
reparados, utilizando ferramentas específicas para garantir sua
funcionalidade;
5. Testar as redes hidro-sanitárias instaladas ou os equipamentos
reparados, utilizando ferramentas específicas para garantir sua
funcionalidade;
6. Realizar limpeza das fossas, caixas e filtros;
7. Dirigir e operar veículo limpa-fossa, efetuar o controle das ordens de
serviço relativas a pedidos de esgotamento de fossas e outras;
8. Escavar e fechar as valas em vias, passeios e praças, utilizando-se de
pás, ponteiras, picaretas, sondas, etc., abrindo buracos, a fim de instalar,
trocar, consertar e restabelecer as condições adequadas da rede de água e
esgoto;
9. Montar, instalar e conservar rede de alta e baixa pressão, desobstruindo
o local a ser instalado ou reparado, verificando dano ou o serviço adequado
à obra, visando formar sistema para a condução de rede de água e esgoto;
10. Desentupir canalizações de rede de água e esgoto, verificando os locais,
utilizando-se de cabos, varetas e equipamentos adequados (roto-ruter), ou
trocando manilhas, unindo-as com luvas e rebocando com cimento e argila,
a fim de regularizar o sistema de abastecimento de água e as redes de
coleta de esgoto;
11. Executar a montagem do cavalete (tubulação), instalando o registro de
pressão, o hidrômetro e as peças adequadas, unindo a tubulação de acesso
a rede de água, visando o seu abastecimento;
12. Abrir vala, nivelar o seu fundo, assentar tubos cerâmicos com conexões,
ligando a rede coletora e efetuando rejuntamento das bolsas com argamassa
de cimento e areia, a fim de viabilizar as ligações na rede de esgoto;
13. Efetuar corte de fornecimento de água nas residências e prédios,
avaliando as condições do local, localizando o registro e instalando ou
fechando o “ferrule”, a fim de cessar o abastecimento;
14. Efetuar reparos e trocas de registro de fornecimento de água, em
cavaletes e redes, escavando o local a ser modificado, a fim de localizar e
regularizar o fornecimento de água;
15. Instalar, trocar e reparar hidrantes e descargas, substituindo peças e
conjuntos, a fim de regularizá-los;
16. Efetuar a retificação e/ou a extinção de ligações e remoções de cavaletes,
com o objetivo de ligar, desligar ou readequar as mesmas;
17. Recuperar tubos, válvulas e conexões hidráulicas, limpando, substituindo
peças ou componentes, lubrificando e aplicando impermeabilizante;
18. Responder pelos trabalhos de sua competência, observando a segurança
pessoal, serviços, equipamentos, ferramentas, disciplina, qualidade e
desempenho;
19. Elaborar o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos projetos
e obras, para aquisição do que é necessário;
20. Dirigir veículos do SEMAE, quando necessário, de acordo com sua
habilitação, se possuir;
21. Executar outras tarefas correlatadas determinadas pelo superior imediato.
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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuições:
1. Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de
segurança do trabalho, desenvolvendo estudos e estabelecendo métodos e
técnicas, para prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais;
2. Avaliar, dentro do ambiente de trabalho, os riscos profissionais existentes,
provenientes dos agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, o
risco de acidentes, a organização e o processo de trabalho, na administração
pública e empresas contratadas pela Autarquia para  acompanhar, junto com
equipe multiprofissional, a ocorrência de doenças e acidentes relacionados
ao trabalho, emitindo relatórios e laudo;
3. Verificar a aplicação das normas vigentes do Ministério do Trabalho, da
ABNT ou, na ausência de normas nacionais, as normas internacionais
reconhecidas, aplicando medidas administrativas legais cabíveis;
4. Participar de atividades de promoção de saúde do trabalhador, que
compreendem a realização de palestras, cursos e seminários sobre o tema;
5. Participar em equipes multidisciplinares de atividades de pesquisa na
área de saúde dos trabalhadores; acompanhar, junto com profissionais da
área de Medicina do Trabalho, a ocorrência de doenças profissionais na
administração pública;
6. Acompanhar e avaliar junto com profissionais do SESMT, a readaptação
de profissionais reabilitados no ambiente de trabalho;
7. Notificar e orientar tecnicamente os serviços da engenharia de segurança
do trabalho do SEMAE e das empresas contratadas para adequação do
ambiente de trabalho;
8. Registrar em documento específico todos os acidentes do trabalho;
supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços da Engenharia
de Segurança do Trabalho; gerenciar e supervisionar as ações dos Técnicos
de Segurança;
9. Analisar e investigar causas de acidentes de trabalho graves e fatais no
SEMAE emitindo relatórios e propondo medidas corretivas e preventivas;
10. Zelar pelo cumprimento das normas regulamentadoras emanadas pelo
Ministério do Trabalho, em todas as unidades do SEMAE;
11. Analisar e investigar causas de acidentes de trabalho;
12. Orientar a utilização de EPI’s -Equipamentos de Proteção Individual;
13. Elaborar memorial de segurança e programas de prevenção de
acidentes;
14. Manter o intercâmbio com entidades ligadas à Segurança do Trabalho;
15. Emitir memorial de segurança para as obras a serem licitadas pela
Autarquia.
16. Dirigir veículos do SEMAE conforme sua habilitação;
17. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato,

ANEXO II – PROGRAMAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Português:
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto,
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação
da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais;
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência
nominal e verbal.
Conhecimentos Específicos:
Elaboração de plantas e laudos relativos à engenharia do trabalho.
Constituição da República Federativa do Brasil. CLT - Consolidação das
Leis do Trabalho – dispositivos relativos à Segurança e Saúde do Trabalhador.
Portaria nº 3214 de 08.06.1978 e Portaria nº 3067 de 12.04.1988. Normas
Regulamentadoras: Disposições Gerais. Inspeção Prévia. Embargo ou
Interdição. Serviços especializados em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.
Equipamento de proteção individual - EPI. Programa de controle médico de
saúde ocupacional. Nota técnica de orientação da aplicação da NR-7.
Edificações. Programa de Prevenção e riscos ambientais. Instalações e
serviços em eletricidade. Transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio de materiais. Máquinas e equipamentos. Caldeiras e vasos de
pressão. Fornos. Atividades e operações perigosas. Lei nº 7369, de
20.09.1985. Decreto nº 93412, de 14/10/1986. Ergonomia. Condições e meio
ambiente de trabalho na indústria da construção. Explosivos. Líquidos
combustíveis e inflamáveis. Trabalho a céu aberto. Trabalhos subterrâneos.
Proteção contra incêndios. Condições sanitárias e de conforto nos locais de
trabalho. Resíduos Industriais. Sinalização de segurança. Registro
profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho.
Fiscalização e penalidades. Legislação complementar. Lei nº 8212, de
24.07.1991. Lei nº 8213, de 24.07.1991. Decreto nº 3048, de 06.05.1999.
Lei 8112, de 11.12.1990. Decreto nº 97458, de 15.01.1989. Código Civil –
Lei nº 10406, de 10.01.2002. Código Penal – lei nº 2848, de 07.12.1940.
Portaria 3311, de 29.11.1989. Portaria Interministerial nº 4 de 31.07.1991.
Instrução Normativa nº 1. De 11.04.1994. Portaria nº 865, de 14.09.1995.
Instrução normativa nº 1, de 20.12.1995. Instrução Normativa nº 2, de
20.12.1995. Instrução Normativa nº 3, de 16.10.1996. Portaria nº 6 de
05.02.2001. Lei nº 7410, de 27.11.1985. Decreto nº 92530, de 07.04.1986.
Resolução nº 359, de 31.07.1991. Portaria nº 04, de 06.02.1992. Súmulas
do STF, STJ e TST. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições
do cargo.

LEITURISTA DE HIDRÔMETRO
Português:
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto,
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação
da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais;
Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência
nominal e verbal.
Matemática:
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações,
propriedades e problemas; Cálculos Algébricos; Grandezas Proporcionais -
Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; Sistema
Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas;
Sistema Decimal de Medidas (comprimento, superfície, volume, massa,
capacidade e tempo) - transformação de unidades e resolução de problemas;
Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros,
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas
planas (perímetros e áreas) – sólidos geométricos (figuras espaciais): seus
elementos e volumes; Resolução de problemas.

ENCANADOR
Português:
Interpretação de Texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e
colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta da língua

portuguesa na modalidade escrita.
Matemática:-
Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais relativos (formas deci-
mal e fracionária): propriedades, operações e problemas; Grandezas
Proporcionais - Regra de três simples; Porcentagem e juro simples –
Resolvendo problemas; Sistema Monetário Brasileiro; Sistema Decimal de
Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo
(transformação de unidades e problemas); Figuras Geométricas Planas:
perímetros e áreas - problemas.
Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual – EPI’s;
Conhecimentos sobre a consertos de vazamentos em ramais, anéis, redes
e adutoras; assentamento de manilhas em redes e interceptores de esgotos;
conhecimento sobre execução de anéis de distribuição de água; adutoras
de água, redes e interceptores de esgotos; abertura, reaterro e compactação
de valas; cortes em tubulações, troca de ramais de água e esgotos;
montagens hidráulicas em tubulações, parafusos e juntas flexíveis; registros
limítrofes; máquinas e ferramentas de corte; ligações domiciliares; consertos
de vazamentos em ramais prediais; instalação de hidrômetro. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.

PODER LEGISLATIVO
  AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que acha-se aberta nesta Câmara de
Vereadores, a Licitação abaixo relacionada:

Modalidade: Pregão Presencial n.º 09/2010
Objeto: Fornecimento Parcelado de Massas Caseiras para uso do Refeitório
desta Casa de Leis.
Tipo : Menor preço mensal
Credenciamento: Dia 19/04/2010 das 09:00hs às 09:30hs no Plenário.
Início da Sessão Pública: Dia 19/04/2010 às 09:30hs no Plenário da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano, n.º 834
- Térreo - Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edital completo à disposição no Setor de Contratos da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano
n.º 834,  subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00,
telefones: (19) 3403-6500 ramal 6609 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

Maria Lucia da Silva Rodrigues
Pregoeira Oficial

Departamento Administrativo  / Financeiro

        HOMOLOGAÇÃO

Torno público para conhecimento dos interessados, que nesta data,
HOMOLOGO para todos os efeitos legais, o Pregão Presencial n.º 06/2010
(fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados) a favor das
empresas: 1) Comercial Concorrent Ltda. EPP. (vencedor dos itens 07 e
23), totalizando a importância de R$ 155,90 (cento e cinqüenta e cinco reais
e noventa centavos); 2) L. A . Bandeira e Cia. Ltda. EPP. (vencedor dos itens
01 ao 06 e 08 a 22), totalizando a importância de R$ 9.996,10 (nove mil,
novecentos e noventa e seis reais e dez centavos).

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

José Aparecido Longatto
Presidente

Departamento Administrativo  / Financeiro

Torno público para conhecimento dos interessados, que nesta data, ANULEI,
para todos os efeitos legais, o Pregão Presencial n.º 08/2010 (aquisição de
filmadoras), com base no artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Piracicaba, 05 de abril de 2010.

José Aparecido Longatto
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE

EDITAL

 2ª Conferência Municipal  de Saúde Mental-Intersetorial de Piracicaba.

O Conselho Municipal da Saúde de Piracicaba, através da sua Presidência,
a Srta. Adriana Vieira, e no uso de suas atribuições, com base na Constituição
Federal e na Lei Orgânica da Saúde 8080/90 e na Lei n° 8142/90 e
corroborada pela Lei Complementar n° 221/2008, que criou o Conselho
Municipal da Saúde de Piracicaba, deliberou em 09/03/2010 em Reunião
com a Diretoria Executiva deste conselho, e com representantes da
Sociedade Civil, convocar a 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental-
Intersetorial, que origina da resolução n° 433 do Conselho Nacional da Saúde
homologada pelo Ministro da Saúde em 14 de Janeiro de 2010, que será
realizada no dia 10 de Abril de 2010, no horário das 08:00hs às 17:00hs.
Local: Universidade Metodista de Piracicaba - Campus Taquaral.
Tema: “Saúde Mental, direito e compromisso de todos: consolidar avanços
e enfrentar desafios”
- Eixo I: Saúde Mental e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais
(financiamento, recursos humanos, modelo de gestão e protagonismo so-
cial)
- Eixo II: Consolidando a rede de atenção psicossocial e fortalecendo os
movimentos sociais
- Eixo III: Direitos humanos e cidadania como desafio ético e intersetorial 

REGIMENTO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL –
INTERSETORIAL

CAPÍTULO I
- DA LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA E DOS OBJETIVOS –

Art. 1º - A  II Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorial origina-
se da Resolução nº 433 do Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo
Ministro da Saúde em 14 de janeiro de 2010, com base na Lei n.o 8.142, de
28 de dezembro de 1990, e terá como objetivo debater temas relevantes
para o campo da Saúde Mental, assim como os avanços e desafios da Política
Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, na perspectiva da
intersetorialidade.
§ 1º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental – Intersetorial deverá
promover o debate da saúde mental com os diversos setores da sociedade
no atual cenário da Reforma Psiquiátrica, que indica novos desafios para a
melhoria do cuidado em saúde mental no território, devendo contemplar o
desenvolvimento de ações intersetoriais, com ênfase nos direitos humanos,
assistência social, educação, cultura, justiça, trabalho, esporte, entre outros.
§ 2º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorial se realizará
sob os princípios constitutivos do Sistema Único de Saúde – SUS, do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS, da Política Nacional dos Direitos
Humanos e das demais políticas intersetoriais.

CAPÍTULO II
- DA REALIZAÇÃO –

Art. 2º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorial terá
abrangência municipal.
Art. 3º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorial terá como
tema central: “Saúde Mental direito e compromisso de todos: consolidar
avanços e enfrentar desafios”.
Art. 4º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental – Intersetorial ocorrerá
no dia 10 de abril de 2010
Art 5º - Os delegados do município serão indicados para a Conferência
Estadual: 70 % dos delegados e observadores deverão ser representantes
da saúde, seguindo o critério de paridade, conforme § 1º do Art. 13 deste
Regimento, e, 30% representantes de parceiros intersetoriais. O critério da
paridade se aplica apenas ao setor saúde.
 § 1º. – A indicação de delegados e observadores à etapa estadual, seja
pelas conferências municipais ou pelas regionais, seguirá a proporcionalidade
populacional, sob critérios a serem definidos pela Comissão Organizadora
e Conselhos Estaduais de Saúde, atendendo às especificidades de cada
estado.
Art.6º A II Conferência Municipal terá por objetivo analisar a situação mu-
nicipal sobre saúde mental, elaborar propostas para o Município e/ou Região,
Estado e União, e indicar delegados à etapa estadual. O Relatório na Etapa
Municipal será apresentado junto com a lista dos Delegados Municipais eleitos
à Etapa Estadual, conforme prazo estabelecido no Regimento da Conferência
Estadual.

CAPÍTULO III
- DO TEMÁRIO OFICIAL E RELATORIA –

Art. 7º - Nos termos da Resolução nº433, de 14 de janeiro de 2010, do
Conselho Nacional de Saúde, a II Conferência Municipal de Saúde Mental -
Intersetorial terá como tema central: “Saúde Mental direito e compromisso
de todos: consolidar avanços e enfrentar desafios”. O tema central será
discutido a partir de três eixos temáticos:
I - Saúde Mental e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais;
II - Consolidar a rede de atenção psicossocial e fortalecer os movimentos
sociais;
III – Direitos humanos e cidadania como desafio ético e intersetorial;
Parágrafo único: Os sub-eixos serão definidos pela Comissão Organizadora
são:
EIXO 1 Saúde Mental e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais
(Eixo da Política e da Pactuação)
Sub-eixos
1. Organização e consolidação da rede
2. Financiamento
3. Gestão do trabalho em Saúde Mental
4. Política de Assistência Farmacêutica
5. Participação social, formulação de políticas e controle social
6. Gestão da informação, avaliação, monitoramento e planejamento em
Saúde Mental
7. Políticas Sociais e Gestão intersetorial
8. Formação, Educação Permanente e Pesquisa em Saúde Mental
9. Reforma Psiquiátrica, Reforma Sanitária e o SUS
EIXO 2 Consolidar a Rede de Atenção Psicossocial e fortalecer os
movimentos
 (Eixo do Cuidado)
Sub-eixos
1. Cotidiano dos Serviços: trabalhadores, usuários e familiares na produção
do cuidado
2. Práticas clínicas no território
3. Centros de Atenção Psicossocial como dispositivo estratégico da Reforma
Psiquiátrica
4. Atenção às pessoas em crise na diversidade dos serviços
6. Saúde Mental, Atenção Primária e Promoção da Saúde
7. Álcool e outras drogas como desafio para a saúde e políticas intersetoriais
5. Desinstitucionalização, inclusão e proteção social: residências terapêuticas,
Programa de Volta para Casa e articulação intersetorial no território
8. Saúde mental na Infância, Adolescência e Juventude: uma agenda
prioritária para a atenção integral e intersetorialidade
9. Garantia do acesso universal em Saúde Mental: enfrentamento da
desigualdade e  iniquidades em relação à raça/etnia, gênero, orientação
sexual e identidade de gênero, grupos geracionais, população em situação
de rua, em privação de liberdade e outras condicionantes sociais na
determinação da saúde mental.
EIXO 3 Direitos Humanos e Cidadania como desafio ético e Intersetorial
(Eixo da Intersetorialidade)
Sub-eixos
1. Direitos Humanos e Cidadania
2. Trabalho, Geração de Renda e Economia Solidária
3. Cultura/ Diversidade Cultural
4. Justiça e Sistema de Garantia de Direitos
5. Educação, inclusão e cidadania
6.Seguridade Social: Previdência, Assistência Social e Saúde
7. Organização e mobilização dos usuários e familiares de Saúde Mental
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8. Comunicação, informação e relação com mídia.
9. Violência e saúde mental
Art. 8º - Os Termos de Referência de cada Mesa observarão,
obrigatoriamente, o tema central e deverão abordar os aspectos relativos
aos três eixos temáticos e aos seus respectivos sub-eixos.
Art. 9° - A metodologia específica da II Conferência Municipal de Saúde
Mental – Intersetorial será explicitada no regulamento interno, com o objetivo
de propiciar participação ampla e democrática de todos os segmentos
representados na Conferência e a obtenção de um produto final que contribua
para o alcance dos seus objetivos. A II Conferência Municipal de Saúde
Mental - Intersetorial contará com: Mesa-Eixos e Grupos de Trabalho. Esses
Grupos de Trabalho serão responsáveis pelo aprofundamento dos conjuntos
temáticos.
§ 1° - A discussão nos Grupos de Trabalho - GTs deverá ser feita de modo a
garantir a presença eqüitativa dos diversos segmentos de delegados.
§ 2° - Cada GT contará com um coordenador, um secretário e um relator
indicados pela Comissão Organizadora, devendo o grupo escolher entre
seus participantes um relator auxiliar.
§ 3° - Serão designados relatores de síntese pela Comissão Organizadora,
encarregados de elaborar o relatório correspondente a cada eixo temático.
§ 4° - À Plenária Final caberá a aprovação do relatório e das moções
apresentadas pelos delegados, segundo o regulamento da Conferência, a
ser aprovado na Plenária de Abertura dos trabalhos.
Parágrafo Único - Nos trabalhos dos grupos não serão tratados outros temas
além daqueles definidos a partir do temário central (tema oficial, eixos e
subeixos).
Art. 10º - O relatório da Conferência Municipal de Saúde Mental será
encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde, conforme orientações do
mesmo.
Art. 11º - A Comissão Organizadora, através da Comissão de Programação,
promoverá a elaboração de textos sobre o temário central para subsidiar as
discussões da Conferência.

CAPÍTULO IV
- DOS PARTICIPANTES –
Art. 12º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorial, deverá
contar com a participação de representantes do governo municipal, de
prestadores de serviços de saúde, em especial prestadores de serviços de
saúde mental, de representantes de trabalhadores da saúde, em especial
trabalhadores nos serviços de saúde mental, de usuários do SUS, em espe-
cial de usuários dos serviços de saúde mental do SUS e de parceiros
intersetoriais.
Art. 13º - Os participantes da II Conferência Municipal de Saúde Mental -
Intersetorial se distribuirão em três categorias:
a) 103 delegados, com direito a voz e voto;
b) 10% de observadores - sem direito a voz e voto
c) 10 convidados, com direito a voz, indicados pela Comissão Organizadora,
incluídos palestrantes e convidados.
§ 1° - Os 103 delegados assim serão distribuídos:
Representantes da saúde (70%)
- 70% dos membros titulares do Conselho Municipal de Saúde, respeitando-
se a paridade na representação dos segmentos (14);
- 50% de representantes dos usuários dos serviços de saúde mental (30);
- 25% de representantes dos profissionais da saúde (15)
- 25% de representantes dos prestadores de serviços de saúde e gestores
(15)
Representantes intersetorial (30%)
- 30% dos membros titulares do Conselho Municipal de Assistência social
(04);
- 30% de representantes da Assistência Social, podendo ser membros do
Conselho Municipal de Assistência Social, trabalhadores do SUAS e/ou Ongs
registradas no CMAS (25)
§ 2° - No processo eleitoral para a escolha dos delegados, deverão ser
eleitos delegados titulares e 20% de delegados suplentes, das vagas de
cada segmento. A lista de delegados titulares e suplentes deverá ser
encaminhada à Comissão Organizadora da Conferência até o dia 07 de
abril de 2010. Os delegados suplentes somente poderão substituir os
delegados titulares mediante comunicado oficial do representante do
segmento representeado à Comissão Organizadora Municipal.
§ 3° - Os observadores serão representantes de entidades envolvidas com
o tema da saúde mental e deverão seguir o critério de 70% de representantes
da saúde e 30% de parceiros intersetoriais.
§ 4º - Os convidados serão representantes de órgãos, entidades, instituições
nacionais, personalidades nacionais, com atuação de relevância no setor
saúde, ou em setores parceiros da área de saúde mental, incluídos
palestrantes e convidados nacionais, indicados pela Comissão Organizadora.
Os critérios para escolha dos convidados serão definidos pela Comissão
Organizadora.
§ 5º - Os integrantes da Comissão Organizadora Municipal terão direito a
voz na II Conferência Municipal de Saúde Mental – Intersetorial; caso sejam
também indicados como delegados, terão todos os direitos e atribuições
dos demais delegados.
§ 6º - São delegados municipais: conselheiros titulares ou respectivos
suplentes do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho de Assistência
Social, representantes de entidades municipais, de usuários de serviços de
saúde e dos profissionais de saúde e dos representantes de gestores e
prestadores de serviços de saúde, indicados pelo Conselho Municipal de
Saúde, representantes das Secretarias e entidades intersetoriais, indicados
pela Comissão Organizadora e demais entidades indicadas pela Comissão
Organizadora.
§ 7º - Nos termos da Resolução n° 333/2003, do Conselho Nacional de
Saúde, a distribuição da representação dos usuários, dos profissionais de
saúde, dos gestores e dos prestadores de serviço no setor saúde será da
seguinte forma:
I – 50% dos participantes serão representantes dos usuários de serviços de
saúde;
I - 25% dos participantes serão representantes dos profissionais de saúde; e
II - 25% serão representantes de gestores e prestadores de serviços de
saúde.
§ 8º - A escolha dos delegados de cada segmento para a II Conferência
Municipal de Saúde Mental - Intersetorial é de competência exclusiva dos
segmentos representados.

CAPÍTULO V
- DA ORGANIZAÇÃO –

Art. 14º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorial será
presidida pelo Secretário de Saúde, e na sua ausência ou impedimento even-
tual, por seu representante.

Parágrafo Único – São co-presidentes da II Conferência Municipal de Saúde
Mental-Intersetorial a Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social.
Art. 15º - Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a II
Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorias contará com uma
Comissão Organizadora, nomeada através de Portaria Municipal.

SEÇÃO I
- DA COMISSÃO ORGANIZADORA –

Art. 16º - A II Conferência Municipal de Saúde Mental – Intersetorial terá
uma Comissão Organizadora com as seguintes atribuições:
I - coordenar, supervisionar, dirigir e promover a realização da Conferência,
atendendo aos aspectos técnicos, administrativos e financeiros;
II - propor o Regimento da Conferência, o Regulamento e a Programação;
III - propor os nomes dos expositores e o temário principal da etapa nacional,
bem como os documentos técnicos e textos de apoio;
IV - propor os critérios e modalidades de participação e representação dos
interessados, bem como o local de realização da Conferência;
V - designar os integrantes das Comissões;
VI – acompanhar a elaboração do Relatório Final e dos Anais da II Conferência
Municipal de Saúde Mental – Intersetorial, bem como promover a publicação
e divulgação;
VII - elaborar proposta definindo critérios e modalidades de participação e
representação na II Conferência Municipal de Saúde Mental;
VIII - elaborar proposta de programação da II Conferência Municipal de Saúde
Mental - Intersetorial.

CAPÍTULO VI
- DOS RECURSOS –

Art. 17° - As despesas com a organização geral e com a realização da II
Conferência Municipal de Saúde Mental - Intersetorial correrão à conta da
Secretaria da Saúde, bem como de outros recursos oriundos de parceiros
intersetoriais.
Art. 18° - Poderão ser firmados convênios e contratos com vistas à execução
de ações necessárias à realização da II Conferência Municipal de Saúde
Mental - Intersetorial, por iniciativa da Comissão Organizadora.

CAPÍTULO VII
- DISPOSIÇÕES GERAIS –
Art.19° - Os casos omissos e considerados especiais deverão ser analisados
pela Comissão Organizadora e, se necessário, submetidos ao Plenário do
Conselho municipal de Saúde.

Piracicaba, 12 de Março de 2010
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração torna público, para
conhecimento dos interessados que, ficam convocados os candidatos abaixo
relacionados classificados através de processo seletivo para contratação
de Professor Substituto de Ensino Fundamental, nos termos da Lei nº 6.628
de 15 de dezembro de 2009 a comparecer no dia 07 de abril de 2010, às
10:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos,  7º andar, Centro
Cívico, sito  a Rua Antonio Correa Barbosa, 2233:

Convocado:
1º Arquiléia Luiz de Souza Santos
2º Sonia Maria da Conceição Amaral
3º Diva Piva Righe
4º Fernanda Carrochano
5º Carlota Werneck Gonçalves
6º Rosani Gruber Guenze
7º Ana Angélica Perecin Galesi
8º Luiza Dorotéia Aguiar
9º Flavia Fernanda C Modolo E Baptista
10º Janaina Aparecida Gonçalves
11º Eliana Galvão Ferreira
12º Valquíria Aparecida Perencin Galesi
14º Graziela Correa Moreira Losnach
15º Adriana Pedrazoli
16º Cássia Lima Mota dos Santos
17º Renata Zaulkauskas Proença
18º Sonia Aparecida da Silva
19º Isabel Cristina Dias
20º Patrícia Maria Zaia
21º Vanderlande da Silva Santos
22º Célia Regina Campos Pereira
23º Ana Maria Nogueira Carvalho
26º Silvia Rita Magalhães

Newton Yasuo Furucho
Secretário Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração torna público, para
conhecimento dos interessados que, ficam convocados os candidatos abaixo
relacionados classificados através de processo seletivo para contratação
de Professor Substituto de Ensino Infantil, nos termos da Lei nº 6.628 de 15
de dezembro de 2009 a comparecer no dia 07 de abril de 2010, às 10:00
horas, no Departamento de Recursos Humanos,  7º andar, Centro Cívico,
sito  a Rua Antonio Correa Barbosa, 2233:

Convocado:
1º Adriana Pedrazoli

2º Jonice Soares dos Santos
3º Maria Luciene do Carmo
4º Juciane Gonçalves
5º Arquiléia Luiz de Souza Santos
6º Fernanda Carrochano
8º Silvana de Souza Gallo
9º Erica Cristina Diniz Bortoleto
11º Milene Prudêrnica de Souza
12º Ana Paula Secamile
13º Zélia Coelho Franco
14º Elisabete Emereciano Baptista
18º Jorgina Custódio Ribeiro
20º Mirela Rosani Flórida de Campos
21º Fernanda Ap Casale Doimo

Newton Yasuo Furucho
Secretário Municipal de Administração



PIRACICABA, terça-feira, 06 de abril de 201014


