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Piracicaba, 1º de março de 2012

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 3.598, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012.
Autoriza o uso, a título precário e gratuito, à IGREJA EVANGÉLICA O
SEMEADOR SEMEANDO A PAZ, do espaço existente no Varejão Municipal do
bairro Jardim Planalto, para realização de bazar beneficente e dá outras
providências.

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

CONSIDERANDO o disposto no § 5º, do art. 44 da Lei Orgânica do Município
de Piracicaba,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o uso, a título precário e gratuito, à IGREJA EVANGÉLICA
O SEMEADOR SEMEANDO A PAZ, inscrita no CNPJ sob n.º 13.831.286/0001-
07, localizada à Avenida Laudelina Cotrim de Castro, nº 150, Bairro Água Branca,
Piracicaba/SP, representada por seu Presidente CARLOS HENRIQUE
RODRIGUES SARRO, portador do RG nº 17.808.171 e do CPF nº 110.164.988-
76, do espaço existente no Varejão Municipal do bairro Jardim Planalto, para
realização de bazar beneficente.

§ 1º A autorização que ora se outorga é válida para o período de 09 a 11 de
março de 2012, sendo que o evento se realizará no dia 10 de março de 2012,
das 07h30 as 18h00.

§ 2º A presente outorga poderá ser revogada a qualquer tempo, livre de quaisquer
ônus para o Município e independente de qualquer notificação judicial ou extra-
judicial.

Art. 2º São condições da presente autorização, a serem observadas pela
outorgada:

I - providenciar o alvará de funcionamento do evento, de acordo com as
normas vigentes neste Município, se necessário;

II - pagar todos os tributos, taxas, tarifas ou preços públicos de sua
responsabilidade;

III - responsabilizar-se pela segurança do evento, nela incluída a dos
participantes e do Patrimônio Público;

IV - realizar, previamente, vistoria no local, manifestando-se, expressamente,
sobre a infraestrutura básica, bem como sobre as demais condições do local;

V – os serviços de água, luz e rede de alimentação elétrica, tanto no consumo
como nas instalações, serão de responsabilidade da outorgante, considerando-
se tais serviços como infraestrutura básica já existente no Varejão, porém,
eventuais extensões desses serviços correrão por conta e risco da outorgada,
desde que devidamente autorizadas e acompanhadas pela Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento;

VI – a montagem, desmontagem, instalações técnicas e equipamentos serão
de total responsabilidade da outorgada;

VII – qualquer dano nas instalações de equipamentos ou, ainda, o seu uso
indevido, sem consulta prévia por parte da outorgada, acarretará na sua
recuperação ou reposição total e/ou parcial, sempre às suas expensas, sendo
que qualquer interferência no Varejão caracterizar-se-á em crime de
responsabilidade;

VIII– na montagem, não será permitido o uso de edifícios e elementos
arquitetônicos do Varejão para suporte ou fixação de equipamentos e instalações;

IX – a outorgante não se responsabilizará por eventuais danos que possam
ocorrer com qualquer bem da outorgada instalado no Varejão, sendo a guarda
e manutenção de todo o acervo particular de inteira responsabilidade da mesma;

X – os acessos do público serão orientados pela outorgada;

XI – os estacionamentos de veículos antes, durante e após os eventos serão
regulados pelos dispositivos que se seguem:

a) não serão permitidos o acesso e a permanência de qualquer veículo
dentro das dependências do Varejão;

b) terão livre acesso os veículos de segurança pública e os carros oficiais
da Prefeitura.

XII – a outorgada deverá atender, integralmente, as determinações do Corpo
de Bombeiros de Piracicaba, que prescreverá os equipamentos de segurança
necessários para a realização do evento;

XIII – a Defesa Civil, em conjunto com a Brigada de Emergência do Centro
Cívico, Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, poderá, também e a
qualquer tempo, vistoriar o local e tomar as providências cabíveis, inclusive

interdição se os dispositivos de segurança estiverem em desacordo com o
previamente exigido pelo Corpo de Bombeiros de Piracicaba;

XIV – em havendo extensões na rede elétrica, hidráulica, nas condições da
edificação ou montagem de palcos, tendas, arquibancadas, camarotes e outras
instalações temporárias, a outorgada deverá apresentar à Divisão de
Fiscalização, até as 16h00 do dia 09 de março de 2012, a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART.

Art. 3º Durante a realização do evento não poderá haver som acima do
permitido na legislação municipal, visando evitar, assim, que haja perturbação
do sossego público, devendo a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
proceder à devida fiscalização.

Art. 4º O evento objeto da presente outorga terá acesso gratuito ao público.

Art. 5º Fica estabelecido o início da montagem do evento às 10h00 do dia
09 de março de 2012, ficando sua desmontagem para às 10h00 do dia 11 de
março de 2012, quando a outorgada deverá entregar o local totalmente livre e
desimpedido, sob pena de ter o material ainda nele instalado apreendido pela
municipalidade, sendo que o mesmo será liberado após o pagamento dos valores
devidos nos termos de legislação pertinente.

Art. 6º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abastecimento.

Art. 7º Será competente para dirimir eventuais dúvidas surgidas a respeito da
presente autorização, não resolvidas administrativamente, o foro da Comarca
de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
ou especial que possa ser.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 27 de fevereiro de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

WALDEMAR GIMENEZ
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

FRANCISCO ROGÉRIO VIDAL E SILVA
Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

PORTARIA N.º 3.599, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012.
Autoriza o uso, a título precário e gratuito, ao Centro Rural de Tanquinho, de
vias públicas para implantação e exploração de estacionamento que acolherá
visitantes da “XXXVIII Festa do Milho Verde de Tanquinho” e dá outras
providências.

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

CONSIDERANDO o disposto no §5º, do art. 44 da Lei Orgânica do
Município de Piracicaba,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o uso, a título precário e gratuito, ao CENTRO RURAL
DE TANQUINHO, inscrito no CNPJ sob o n.º 44.814.028/0001-38, situado
no Distrito de Tanquinho, neste Município, Estado de São Paulo, representado
por seu presidente RAMON URBANO MONTEIRO DOS SANTOS, portador
do RG nº 3.645.636 e do CPF nº 067.710.538-06, para implantação e
exploração de estacionamento destinado a acolher os visitantes da “XXXVIII
FESTA DO MILHO VERDE DE TANQUINHO”, a realizar-se nos dias 10, 11,
17, 18, 24 e 25 de março de 2012, das seguintes vias públicas daquele
Distrito:

I - Rua Américo Faganello, via de acesso ao Centro Rural de Tanquinho;

II - Rua sete, do início da Rua Dimas C. Ometto ao término da Rua
Vitório Frasson;

III - Rua Vitório Frasson, desde o início da Rua 07;

IV - Rua Fernando Bertazzo, em toda sua extensão;

V - Rua José Fazanaro, em toda sua extensão;

VI - Rua Benedito de Almeida Júnior, em toda sua extensão;

VII - Rua Vitório Fornazieri, em toda sua extensão;

VIII - Rua Dimas C. Ometto, do n.º 1.927 até as proximidades do Posto
de Avaliação de Suínos;

IX – Rua José Luis Nolasco;

X - Rua Vicente Lopes da Silva, do Loteamento “Recanto Feliz”;

XI – Rua Angelina Nozella Faganello, do Loteamento “Recanto Feliz”;

XII - Rua Alberto Coury, em toda sua extensão.

Art. 2º A autorização que ora se outorga se dará:

I - das 10h30 do dia 10 às 04h00 do dia 11 de março de 2012;
II - das 10h30 às 23h00 do dia 11 de março de 2012;

III - das 10h30 do dia 17 às 04h00 do dia 18 de março de 2012;

IV - das 10h30 às 23h00 do dia 18 de março de 2012;

V - das 10h30 do dia 24 às 04h00 do dia 25 de março de 2012;

VI - das 10h30 às 23h00 do dia 25 de março de 2012.

Art. 3º São condições da presente outorga, cabendo ao Centro Rural de
Tanquinho:

I - confeccionar talões de ingressos numerados e apropriados,
contendo 03 (três) tickets, da seguinte forma: um para permanecer no
veículo, outro para o proprietário e o último no talão;

II - providenciar mapas e envelopes de arrecadação;

III - os talões e os mapas de arrecadação deverão ser apresentados
à Divisão de Fiscalização, da Prefeitura do Município de Piracicaba, até
as 16h00 do dia 09 de março de 2012, sem o qual o estacionamento não
será autorizado;

IV - providenciar cartões especiais de identificação para moradores
ou prestadores de serviços e para residências localizadas nas Ruas dentro
dos estacionamentos;

V – especificar o(s) local(is) para estacionamento exclusivo de
motocicletas;

VI – determinar o(s) local(is) para estacionamento destinado(s) à
veículos oficiais, autoridades e convidados especiais, os quais deverão
portar convites ou outro meio de identificação especial;

VII – determinar o(s) local(is) de estacionamento específico(s) para
portadores de deficiência física, de acordo com os padrões exigidos;

VIII - fornecer pessoal capacitado e suficiente para o controle de
acesso e proteção dos veículos sob sua responsabilidade;

IX - fornecer uniformes, identificação, alimentação, transporte e
instrumentos (rádios, apitos, coletes, lanternas, etc.) para o pessoal que
irá trabalhar no estacionamento, a fim de propiciar melhor controle e
agilização dos serviços;

X - responsabilizar-se, totalmente, pela segurança e guarda dos
veículos que utilizarão o estacionamento;

XI - colocar placas e/ou faixas indicativas.

Art. 4º Pelo estacionamento nas áreas descritas no art. 1º, retro, será
cobrado R$ 15,00 (quinze reais), por veículo.

Parágrafo único. Após o término do evento, conforme dias e horários
estabelecidos no art. 2º, retro, a guarda dos veículos que permanecerem
no local não será mais de responsabilidade do outorgado.

Art. 5º À Municipalidade não caberá qualquer responsabilidade por
eventuais furtos ou danos em veículos estacionados nas áreas ora
autorizadas, devendo o outorgado ter segurado o estacionamento de
terceiros.

Art. 6º As pessoas que prestarem serviços no estacionamento objeto
da presente outorga, não terão qualquer vinculo empregatício com o Poder
Público Municipal, não restando, portanto, qualquer obrigação trabalhista
ou previdenciária.

Art. 7º O outorgado não poderá, de forma alguma, impedir o livre
acesso dos moradores e prestadores de serviços nas vias públicas objeto
da presente autorização.
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Art. 8º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelas
Secretarias Municipais envolvidas no evento.

Art. 9º Será competente para dirimir eventuais dúvidas surgidas a respeito
da presente outorga, não resolvidas administrativamente, o Foro da Comarca
de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
ou especial que possa ser.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 27 de fevereiro de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

PAULO ROBERTO COELHO PRATES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

LEI N.º 7.267, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.
Dispõe sobre denominação de Escola Municipal (Ensino Infantil) no Bairro
Alvorada II, 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   Nº  7  2  6  7

Art. 1º Fica denominada de “Professor Roberto Damas da Silva”, Cidadão
Prestante, a Escola Municipal (Ensino Infantil) localizada no futuro
prolongamento da Rua Ricardo Gobbo, entre as Ruas Aracy Cortês e Luigi
Camolesi, no Setor 52 (cinquenta e dois), Quadra 49 (quarenta e nove), no
Bairro Alvorada II, neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 23 de fevereiro de 2012

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Autores do Projeto: Vereadores Carlos Alberto Cavalcante e Bruno Prata.

LEI N.º 7.268, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Reserva das
Paineiras, no Bairro das Ondas, 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   Nº  7  2  6  8

Art. 1º Fica denominada de “Luiza Longo Teixeira”, Cidadã Prestante, a Rua
08 (oito) do loteamento Reserva das Paineiras, no Bairro das Ondas, neste
município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 23 de fevereiro de 2012

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 Carlos Gomes da Silva.

DECRETO  N.º 14.539, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012.
Regulamenta a Lei Complementar nº 283/11 que “acrescenta o Capítulo
II-A ao Título III da Lei Complementar nº 178/06, que “dispõe sobre a
Consolidação da legislação que disciplina o Código de Posturas do
Município e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Lei Complementar nº 283,
de 14 de dezembro de 2011,

D E C R E T A

Art. 1º A Lei Complementar nº 283, de 14 de dezembro de 2011, fica
regulamentada nos termos do presente Decreto.

Art. 2º A ambulância de que trata a Lei Complementar ora regulamentada
e que fará o atendimento no local do evento e o transporte da vítima até
uma Unidade de Saúde deverá se constituir em Unidade de Suporte
Avançado – USA, equipada de acordo com os padrões estabelecidos na
Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2.002, que trata da
regulamentação técnica de atendimento pré-hospitalar, no item 3 e subitem
3.4.

Art. 3º Caso a vítima venha a ser atendida em Unidade de Saúde
vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), a ambulância que efetuar
o atendimento deverá entrar em contato com o SAMU-192, a fim de que
o médico regulador defina o destino da vítima, conforme determina a
Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2.002, em seu item 2 que
trata da regulação do setor privado de atendimento pré-hospitalar móvel.

Art. 4º Quando o vestibular, seleção, concurso ou evento similar for
de responsabilidade da Prefeitura Municipal, caberá à Secretaria Munici-
pal de Administração incluir nos editais para contratação de empresas
para realização dos eventos, a informação quanto à necessidade de
atendimento do disposto na Lei ora regulamentada, bem como a
necessidade de custeio das despesas com permanência da ambulância
no local do evento.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 27 de fevereiro de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

FERNANDO ERNESTO CÁRDENAS
Secretário Municipal de Saúde

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO  N.º 14.540, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012.
Regulamenta a Lei Complementar nº 284/11 que “acrescenta o artigo 15A à
Lei Complementar nº 178, de 11 de janeiro de 2006, que “dispõe sobre a
Consolidação da legislação que disciplina o Código de Posturas do Município
e dá outras providências” a fim de proibir o abandono de veículos automotores
em vias públicas”.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Lei Complementar nº 284, de
14 de dezembro de 2011,

D E C R E T A

Art. 1º A Lei Complementar nº 284, de 14 de dezembro de 2011, fica
regulamentada nos termos do presente Decreto.

Parágrafo único. Fica estabelecida quanto ao abandono de veículos em vias
públicas a aplicação da legislação municipal ora regulamentada de forma
subsidiária ao disposto no art. 24 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro
de 1.997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º A constatação do abandono de veículos automotores em vias públicas,
conforme estabelece à Lei Complementar nº 284/11, será feita por agente
de operação de trânsito e transportes municipal, a partir de denúncia
formalizada através do Serviço de Informações Municipais – 156 ou através
de solicitação encaminhada diretamente à Secretaria Municipal de Trânsito
e Transportes - SEMUTTRAN.

Parágrafo único. Uma vez confirmada a denúncia será enviado relatório com
fotografia do veículo à Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN lo-
cal, subordinada ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a fim
de que tais órgãos estaduais tomem as providências necessárias para
remoção do veículo e eventual punição do infrator.

Art. 3º Visando implementar medidas educativas, a Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes – SEMUTTRAN, conforme disponibilidade
orçamentária e financeira, poderá incluir ações educativas e campanhas
para conscientização da proibição de abandono de veículos em vias públicas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 27 de fevereiro de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO COELHO PRATES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2012

OBJETO: aquisição de relógios digitais

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/03/2012, às 08h00.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/03/2012, às 09h00.

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, 29 de fevereiro de 2011.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio - Diretora

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012
Locação de stands, com montagem e desmontagem, para “II Workshop Mu-
nicipal de Formação Profissional”.

A Pregoeira comunica que após análise das propostas apresentadas ao
referido Pregão, tendo como participantes as empresas: FABIO RODRIGUES
LOCAÇÕES E EVENTOS, DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA e S.C.
DE ANDRADE L.A. DE MORAES ME, DELIBEROU por CLASSIFICÁ-LAS .
Após negociação e análise das documentações apresentadas, DELIBEROU
por HABILITAR todas empresas e APROVAR o lote 01 para a empresa
S.C. DE ANDRADE L.A. DE MORAES ME.
Publique-se e encaminhe-se à Autoridade Superior para homologação.

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Pregoeira

COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2012
Prestação de Serviços para a realização da Festa Aviatória.

A Pregoeira comunica que após análise da proposta apresentada ao referido
Pregão, tendo como participante a empresa: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE PARAQUEDISTAS DAS FORÇAS ARMADAS E OPERACIONAIS,
DELIBEROU por CLASSIFICÁ-LA .
Após negociação e análise das documentações apresentadas, DELIBEROU
por HABILITÁ-LA  e APROVAR o lote 01 para a empresa ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA  DE PARAQUEDISTAS DAS FORÇAS ARMADAS E
OPERACIONAIS.
Publique-se e encaminhe-se à Autoridade Superior para homologação.

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial na internet

acesse:
www.piracicaba.sp.gov .br
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EDITAL Nº 10/2011

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público nomeada pela Portaria no 3.583/2011
HOMOLOGO o Concurso Público destinado ao preenchimento de cargos/empregos de Analista Programador, Auxiliar
em Saúde Bucal, Cirurgião Dentista Plantonista, Encarregado de Serviço, Orientador de Alimentação Escolar, Técnico
de Laboratório Citopatologista e Técnico de Microinformática, objeto do Edital no 10/2011.

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

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 10/2011

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 3.583/2011, que foi HOMOLOGADO
pelo Sr. Prefeito Municipal o Concurso Público destinado ao preenchimento de cargos/empregos de Analista
Programador, Auxiliar em Saúde Bucal, Cirurgião Dentista Plantonista, Encarregado de Serviço, Orientador de
Alimentação Escolar, Técnico de Laboratório Citopatologista e Técnico de Microinformática, objeto do Edital no 10/
2011, publicando nesta oportunidade a Classificação Final dos Candidatos  aprovados.

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012.
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
SERRAS E ÁGUAS PRÓ-ESTRADA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 01/2012. Convite: 01/2012. Contratante: Consórcio Intermunicipal Serras e Águas. Contratada:
Auto Posto Serrano Ltda. Objeto: aquisição de forma parcelada e a pedido de aproximadamente 10.000
(dez mil) litros de etanol comum para o abastecimento do VW/Saveiro do Consórcio no exercício de 2012.
Valor Global Estimado: R$ 16.990,00. Prazo: até 31/12/2012, com possibilidade de prorrogação.

Contrato: 02/2012. Convite: 02/2012. Contratante: Consórcio Intermunicipal Serras e Águas. Contratada:
Comercial Automotiva Ltda. Objeto: aquisição de pneus, câmaras de ar e válvulas de segurança, por
fornecimento parcelado e a pedido, para manutenção da frota. Data: 17/02/2012. Valor Global Estimado:
R$ 50.768,00. Prazo: até 31/12/2012, com possibilidade de prorrogação. São Pedro/SP, 27/02/2012.
Benedito Pedrolli Júnior – Secretário Executivo.
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EXPEDIENTE DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012

ABONO PERMANÊNCIA
“DEFERIDO” conforme parecer da Procuradoria Geral.
Diolei Antonio Reami, nº funcional 8.047-9, Motorista, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, a contar de05/12/2012, Protocolo nº 152928/2012.
Teresinha Ivete Fuzatto dos Santos, nº funcional 9.313-3, Merendeiro, junto
à Secretaria Municipal de Administração, a contar de 10/02/2012, Protocolo
nº 20851/2012.

ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
“DEFERIDO”  nos termos do artigo 4º, I, da Lei Municipal 3966/95, c/c
artigo 62 da Lei 9394/96 e artigo 4º da resolução nº 03 de 08/10/1997 c/c
Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006.
Márcia Cardoso Amaral, nº funcional 15.730-3, Professor de Educação
Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação, a contar da data do
requerimento, Protocolo nº 24238/2012.
Maria Regina Pontin de Luca, nº funcional 18.675-9, Professor de Educação
Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação, a contar da data do
requerimento, Protocolo nº 25906/2012.
Rosana de Paula Arruda Silva, nº funcional 18.703-3, Professor de
Educação Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação, a contar da
data do requerimento, Protocolo nº 24937/2012.

“DEFERIDO”  nos termos do artigo 4º, I, da Lei Municipal 3966/95.
Daniel Luiz Paulino, nº funcional 82.120-6, Conselheiro Tutelar, junto à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a contar da data do
requerimento, Protocolo nº 23106/2012.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE SEXTA PARTE
“DEFERIDO” nos termos do artigo 67, I, da Lei Municipal 1972/72.
Maria Elizabete Correr, nº funcional 14.758-2, Auxiliar de Enfermagem,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, conta com um tempo de serviço
prestado a esta Municipalidade de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15
(quinze) dias , durante o período de 15/07/1992 a 09/04/2003, Protocolo
nº 3077/2012.

CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA
“DEFERIDO”
Eroteide Stenico Correr, é servidor(a) desta Municipalidade, com registro
funcional nº 10.772-8, Auxiliar de Enfermagem, junto à Secretaria Munici-
pal de Saúde, regido(a) pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Piracicaba, nomeado(a) em 22/07/1992, contando com um
tempo de serviço prestado nesta Prefeitura de: 19 (dezenove) anos, 06
(seis) meses e 09 (nove) dias ,  referentes ao período 22/07/1992 a 30/01/
2012, tendo sido computados 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 15
(quinze) dias, prestados a empresas particulares e, 01 (um) ano e 1 1
(onze) meses, prestados a esta municipalidade; totalizando: 31 (trint a e
um) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, Protocolo nº 148148/
2012.

CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE FÉRIAS - PRÊMIO
“DEFERIDO”: 03 meses, nos termos do artigo, 75 da Lei Municipal 1972/
72.
Teresinha Ivete Fuzatto dos Santos, nº funcional 9.313-3, Merendeiro, junto
à Secretaria Municipal de Administração, Protocolo nº 15452/2012.

FÉRIAS – PRÊMIO EM GOZO
“DEFERIDO”: 1.1/2 mês nos termos do artigo 77 da Lei Municipal 1972/
72.
Edina Aparecida Reis Bompan, nº funcional 8.687-5, Zelador, junto à
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02/04/2012, Protocolo nº
8593/2012.
Eroteide Stenico Correr, é servidor(a) desta Municipalidade, com registro
funcional nº 10.772-8, Auxiliar de Enfermagem, junto à Secretaria Munici-
pal de Saúde, a partir de 18/03/2012, Protocolo nº 18703/2012.
Gilson Aparecido Andrade, nº funcional 10.699-3, Guarda Civil CL/1, junto
à Guarda Civil do Município de Piracicaba, a partir de 01/03/2012, Protocolo
nº 18300/2012.
Luci Aparecida Torrezan, nº funcional 5.312-4, Assistente de Administração,
junto à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/03/2012, Protocolo
nº 15134/2012.
Luiz Aparecido Andrade, nº funcional 12.229-5, Guarda Civil CL/1, junto à
Guarda Civil do Município de Piracicaba, a partir de 10/03/2012, Protocolo
nº 17557/2012.
Luiza Aparecida Leme Silvestre, nº funcional 6.833-6, Serviços Gerais, junto
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 01/03/2012,
Protocolo nº 11296/2012.
Maria Helena Castilho Detoni, nº funcional 11.831-4, Auxiliar de
Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02/03/
2012, Protocolo nº 19411/2012.
Natalino Gabriel, nº funcional 10.139-7, Serviços Gerais, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, a partir de 19/03/2012, Protocolo nº 18623/2012.
Roberto Franco de Ataíde, nº funcional 4.103-3, Vigia, junto à Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a partir de 31/03/2012, Protocolo
nº 10619/2012.
Teresinha Ivete Fuzatto dos Santos, nº funcional 9.313-3, Merendeiro, junto
à Secretaria Municipal de Administração, a partir de 15/02/2012, Protocolo
nº 15457/2012.

FÉRIAS – PRÊMIO EM PECÚNIA
“DEFERIDO”: 1.1/2 mês nos termos do artigo 78 da Lei Municipal 1972/
72.
Adil Santana de Oliveira, nº funcional 9.232-5, Merendeiro, junto à Secretaria
Municipal de Educação, Protocolo nº 12184/2012.
Aldicéia Ribeiro Katayose, nº funcional 10.165-3, Escriturário, junto à
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 8600/2012.
Alice Cristina Panaia Arruda, nº funcional 8.520-3, Auxiliar Técnico, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 15735/2012.
Ângela de Fátima dos Santos Andrade, nº funcional 9.583-7, Serviços
Gerais, junto à Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 17579/
2012.
Antonio da Silva, nº funcional 7.705-8, Operador de Máquinas, junto à
Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Protocolo nº 19104/
2012.

Antonio Donizetti Biazzi, nº funcional 6.370-9, Motorista, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, Protocolo nº 11049/2012.
Aparecido da Silva Pereira, nº funcional 12.168-2, Operador de Máquinas,
junto à Secretaria Municipal de Obras, Protocolo nº 14820/2012.
Áurea Maristela Michelin, nº funcional 11.882-3, Técnico de Enfermagem,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 7689/2012.
Benedito de Campos Justino, nº funcional 7.003-2, Auxiliar de Ofício, junto
à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 10929/2012.
Carlos Alberto de Oliveira, nº funcional 10.151-9, Escriturário, junto à
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 5849/2012.
Carlos Alberto Soares, nº funcional 12.220-5, Operador de Máquinas, junto
à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Protocolo nº 20908/
2012.
Carlos Roberto dos Santos, nº funcional 8.154-3, Serviços Gerais, junto à
Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Protocolo nº 18554/
2012.
Carlos Wagner Gonçalves, nº funcional 11.978-2, Motorista, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 2465/2012.
Célia Aparecida Barbosa, nº funcional 7.051-7, Assistente de Saúde, junto
à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 15742/2012.
Claudemir Benedito Ramos, nº funcional 5.767-2, Operador de
Microcomputador, junto à Secretaria Municipal de Finanças, Protocolo nº
16795/2012.
Cláudio Dionísio, nº funcional 12.050-3, Motorista, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Protocolo nº 7014/2012.
Cleunice Aparecida Muller Godoy, nº funcional 11.980-2, Merendeiro, junto
à Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 13610/2012.
Dorotéia de Fátima Vieira Ribeiro, nº funcional 9.733-5, Serviços Gerais,
junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 20359/
2012.
Edina Aparecida Reis Bompan, nº funcional 8.687-5, Zelador, junto à
Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 7308/2012.
Edison Altemar Gasparotto, nº funcional 9.883-1, Auxiliar de Campo
(SUCEM), junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 5599/2012.
Elaine Maria Marcelino Araújo, nº funcional 10.705-6, Guarda Civil CL/1,
junto à Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 12337/2012.
Eliel de Castro, nº funcional 9.001-2, Auxiliar Técnico, junto à Secretaria
Municipal de Transportes Internos, Protocolo nº 1954/2012.
Eva Maria Gomes, nº funcional 8.564-3, Serviços Gerais, junto à Secretaria
Municipal de Transportes Internos, Protocolo nº 10305/2012.
Francarlos Ramos de Oliveira, nº funcional 9.031-8, Auxiliar de Ofício, junto
à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Protocolo nº 10718/
2012.
Francisco Ernesto Guastalli, nº funcional 8.910-8, Técnico de Nível Médio,
junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Protocolo nº
20906/2012.
Geraldo Benedito Rafael, nº funcional 12.102-2, Motorista, junto à Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento, Protocolo nº 20901/2012.
Geraldo Leite, nº funcional 12.023-9, Borracheiro, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Transportes Internos, Protocolo nº 12909/2012.
Gerson Zanardo, nº funcional 10.603-6, Guarda Civil CL/1, junto à Guarda
Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 14302/2012.
Gilmar de Castro, nº funcional 12.103-9, Motorista, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Protocolo nº 12709/2012.
Gilson Aparecido Andrade, nº funcional 10.699-3, Guarda Civil CL/1, junto
à Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 114058/2012.
Ismael Pinto de Moraes, nº funcional 9.849-8, Auxiliar de Campo (SUCEM),
junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 11877/2012.
Ivan Ribeiro, nº funcional 9.604-2, Serviços Gerais, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 16676/2012.
João Benedito Carlos, nº funcional 12.105-5, Motorista, junto à Secretaria
Municipal de Ação Cultural, Protocolo nº 6855/2012.
João Carlos Della Valle, nº funcional 7.759-1, Desenhista de Artes Gráficas,
junto à Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 8591/2012.
João Miguel Arvage, nº funcional 10.562-7, Guarda Civil CL/1, junto à
Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 12814/2012.
João Paulino, nº funcional 10.093-9, Guarda Civil CL/1, junto à Guarda
Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 14967/2012.
José Ademilson Silva Loureiro, nº funcional 10.185-7, Serviços Gerais, junto
à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Protocolo
nº 13741/2012.
José Antonio de Souza Oliveira, nº funcional 10.668-8, Guarda Civil CL/1,
junto à Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 15529/2012.
José Antonio do Amaral Capranico, nº funcional 3.775-3, Agente Fiscal de
Rendas, junto à Secretaria Municipal de Finanças, Protocolo nº 6560/2012.
José Luis Couto, nº funcional 12.056-9, Agente Escolar de Saúde, junto à
Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 7305/2012.
José Natalino Martins Ramalho, nº funcional 8.297-9, Auxiliar de Ofício,
junto à Secretaria Municipal de Obras, Protocolo nº 13876/2012.
José Pedro da Silva, nº funcional 7.543-3, Borracheiro, junto à Secretaria
Municipal de Transportes Internos, Protocolo nº 20085/2012.
José Roberto Gaiad, nº funcional 9.630-7, Procurador Jurídico, junto à
Procuradoria Geral, Protocolo nº 5282/2012.
Katia Nohra de Moraes, nº funcional 4.439-9, Cirurgião Dentista, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 15755/2012.
Laura Aparecida Garcia, nº funcional 12.178-4, Serviços Gerais, junto à
Secretaria Municipal de Administração, Protocolo nº 14763/2012.
Lazara Aparecida Zanmiboni Tricanico, nº funcional 3.666-4, Escriturário,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 15756/2012.
Lazara Manfrinato, nº funcional 9.003-7, Monitor de CEC, junto à Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 15157/2012.
Lourdes Rodrigues Pereira da Silva, nº funcional 12.135-2, Serviços Gerais,
junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 11642/
2012.
Luci Aparecida Torrezan, nº funcional 5.312-4, Assistente de Administração,
junto à Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 15139/2012.
Lucia Helena Rizzato Schiavuzzo, nº funcional 10.071-9, Assistente So-
cial, junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 8714/2012.
Luiz Antonio Jantin, nº funcional 6.105-4, Assistente de Saúde, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 8489/2012.
Luiz Aparecido Andrade, nº funcional 12.229-5, Guarda Civil CL/1, junto à
Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 12634/2012.
Luiz Gonzaga Ribaldo Filho, nº funcional 13.713-6, Médico Plantonista,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 921/2012.
Luiz Irineu Caetano, nº funcional 12.231-5, Servente de Pedreiro, junto à
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Protocolo nº 20904/
2012.

Luiza Aparecida Leme Silvestre, nº funcional 6.833-6, Serviços Gerais, junto
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Protocolo nº 5629/2012.
Luiza Degasperi, nº funcional 6.870-2, Assistente de Saúde, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 3074/2012.
Marcelo Reginaldo da Cruz, nº funcional 12.239-7, Guarda Civil CL/1, junto
à Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 11777/2012.
Márcia Nascimento de Oliveira Dorta, nº funcional 11.957-9, Auxiliar de
Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 15065/
2012.
Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, nº funcional 10.697-7, Inspetor, junto
à Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 14297/2012.
Maria de Lourdes Candido de Oliveira, nº funcional 8.532-1, Assistente de
Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 8488/2012.
Maria Dressano, nº funcional 12.112-4, Escriturário, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Administração, Protocolo nº 2876/2012.
Maria Eliana da Silva Fortini, nº funcional 12.113-2, Serviços Gerais, junto à
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 10546/2012.
Maria Helena Castilho Detoni, nº funcional 11.831-4, Auxiliar de Enfermagem,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 12242/2012.
Maria Ivete Araújo Marcolino, nº funcional 5.871-2, Assistente de
Administração, junto à Secretaria Municipal de Ação Cultural, Protocolo nº
6847/2012.
Maria Roseli Franchi Felisbelo, nº funcional 9.008-6, Merendeiro, junto à
Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 13612/2012.
Marilde Alves dos Santos, nº funcional 10.692-8, Guarda Civil CL/1, junto à
Guarda Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 18151/2012.
Marta Dias de Almeida, nº funcional 9.691-8, Escriturário, junto à Secretaria
Municipal de Administração, Protocolo nº 13082/2012.
Mary Hery Sabino de Meneses, nº funcional 8.230-2, Merendeiro, junto à
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Protocolo nº
18183/2012.
Miguel José de Oliveira, nº funcional 6.013-6, Auxiliar de Ofício, junto à
Secretaria Municipal de Obras, Protocolo nº 13872/2012.
Natalino Gabriel, nº funcional 10.139-7, Serviços Gerais, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, Protocolo nº 18625/2012.
Nelson Barbosa Rezende, nº funcional 12.189-4, Carpinteiro, junto à
Secretaria Municipal de Obras, Protocolo nº 14846/2012.
Neusa Aparecida de Almeida Bortoleto, nº funcional 9.579-2, Merendeiro,
junto à Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 17587/2012.
Nilson do Amaral, nº funcional 12.240-9, Guarda Civil CL/1, junto à Guarda
Civil do Município de Piracicaba, Protocolo nº 12633/2012.
Osmar Rangel de Souza, nº funcional 9.931-8, Vigia, junto à Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Protocolo nº 11433/2012.
Osório Miranda da Silva, nº funcional 11.979-9, Motorista, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, Protocolo nº 4783/2012.
Paulo Magela da Silva, nº funcional 8.646-8, Auxiliar de Ofício, junto à
Secretaria Municipal de Transportes Internos, Protocolo nº 11526/2012.
Renato Aparecido de Jesus Alves Oliveira, nº funcional 10.012-4, Serviços
Gerais, junto à Secretaria Municipal de Transportes Internos, Protocolo nº
11519/2012.
Roberto Franco de Ataíde, nº funcional 4.103-3, Vigia, junto à Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Protocolo nº 10616/2012.
Robinson Elias Correa, nº funcional 12.095-1, Serviços Gerais, junto à
Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Protocolo nº 13709/
2012.
Roseli Aparecida Franco Hornich, nº funcional 9.020-8, Merendeiro, junto
à Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 17588/2012.
Roseli Maria Lopes, nº funcional 9.660-4, Serviços Gerais, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, Protocolo nº 12746/2012.
Sebastiana Fernandes Furtado, nº funcional 10.744-7, Auxiliar de
Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 13428/
2012.
Sebastião Amaral de Campos, nº funcional 12.199-6, Ecólogo, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 10176/2012.
Sebastião César Dias, nº funcional 6.912-8, Auxiliar de Ofício, junto à
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo nº 5854/2012.
Silvana Maria Magro Koren, nº funcional 11.921-6, Médico Clinico Geral,
junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 9562/2012.
Sonia Rosemeire de Morais Campos, nº funcional 12.137-7, Serviços
Gerais, junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Protocolo
nº 15158/2012.
Teresinha Ivete Fuzatto dos Santos, nº funcional 9.313-3, Merendeiro, junto
à Secretaria Municipal de Administração, Protocolo nº 15466/2012.
Valdivia Luziano da Silva Guimarães, nº funcional 11.753-9, Auxiliar de
Enfermagem, junto à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 13431/
2012.
Valmir Alves de Azevedo, nº funcional 9.509-6, Assistente de Saúde, junto
à Secretaria Municipal de Saúde, Protocolo nº 9404/2012.
Willians de Campos, nº funcional 8.654-5, Auxiliar Junior, junto à Secretaria
Municipal de Finanças, Protocolo nº 10513/2012.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE
“DEFERIDO”  nos termos do artigo 2º, da Lei Municipal nº 7000, de 02 de
maio de 2011.
Vanessa Aparecida Silva Candido nº funcional 19.315-1, Agente
Comunitário de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de
04/05/2012, Protocolo nº 24782/2012.
Viviane Cristina Messias da Mota, nº funcional 19.385-6, Merendeiro, junto
à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 10/05/2012, Protocolo nº
25937/2012.

REENQUADRAMENTO DE REFERENCIA SALARIAL
“INDEFERIDO”  conforme manifestação da Procuradoria Geral.
Messias Aparecido Pires, nº funcional 12.232-3, Motorista, junto à Secretaria
Municipal de Transportes Internos, Protocolo nº 24707/2012.

TRANFERÊNCIA DE SECRETARIA
“DEFERIDO”
Edílson José do Carmo, nº funcional 9.747-8, Motorista, junto à Secretaria
Municipal de Obras para a Secretaria Municipal de Administração, Protocolo
nº 26678/2012.

Piracicaba, 27 de Fevereiro de 2012

Newton Yasuo Furucho
Secretaria Municipal de Administração.



PIRACICABA, quinta-feira, 1º de março de 20129

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E  LANÇAMENTO Nº 01 / 2012

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 de Atividades
Industriais, Comerciais e Serviços do Departamento de Administração
Fazendária, para tratar de assuntos relacionados a sua Inscrição no Cadastro
Mobiliário de Contribuintes - C.M.C. e outros assuntos pertinentes.

O não comparecimento do presente Edital, implicará: a) No cancelamento
da Inscrição Municipal, pela forma EX-OFÍCIO, nos termos do Artigo 21,
Parágrafo 3º do Decreto nº 5.354/90 - SEM PREJUÍZO DOS DÉBITOS
EXISTENTES; b) Arquivamento do processo.

 Piracicaba, 14 de fevereiro de 2.012

CONTRIBUINTE                                                                     PROCESSO Nº

WILSON DE SOUZA FRANCO 13182/2006
ADRIANO JOSÉ WOLFSHORNOL 15900/2001
JORGE ANIGER RODRIGUES 5831/2000
MARCOS ANTONIO MARQUES DE FRANÇA 14940/2000
LILIAN APARECIDA PASCHOAL BAPTISTA 10386/2001
LA CAVATELLI ROTISSERIE LTDA. ME 12546/2002
EDINA MARIA DOS SANTOS DE PAULA ME 124477/2008
ARMANDO D. JUNIOR PIRACICABA ME 23227/2005
CEREAIS POMPEU & ARNONI DE PIRACICABA LTDA 30422/2000
GLT-GUIAS, LISTAS, TEL., TARJAS AMARELAS LTDA 24243/2001
SANTIAGO ROBERTO SUAREZ 14614/2000
GABRIELA DE FIGUEIREDO 18288/2000
FERNANDO GODOY 24752/2000
EDUARDO SOARES FREIRE 1246/2000
AIRISTEU PEDROSO NUNES 8826/2000
ROSANGELA CRISTINA SETTEN 23753/2000
REMO GAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. 4013/1994
GILBERTO ANTONIO ALIBERTI 2315/02000
HARTTMOBRE INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA. ME 25320/2002
MEIRE AUGUSTO 241/1999
LUCIANA MARIA DA SILVA 31504/1999
ANGELO APARECIDO MUCHELINI 3885/1999
ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR 9745/1998
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 27886/1998
FRACISCO ROCHA NETO 15678/1997
SILVIO EDUARDO RODRIGUES 26258/1997
FRANCISCO ALVES PEREIRA 26664/1997
MÁRIO JOSÉ PERDIZA 13712/1997
FERRAZZO & MARTINI LTDA. ME 18869/1995
O CACAU BOMBONIERE LTDA. ME 1172/1997
CESARIO EUCLIDES PEIXOTO GMEINER 19073/1996
MARIA LEILA CAMPIETO LUIZ 13935/1994
MARIA ENY RIBEIRO FULFULE ME 7895/1995
A PORTUGUESA - COM. DE FRUTAS E VERD. LTDA 11117/1990
NIVALDO APARECIDO SEGUIN 8561/1990
JOSÉ MOACYR ANGELI 5375/1984
JOSÉ HENRIQUE PUPIN 6518/1984
BRAULIO CLEMENTE JUNIOR 8556/1983
ADRIANO RANZANI 5121/1982
ARCA AGROPECUÁRIA LTDA. 18539/1981

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E  LANÇAMENTO Nº 02 / 2012

Pelo presente Edital,  f icam convocados o t i tular, sócio ou
Representante legal, do(s) estabelecimento(s) abaixo relacionados(s) para
que no prazo de 30 (trinta) dias, compareçam na Divisão de Fiscalização
de Atividades Industriais, Comerciais e Serviços do Departamento de
Administração Fazendária, para tratar de assuntos relacionados a sua
Inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes - C.M.C. e outros
assuntos pertinentes.

O não comparecimento do presente Edital, implicará: a) No
cancelamento da Inscrição Municipal, pela forma EX-OFÍCIO, nos termos
do Artigo 21, Parágrafo 3º do Decreto nº 5.354/90 - SEM PREJUÍZO DOS
DÉBITOS EXISTENTES; b) Arquivamento do processo.

 Piracicaba, 14 de fevereiro de 2.012

CONTRIBUINTE                                                                     PROCESSO Nº
OSMAR GOMES DE ARAUJO NETO ME 106956/2009
ZILDETE NUNES DA SILVA 10219/1990
FERNANDA PAIVA SANTOS 39038/2007
MARIA LUCIA FERREIRA PIASSA ME 29040/2005
PAULO ROBERTO DE CAMPOS LANZA 405/2001
FÁBIO ROGÉRIO DO AMARAL 22388/2000
V.L. AZEVEDO ME 29935/2000
LANCHONETE E PIZZARIA BALALAIKA LTDA 16411/1997
RECANTO DA MAMÃE E DO BEBÊ LTDA 22748/2000
MARIA CECÍLIA ESTEVAM BERTO ME 6276/2006
DANILO HERNANDES DO N. SORVETERIA ME 140052/2009
FRANCISCO DENIS DA SILVA 14476/2003
ANTONIO CARLOS DA CUNHA 1056/2000
COMERCIAL BABYS LTDA 12073/2006
CLAUDI D. PERES & NUNES LTDA. ME 4163/2007
ROGÉRIO AZZINI POSSATTO ME 21279/2009
PADARIA PLANETA LTDA. 1392/2001
MARIA ANGÉLICA AFONSO DA SILVA. ME 10203/2005
LARRAHONA &LARRAHORA LANCHONETE LTDA. ME 11761/2011
JOSÉ VALDEMIR DE OLIVEIRA TOLEDO 1859/1991
SONIA REGINA BENEDICTO 28033/2009
MANUEL DE ARAUJO 1566/1979
J. M. MINIMERCADO LTDA. ME 12146/2006
VALÉRIO DOS SANTOS RODRIGUES 8428/1987
RUBENS KALIL 7532/1986
RINALDO MELEGA 13241/1898

NATANAEL RAIMUNDO 11566/1989
HÉLIO ZEN 2110/1989
LUIS ANTONIO BOCHETTI BASSETTI 285/1995
BEIRA RIO DISTR. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 10071/1989
ANA TEREZA DE CAMPOS BRAGA 9734/1994
RAIMUNDO LOPES DA SILVA 20819/1995
CAMILO DA COSTA 397/1991
MEDIEVAL - INDS. E COMS. DE MÓVEIS E DEC. LTDA 11331/1988
NEUZA DIAS BICALHO GONÇALVES 212/1988
OSVALDO DE PAULA 2941/1988
ANTONIO FURLAN 13863/1982

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E  LANÇAMENTO Nº 03 / 2012

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 de Atividades
Industriais, Comerciais e Serviços do Departamento de Administração
Fazendária, para tratar de assuntos relacionados a sua Inscrição no Cadastro
Mobiliário de Contribuintes - C.M.C. e outros assuntos pertinentes.

O não comparecimento do presente Edital, implicará: a) No lançamento
dos débitos em divida ativa, pela forma EX-OFÍCIO, nos termos dos Artigos
389 a 392, da Lei Complementar n° 224/2008 - SEM PREJUÍZO DOS
DÉBITOS EXISTENTES; b) Arquivamento do processo.

Piracicaba, 14 de fevereiro de 2.012

CONTRIBUINTE PROCESSO Nº
MARCELO DE CAMPOS ASTOLFI 143638/2011
S.V. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEP. LTDA. 117153/2011
S.V. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RECEP. LTDA. 46632/2011

INSTRUÇAO NORMATIVA S. F. Nº 08 / 2012
Dispõe sobre a atualização da Pauta Fiscal e dá outras providencias

JOSE ADMIR MORAES LEITE , Secretario Municipal de Finanças da
Prefeitura do Município de Piracicaba, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei.

Considerando  a necessidade de se alterar a pauta Fiscal, atualmente,
em vigor, para efeito de expedição do “VIST O DE CONCLUSÃO”  ou
“HABITE-SE”;

Considerando o que determina o Artigo 229, Itens III, IV e V da Lei
Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe
sobre a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”,
que trata do local do ISSQN para efeitos de recolhimento do tributo;

Considerando  o que determina o Artigo 241, § 2º, Itens II e IV da Lei
Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe
sobre a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”,
que trata da responsabilidade pelo crédito tributário do ISSQN para efeitos
de recolhimento do tributo;

Considerando  o que determina o Artigo 102, Item II, Parágrafo único da
Lei Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe
sobre a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”,
que trata da isenção do ISSQN do regime de mutirão;

Considerando  o que determina o Artigo 244 Lei Complementar Munici-
pal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe sobre a consolidação

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

JOSE ADMIR MORAES LEITE , Secretário Municipal de
Finanças da Prefeitura do Município de Piracicaba no uso de
suas atribuições legais.

Considerando a Lei Complementar Municipal nº 224, de 13 de
novembro de 2008, que dispõe sobre a consolidação das leis
que disciplinam o sistema tributário municipal.

Considerando a Edição da Lei Federal nº 8.383, de 30/12/1991
- Institui a Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, altera Legislação
do Imposto de Renda e dá outras providencias;

Considerando a Lei Municipal nº 4.018, de 27 de dezembro de
1995 - Extingue a UFMP - Unidade Fiscal do Município de
Piracicaba, adota a UFIR - Unidade Fiscal de referencia como
medida de valor e parâmetro de atualização monetária de valores
previsto na Legislação Municipal vigente e dá outras providencias;

Considerando a edição da Lei Federal nº 10.192, de 14/02/01 -
Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá
outras providencias;

Considerando, a Lei Municipal nº 6.640, de 22 de dezembro de
2009, que “Autoriza o Município de Piracicaba a aplicar o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) como medida de valor e
parâmetro de atualização monetária dos valores previstos na
legislação municipal vigente”;

Considerando, finalmente, a edição da Portaria S.F. nº 02/2.003,
de 06 de maio de 2003 com alterações introduzidas pela Portaria
S.F. nº 01/2.009, de 30 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Fica fixado em 2,8069 (Dois vírgula oitent a sessent a e nove)  O Fator de Conversão
- FC a vigorar a partir de 01 de março de 2012  e que será utilizado como medida de valor
e parâmetro de atualização monetária de valores previsto na legislação tributária relativo ao
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (variável) e Imposto Sobre a
Transmissão de Bens Imóveis Inter vivos – ITBI IV.

Art. 2º O Fator de Conversão - FC ora apurado é o resultado do acréscimo da variação do
INPC – IBGE ocorrida no mês de janeiro de 2012  no valor de 0,51% (Zero vírgula cinquent a
e um por cento)  ao Fator de Conversão - FC do mês de fevereiro de 2012 .

Art. 3º Conforme ANEXO I fica atualizada a Tabela dos índices relativos à UFMP – Unidade
Fiscal do Município de Piracicaba, UFIR - Unidade Fiscal de Referencia - UFIR e ao FC -
Fator de Conversão, de acordo com a Portaria S.F. nº 02/2003 alterada pela Portaria S.F. nº
01/2009, que será utilizado como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de
valores, previsto na legislação tributária relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS (variável) e Imposto Sobre a transmissão de Bens imóveis Inter vivos – ITBI IV.

Art. 4º Em razão de novos cálculos efetuados fica retificado o valor do FC de janeiro/2012
para 2,7785 (Dois vírgula setent a e sete e oitent a e cinco)  e o de fevereiro/2012 para
2,7927 (Dois vírgula setent a e nove vinte e sete)  e que será utilizado como medida de
valor e parâmetro de atualização monetária de valores previsto na legislação tributária
relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (variável) e Imposto Sobre
a Transmissão de Bens Imóveis Inter vivos – ITBI IV.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e quanto ao
Artigo 1º retro os seus efeitos a partir de 01 de março de 2012 .

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Piracicaba, 14 de fevereiro de 2012.

JOSE ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

INSTRUÇAO NORMATIVA S. F. Nº 07 / 2012
Dispõe sobre a atualização do Fator de Conversão e dá outras providencias
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das que disciplina o sistema tributário municipal”, que trata da base de
cálculo do ISSQN, com nova redação dada pelo Art. 3º da Lei
Complementar Municipal nº 243, de 15 de dezembro de 2009;

Considerando  o que determina o Artigo 269, §§ 1º a 4º da Lei
Complementar Municipal nº 224, de 13 de novembro de 2008 “dispõe
sobre a consolidação das que disciplina o sistema tributário municipal”,
que trata da expedição do “Habite-se” ou “V isto de Conclusão” ;

Considerando , finalmente, o que determina a Lei Municipal nº 6.640,
de 22 de dezembro de 2009, que “Autoriza o Município de Piracicaba a
aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como medida de valor e
parâmetro de atualização monetária dos valores previstos na legislação
municipal vigente”;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a Pauta Fiscal anexa a esta Instrução Normativa -
Tabela de Preço por m2 de mão de obra de construção imobiliária - para
cálculo do ISSQN de construção civil do Município de Piracicaba, com
vigência a partir de 01 de março de 2012 .

Parágrafo Único. A Pauta Fiscal ora aprovada é o resultado do acréscimo
da variação do INPC – IBGE ocorrida no mês de janeiro de 2012  no
valor de 0,51% (Zero vírgula cinquent a e um por cento)  na Pauta
Fiscal do mês de Fevereiro de 2012 .

Art. 2º O valor do imposto devido será calculado pela aplicação da
alíquota vigente sobre a base de cálculo resultante da aplicação dos
valores da Pauta Fiscal ao objeto construído, com base em dados
fornecidos pelo projeto, pela Secretaria Municipal de Obras ou estimados
pela Divisão de Fiscalização.

§ 1º Do valor da base de cálculo do imposto poderá ser deduzido o valor
das notas fiscais de serviços concernentes á obra, bem como, o montante
pago a título de salário da mão de obra própria aplicada na construção,
acrescido dos encargos sociais do empregador, devidamente recolhidos
e comprovados com documentação hábil.

§ 2º As notas fiscais de serviços concernentes à obra cujo ISSQN esteja
devidamente recolhido aos cofres municipais, serão atualizadas da data
de sua emissão até a data da emissão do “VISTO DE CONCLUSÃO” ou
“HABITE-SE”, pelos índices de atualização da Pauta Fiscal e deduzidas
da base de cálculo apurada conforme o “caput” deste artigo.

Art. 3º Caso se constate que o imposto recolhido não atinge o mínimo
fixado na pauta fiscal ora aprovada, será o contribuinte obrigado a
recolher a diferença que se apurar, no prazo de 15 (quinze dias) e será
notificada do lançamento do respectivo Imposto, por Edital de
Lançamento, no Diário Oficial do Município de Piracicaba, sem prejuízo
dos acréscimos relativos à correção monetária, multa de mora e juros
moratórios.

Parágrafo Único. O prazo aludido no caput terá inicio depois de decorrido
15 dias da data de expedição do Visto de Conclusão.

Art. 4º O requerimento do pedido de concessão de isenção do ISSQN
devido pela construção de residência de até 70 (setenta) m2, executada
pelo proprietário do imóvel, com auxílio gratuito de outras pessoas, sem
remuneração, deverá ser protocolado antes do inicio da obra e ser
acompanhado de: qualificação do interessado; declaração que o
proprietário não possui outro bem imóvel, casa ou terreno, bem como
não haver outras construções no imóvel que, somadas, ultrapassem 70
(setenta) m2 de construção; número do CPD do imóvel; cópia atualizada
da matrícula do imóvel.

Parágrafo Único. A cópia atualizada da matricula do imóvel não poderá
ultrapassar o período de 06 (seis) meses correspondente entre a data
de sua expedição e a data da expedição do “VISTO DE CONCLUSÃO”
ou “HABITE-SE”.

Art. 5º O reconhecimento do direito à isenção do ISSQN relativo à
construção em regime de mutirão será feito pelo Chefe da Divisão de
Fiscalização, após a comprovação de que o proprietário não possui outro
bem imóvel, casa ou terreno, feita pelo Chefe da Divisão de Cadastro
Imobiliário, com base nos dados cadastrais disponíveis e na matricula
do imóvel em questão.

Art. 6º O ISSQN relativo aos “VISTO DE CONCLUSÃO” ou “HABITE-
SE”, emitido até 31/12/2003, terá vencimento em 15 dias da data da
publicação do Edital de Convocação, exceto os já notificados nos termos
da legislação vigente.
Parágrafo Único. Em relação ao exercício de 2004, os “VISTO DE
CONCLUSÃO” ou “HABITE-SE” emitidos até a data de 24/01/2004, terão
seus vencimentos em 15 dias desta.

Art. 7º O “VISTO DE CONCLUSÃO” ou “HABITE-SE”, somente será
entregue ao interessado após a baixa ou averbação do ISSQN pago, no
sistema de controle de lançamento e pagamentos da Prefeitura.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação
e seus efeitos a partir de 01 de março de 2012 .

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

JOSE ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2011

Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos durante 2012.

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

EMPRESA(S) LOTE (S)

Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda. 01, 03, 06.
Med Center Comercial Ltda. 02, 21.
Nos@Lig Produtos Odontológicos Ltda. 04, 12, 15, 19.
A M Moliterno Ltda. 05, 07.
Phrodent Com. e Repr. Prod. Hosp. e Dent. Ltda. 08, 16, 22.
Cirurgica União Ltda. 10, 14, 18.
Dental Solident Ltda. 13, 20.
Fracassados:   09, 11, 17.

Piracicaba, 27 de fevereiro de 2012.

Dr. Fernando Ernesto Cárdenas
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2011

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais odontológicos, durante o
exercício de 2012.

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

EMPRESA(S) LOTE (S)

DENTARIA DISTR. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA. 01, 10, 18, 34 e 36.

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 02, 03, 04, 06, 07, 09, 17, 20,
21, 22, 23, 25, 30 e 40.

FALDA DISTR. DE PRODUTOS LTDA ME. 05, 08, 26, 27, 28, 31 e 33.

A.M. MOLITERNO EPP. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 29, 32, 35, 37, 38 e 39.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

Fernando Ernesto Cárdenas
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

       PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 205/2011
Fornecimento parcelado de papel higiênico e papel toalha, durante o
exercício de 2012

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

EMPRESA(S) ITEM(S)
Papel, Plástico Itupeva Ltda 01
Rodrigo T onelotto – EPP 02

Piracicaba, 27 de fevereiro de 2012.

Dr. Fernando Ernesto Cárdenas
Secretário Municip al de Saúde

COMUNICADO

· Solicitamos o comparecimento da pessoa abaixo relacionada  nesta
Secretaria, à Rua Voluntários de Piracicaba, 728 – Centro, no prazo de 05
(cinco)dias a partir desta publicação. O não comparecimento implicará no
cancelamento do processo referente comércio ambulante.

· BENEDITO CORRÊA GODOY

De Acordo, encaminhe-se:

ANGELA MARIA C. JORGE CORRÊA
Secretária Municipal do Trabalho e Renda

Departamento de Administração Financeira

Em atendimento a Lei Federal 9452 de 20 de março de 1997
informamos que os recursos recebidos da união , foram os seguintes:

CONVÊNIOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
DATA RECURSOS
3/jan/12 1.395.678,86

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
DATA RECURSOS
10/fev/12 506.081,35

CONVÊNIOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

 ATENCÃO BÁSICA
DATA VALOR RECEBIDO
10/fev/12 553.264,50

CONVÊNIOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE A FOME

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II
DATA VALOR RECEBIDO
20/jan/12 10.300,00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM
DATA VALOR RECEBIDO
10/fev/12 3.335.359,49

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 67/11
Contratação de agência de publicidade e propaganda para a prestação dos
seguintes serviços profissionais: estudo, concepção, criação, execução,
distribuição e agenciamento junto a veículos de divulgação ou meios que se
fizerem necessários de peças publicitárias elaboradas com o objetivo de
dar ampla divulgação de atos de interesse municipal.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que a empresa TRIUNFO PROPAGANDA, MARKETING E CRIA TIVIDADE
LTDA, interpôs recurso quanto a decisão desta Comissão.

Diante do exposto, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis  para even-
tual IMPUGNAÇÃO  ao recurso apresentado, conforme determina a Lei Fed-
eral nº 8.666/93 e suas alterações.

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE
ABERTURA E JULGAMENTO

DE LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E RENDA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
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EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA N.º 02/2011- PROCESSO N.º 3258/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS
DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SETOR
ELEVADO DA VILA REZENDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA SIMPLES E ESPECIALIZADA E
DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, após
diligência e análise dos documentos, guiando-se pelos preceitos da Lei Fed-
eral n° 8666/93 e suas alterações, bem como pelo edit al, Iniciados os
trabalhos, foi realizada a conferência dos valores globais e unitários
apresentados. Guiando-se pelos preceitos da Lei Federal n° 8666/93 e suas
alterações, bem como pelo Edital, a comissão delibera por:
1) DESCLASSIFICAR a proposta da empresa CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL LTDA., por descumprir o disposto no item 12.4.1 do edital,
bem como o determinado pelo art. 48 da Lei Federal 8.666/93, ao apresentar
proposta de R$ 5.628.985,00, preço superior ao estimado pelo SEMAE em
planilha que integra o instrumento convocatório;
2) CLASSIFICAR as propostas das demais Licitantes conforme tabela abaixo,
considerando que os preços ofertados são compatíveis com o praticado no
mercado:

Classif. Licitante Valor Total
1º Replan Saneamento e Obra Ltda. R$ 3.555.144,44
2º D.R.R. Construções e Comércio Ltda. R$ 3.968.514,87
3º Amaralina Construções e Empreendimentos

e Construções Ltda. R$ 4.443.179,51

O presidente determinou, para o conhecimento dos eventuais interessados,
a divulgação da deliberação na página oficial do semae na internet
(www.semaepiracicaba.org.br) e a publicação deste extrato no diário oficial
do município, cuja data será tomada como base para recurso administrativo.

Piracicaba, 27 de fevereiro de 2012

    João Galdino da Silva
    Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º  033/2012 – PROC. N.º
629/2012

Contratação de empresa para fornecimento de anéis de inox, barras maciças,
buchas e tarugos.
Informamos que houve retificação do item 12 do Anexo 1 do edital.  Onde se
lê:  304 x 290 x 60 mm; Leia-se: 290 x 240 x 60 mm.
Consulta/Aquisição gratuita do edital: www.semaepiracicaba.org.br ou ainda
no Setor de Protocolo, situado no endereço acima, de 2ª a 6ª feira, das 9 às
16 horas mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez) reais – Informações:
fone (19) 3403-9614/9623 e fax (19) 3426-9234/2660.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012
Vlamir Augusto Schiavuzzo

Presidente do SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º  035/2012 – PROCESSO N.º  671/2012
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção de aquários e lagos ornamentais, localizados no Aquário Mu-
nicipal, com fornecimento de material e mão de obra especializada, pelo
período de 12 (doze) meses.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 16/03/2012
às 09h, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de Novembro,
2.200 – Piracicaba/SP.
Consulta/Aquisição gratuita do edital: www.semaepiracicaba.org.br ou ainda
no Setor de Protocolo, situado no endereço acima, de 2ª a 6ª feira, das 9 às
16 horas mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez) reais – Informações:
fone (19) 3403-9614/9623 e fax (19) 3426-9234/2660.

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º  016/2012 –
PROC. N.º  268/2012

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e reagentes para
análises laboratoriais.
Informamos que houve retificação no Anexo 1 do edital. O item 32 (hidróxido de
potássio) que faz parte do Lote 1 passará a compor o Lote 2 que é formado por
produtos que necessitam de Licença da Polícia Federal e do Ministério do Exército.
Em função da retificação houve reabertura de prazo para entrega e abertura
dos envelopes, cuja sessão pública fica marcada para o dia  16 de março de
2012 às 14 horas.
Consulta/Aquisição gratuita do edital: www.semaepiracicaba.org.br ou ainda
no Setor de Protocolo, situado na Rua XV de Novembro, 2.200, em
Piracicaba/SP, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 16 horas mediante recolhimento de
R$ 10,00 (dez) reais – Informações: fone (19) 3403-9614/9623 e fax (19)
3426-9234/2660.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2012/000596
MODALIDADE: Pregão 019/2012

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA,
PARA ABASTECIMENTO EM BAIRROS COM PROBLEMAS DE FALTA DE
ÁGUA, DENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do SEMAE, nomeado através
da Portaria n.° 15041, de 01 de janeiro de 2009, cujos poderes foram
conferidos pelo 4°, do artigo 3°, da Lei Municip al n.° 1.657, de 30 de abril de
1.969, baseado na documentação contida nos autos consoante deliberação
do Pregoeiro ARNALDO JOSE MACCHI, HOMOLOGA  Licitação em epigrafe
à empresa conforme abaixo:
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EMPRESA ITENS VALOR
NAZATO PIRACICABA TRANSPORTES
COMERCIO LTDA - ME 1 R$   52.325,00
TOTAL R$   52.325,00

Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Piracicaba para os devidos
efeitos legais.

Piracicaba, 27 de fevereiro de 2.012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2012/158
MODALIDADE: Pregão 10/2012

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais em PVC.

Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do SEMAE, nomeado através
da Portaria n.º 3077, de 31 de outubro de 2005, cujos poderes foram
conferidos pelo § 4º do artigo 3º da Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de
1.969, baseado na documentação contida nos autos e consoante deliberação
da Pregoeira Maria Alice Silva Santos, HOMOLOGA o Procedimento
Licitatório n.º 158/2012, Pregão n.º 10/2012, conforme segue abaixo:

EMPRESA LOTE VALOR

DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 7,8 R$ 24.730,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 17 R$ 828,60
BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA 19 R$ 2.250,00
INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS, CONEXÕES
E VÁLVULAS LTDA.- EPP 1,3,11,20 R$ 11.804,04
ICATUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA 14,15,18 R$ 75.933,24
PESCARA IND. E COM. DE MAT. DE
SANEAMENTO LTDA. - EPP                           2,4,5,6,9,10,12,13 R$ 25.941,52
DANILA BITENCOURT MATERIAIS
HIDRÁULICOS - EPP 16 R$ 80.450,00
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R$ 221.937,40

Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Piracicaba para os
devidos efeitos legais.

Piracicaba, 15 de fevereiro de 2.012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE
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Departamento Legislativo

PAUTA DA ORDEM DO DIA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DA CÂMARA DE
VEREADORES DE PIRACICABA, QUE SE REALIZARÁ AO PRIMEIRO DIA
DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS DEZENOVE HORAS
E TRINTA MINUTOS.

E M   R E D A Ç Ã O   F I N A L

Projeto de Decreto Legislativo

Nº 01/12 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que concede Título de Cidadão
Piracicabano e dá outras providências.

E M   D I S C U S S Ã O   Ú N I C A

Projeto de Decreto Legislativo

Nº 02/12 - De autoria do vereador Fausto Sylvestre da Rocha, que concede Título
de Cidadão Piracicabano e dá outras providências.

Nº 03/12 - De autoria do vereador Fausto Sylvestre da Rocha, que concede Título
de Cidadão Piracicabano e dá outras providências.

Projeto de Resolução

Nº 13/11 - De autoria da Mesa Diretora, que disciplina o uso da Tribuna Popular da
Câmara de Vereadores de Piracicaba e revoga a Resolução nº 007/95, com:
Substitutivo 01, do ver. José Antonio Fernandes Paiva.
Emenda 01 ao PR, do ver. Laércio Trevisan Jr.
Emenda 02 ao PR, da Mesa Diretora.

Moções

Nº 09/12 - De autoria da vereadora Márcia G.C.C.D. Pacheco, de Aplausos à
Cooperativa Uniodonto, pelos seus 30 (trinta) anos de existência.

Nº 10/12 - De autoria do vereador Dirceu Alves da Silva, de Aplausos aos peões
de rodeio Fabiano Conceição e Ari Piovesan Junior, pelos títulos de 1º lugar
conquistados nos rodeios em 2011.

Requerimentos

Nº 85/12 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que solicita informações ao
Chefe do Executivo sobre operação “tapa buracos” na Avenida Ponte do Caixão
esquina com a Rua Sabino Tomé e Rua Eugênio Quintino.

Nº 86/12 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que solicita informações ao
Chefe do Executivo sobre operação “tapa buracos” na Rua Emylio Bertozzi, na
Rua Vitório Laerte Furlan e na Rua Oscar Manoel Schiavon, no bairro Algodoal.

Nº 87/12 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que solicita informações ao
Chefe do Executivo sobre operação “tapa buracos” na Rua Pastora Maria de
Oliveira Feliciano, esquina com a Rua Professor Gertrudes Barbosa Moretti, no
bairro Algodoal

Nº 88/12 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que solicita informações ao
Chefe do Executivo sobre operação “tapa buracos” na Rua Terenzio Galezi, no
bairro Algodoal.

Nº 89/12 - De autoria do vereador José Luiz Ribeiro, que solicita informações ao
Chefe do Executivo sobre reforma total da EMEC Boa Esperança.

Nº 90/12 - De autoria do vereador José Pedro Leite da Silva, que solicita
informações ao Chefe do Executivo sobre a possibilidade de instalação de rede
de esgoto nas ruas do Distrito de Anhumas e do Loteamento Gimenez.

Nº 91/12 - De autoria do vereador José Pedro Leite da Silva, que solicita
informações ao Chefe do Executivo sobre conservação e perenização das estradas
rurais do nosso município.

Nº 92/12 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre atendimento em prontos socorros municipais,
envolvendo agressão de idosos, como também de atendimento psicossocial do
agressor, relacionando todos os ocorridos nos anos de 2005 a 2012.

Nº 93/12 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre verbas públicas para a saúde destinadas pelo
Governo Estadual e pelo Ministério da Saúde ao Município de Piracicaba, nos
anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e até a presente data.

Nº 94/12 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre a empresa Fernando Ernesto Cardenas ME.,
localizada na Rua João Eugênio Piedade, n.º 33, bairro Santa Terezinha e Rua
Conchal n.º 90, bairro Colinas do Piracicaba, com descrição de Farmácia, Drogaria,
Floras Medicinais e Ervanários, se a mesma presta serviços ou vendas à Prefeitura
de Piracicaba e suas autarquias.

Nº 95/12 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre a empresa Dino Osvaldo Cardenas ME., localizada
na Rua João Eugênio Piedade, n.º 29, Bairro Santa Terezinha e Rua Santa
Terezinha, n.º 174, bairro Santa Terezinha, se a mesma presta serviços ou vendas
à Prefeitura de Piracicaba e suas autarquias.

Nº 96/12 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre cargos comissionados na Secretaria da Saúde nos
anos de 2010 e 2011.

Nº 97/12 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre a instalação de aparelhos de ar condicionado no
Centro de Especialidades de Saúde de Piracicaba.

Nº 98/12 - De autoria do vereador Marcos Antonio de Oliveira, que solicita a
realização de Reunião Solene em homenagem aos 15 (quinze) anos de fundação
do Restaurante Café Real.

Nº 99/12 - De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior, que solicita informações
ao Chefe do Executivo sobre a empresa Fernando Ernesto Cardenas ME.,
localizada na Rua João Eugênio Piedade, n.º 33, bairro Santa Terezinha e Rua
Conchal n.º 90, bairro Colinas do Piracicaba, com descrição de Farmácia, Drogaria,
Floras Medicinais e Ervanários, se a mesma presta serviços ou vendas à Prefeitura
de Piracicaba e suas autarquias.

E M   S E G U N D A   D I S C U S S Ã O

Projeto de Lei

Nº 320/11 - De autoria do vereador Bruno Prata, que dispõe sobre a denominação
de Antonio Carlos da Rocha Conceição, para a Avenida 01 (um) do loteamento
Residencial Alto da Boa Vista, no Distrito de Santa Terezinha (com Nova Redação).

E M   P R I M E I R A   D I S C U S S Ã O

Projeto de Lei

Nº 331/11 - De autoria da vereadora Márcia G.C.C.D. Pacheco, que dispõe sobre
a denominação de viaduto no Bairro Vila Rezende (com Substitutivo 01, da
C.L.J.R.).

NÃO HÁ ENTREGA DE MOÇÃO

1º ORADOR – ver.
Carlos Alberto Cavalcante

- Fim -

“ Um pouco de você  pode ser o tudo para alguém! Doe sangue, órgãos,
tecidos e medula óssea”.

Resolução nº 05/07

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012

A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, Estado de São Paulo, faz saber
que realizar-se-á neste Município, o CONCURSO PÚBLICO N.O 001/2012, através
da empresa Sigma Assessoria Administrativa Ltda., coordenado pela Comissão de
Concurso Público, nomeada através de Ato da Presidência n.º 04/2011, de 07 de
julho de 2011, objetivando o preenchimento de vagas atualmente existente ao cargo
público relacionado no subitem 1.2 deste Edital, regido pelo Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Piracicaba e pela Lei nº. 5838, de 03 de outubro de 2006,
que “dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara de Vereadores de
Piracicaba, de seu quadro de pessoal e dá outras providências” e suas alterações,
mediante as condições a seguir estabelecidas:

A Câmara de Vereadores de Piracicaba poderá, de acordo com suas necessidades,
durante a vigência deste Concurso Público, convocar candidatos até o limite de
vagas criadas para o referido cargo constante do Quadro de Pessoal. Poderá
também, durante a vigência do Concurso Público, convocar da lista de aprovados,
candidatos para vagas que venham a ser criadas, no respectivo cargo público.

1. DOS CARGOS PÚBLICOS

1.1. O Ato da Presidência n.º 01/12, de 01 de fevereiro de 2012, contém a
descrição sumária das atividades a serem desempenhadas pelos candidatos, se
aprovados e chamados em lista de classificação, aos cargos públicos previstos e
enumerados no quadro do subitem 1.2.

1.2. O cargo público a ser provido, carga horária de trabalho e vencimentos são
os constantes do quadro abaixo.

1.3. As vagas em Concurso serão destinadas para o local de trabalho que melhor
convier à Câmara de Vereadores de Piracicaba, a juízo da Mesa Diretora.

1.4. A lotação e a fixação do horário de trabalho serão estabelecidas pela Câmara
de Vereadores de Piracicaba, em escalas que atendam as necessidades dos
serviços públicos.

1.5. Fica a critério da Câmara de Vereadores de Piracicaba, convocar ou não os
candidatos aprovados neste Concurso Público, a medida de suas necessidades e
mediante avaliação do impacto financeiro e orçamentário em folha de pagamento,
obedecendo aos limites impostos com gastos de pessoal através da legislação que
suporta a matéria.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, no conhecimento e na
tácita aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital.
2.2. As inscrições serão realizadas “on-line via Internet”  a partir das 09h00min do
dia 28 de fevereiro de 2012 até às 23h59min59seg do dia 08 de março de 2012,
observado o horário oficial de Brasília/DF, através do site:
www.sigmaassessoria.com.br
2.2.1. A Câmara de Vereadores de Piracicaba e a empresa Sigma Assessoria
Administrativa Ltda., não se responsabilizarão por solicitação de inscrição via Internet
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamentos de linha, ou outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
2.2.2. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir
o documento para o pagamento da taxa correspondente a título de ressarcimento
de despesas com materiais e serviços, na importância de R$ 50,00 (cinquent a
reais) . Este será o seu registro de inscrição.
2.2.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência
bancária ou correspondente bancário, até o dia 09 de março de 2012,  através de
ficha de compensação por código de barras (Não será aceito p agamento da t axa
de inscrição pelo correio, fac-símile, depósito em caixa eletrônico, transferência
eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de p agamento ou depósito em cont a
corrente, condicional ou fora do período est abelecido de 28 de fevereiro a 09 de
março de 2012, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edit al).
2.2.4. A Câmara de Vereadores de Piracicaba e a empresa Sigma Assessoria
Administrativa Ltda., em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de
pagamento com data posterior ao dia 09 de março de 2012 . As solicitações de
inscrições realizadas com pagamento após esta data não serão acatadas.
2.2.5. O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela
empresa Sigma Assessoria Administrativa Ltda., através do banco, da confirmação
do pagamento de sua taxa de inscrição, no valor estipulado neste Edital. Como
todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato NÃO deve remeter
à Câmara de Vereadores de Piracicaba ou a empresa Sigma Assessoria
Administrativa Ltda. cópia de sua documentação, sendo de sua exclusiva
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Cód. N.º de 
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Horária 

Semanal 
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(fevereiro/2012) 

01.01 02 
OPERADOR 
DE SOM 40 horas 2.128,63 p/mês 
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responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
2.2.6. Os candidatos portadores de necessidades especiais, que fizerem suas
inscrições pela Internet, deverão verificar o disposto para encaminhamento dos
documentos necessários, sob pena de ter a preferência prejudicada, nos termos do
item 10 deste Edital.
2.3. Nos termos do Decreto Legislativo nº 49 de 19 de dezembro de 2002 e do Ato
da Mesa Nº 11, de 02 de outubro de 2006, que o regulamentou, estarão isentos de
pagamento da taxa de inscrição os candidatos desempregados.
2.3.1. - Para obter o benefício, o candidato deverá efetuar requerimento,
pessoalmente ou por procurador formalmente constituído, nos dias 28 de fevereiro
a 01 de março de 2012, no horário das 8:00 às 1 1:00 e das 13:00 às 17:00 horas ,
nas dependências da Câmara de Vereadores de Piracicaba,  localizada à Rua
Alferes José Caetano, 834, Centro, Piracicaba/SP, apresentando os seguintes
documentos:
I – Uma via do formulário de inscrição, preenchido conforme disposto no item 2.2
deste Edital;
II - Carteira Nacional de Trabalho e Previdência Social (original) e cópia da mesma
(identificação e último registro funcional), comprovando que não está sob contrato
de qualquer espécie;
III - Preencher Declaração, que está na condição de desempregado, que não faz
estágio e que não é autônomo, responsabilizando-se, sob as penas da lei, pelas
informações contidas na Declaração.
2.3.2. O Edital de deferimento ou não do pedido de isenção, será divulgado pela
Comissão de Concurso Público no quadro de avisos e publicações da Câmara de
Vereadores de Piracicaba, no Jornal Oficial do Município de Piracicaba e em caráter
meramente informativo nos sites: www.sigmaassessoria.com.br e
www.camarapiracicaba.sp.gov.br, até o dia  03 de março de 2012.
2.3.3. Apurada alguma informação falsa na declaração prevista no inciso III, do
subitem 2.3.1. acima, o requerente terá sua inscrição cancelada, além de responder
pelas cominações legais civis e criminais cabíveis.
2.3.4. O candidato deverá acompanhar esse edital, e caso sua documentação não
seja considerada em ordem terá seu requerimento de isenção indeferido, podendo
participar do concurso através do pagamento da taxa de inscrição.
2.3.5. Do indeferimento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias contados da
data de sua publicação, endereçado à Comissão de Concurso Público e entregue
no Setor de Protocolo da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que o encaminhará
a empresa Sigma Assessoria Administrativa Ltda. para análise e posterior julgamento.
2.3.6. No caso de requerimento por procuração, deverá ser apresentado o
instrumento de mandato com firma reconhecida e documento de identidade (RG)
do procurador.
2.4. Os pedidos de inscrições dos candidatos serão recepcionados pela empresa
Sigma Assessoria Administrativa Ltda. e analisados pela Comissão de Concurso
Público, que se manifestará pelo deferimento ou indeferimento da inscrição.

2.4.1. O Edital de deferimento das inscrições, com os respectivos números que
lhe forem atribuídos, bem como, a relação dos candidatos que tiveram suas
inscrições indeferidas, serão divulgadas pela Comissão de Concurso Público no
quadro de avisos e publicações da Câmara de Vereadores de Piracicaba, no Jornal
Oficial do Município de Piracicaba e em caráter meramente informativo nos sites:
www.sigmaassessoria.com.br e www.camarapiracicaba.sp.gov.br

2.4.2. O candidato deverá acompanhar esse edital, bem como a relação de
candidatos deferidos para confirmar sua inscrição, caso sua inscrição não tenha
sido deferida ou processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar
pedido de recurso, conforme determinado neste Edital.
2.4.3. Do indeferimento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias contados da
data de sua publicação, endereçado à Comissão de Concurso Público e entregue
no Setor de Protocolo da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que o encaminhará
a empresa Sigma Assessoria Administrativa Ltda. para análise e posterior julgamento.
2.4.4. Se mantido o indeferimento ou o não processamento, o candidato será
eliminado do Concurso Público, não assistindo direito à devolução da taxa de
inscrição.

3. DOS REQUISITOS

3.1. São requisitos essenciais para ingresso e preenchimento do cargo público:
3.1.1. Escolaridade e Registro Profissional:

3.1.1.1. Curso de Nível Superior Completo;
3.1.1.2. Registro profissional em carteira de trabalho da referida função, obtido junto
à DRT do Ministério do Trabalho;
3.1.2. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional, n.º 19/
98;

3.1.3. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos;
3.1.4. Estar quites com a Justiça Eleitoral;

3.1.5. Estar devidamente regularizado junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal;

3.1.6. Se do sexo masculino, comprovar estarem satisfeitas suas obrigações
para com o Serviço Militar;

3.1.7. Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
3.1.8. Atender as condições especiais prescritas para a habilitação ao Con-

curso Público;
3.1.9. Possuir os necessários documentos de identificação pessoal e profissional;
3.1.10. Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual

ou municipal) em conseqüência de processo administrativo (justa causa ou a bem
do serviço público);
3.1.11. Não ser aposentado por invalidez ou ter a aposentadoria especial para o
mesmo cargo público que pretende concorrer e nem estar com a idade igual ou
superior a 70 (setenta) anos, que é fixada para aposentadoria compulsória.
3.2. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da nomeação, deverá comprovar todos
os requisitos acima elencados. A não apresenta-ção dos comprovantes exigidos
tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos
ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.

4. DA PROVA

4.1. Da Prova Escrita:
4.2. O Concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos, de
caráter eliminatório e visando o grau de conhecimento teórico do candidato
necessário ao desempenho do cargo, e será composta de 40 (quarenta) questões
de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas valendo 2,5 (dois virgula cinco) pontos
cada uma, de acordo com o Programa de Prova constante do Item 6, cujas matérias
versarão sobre:
· português – 10 (dez) questões;
· conhecimentos gerais – 05 (cinco) questões;
· conhecimentos específicos – 25 (vinte e cinco) questões.
4.3. Sugere-se as seguintes leituras, com vistas às questões de Conhecimentos
Gerais:

4.3.1. Jornais, Revistas e demais meios de comunicação e conhecimentos.
4.4. As questões de conhecimentos específicos visam aferir as noções básicas
relacionadas ao conteúdo ocupacional do cargo ou à disciplina de sua formação
profissional.

4.5. A bibliografia relativa às matérias fica livre, para que o candidato opte pelo
autor ou autores que melhor lhe convier e que, preferencialmente, discorram sobre
os temas do “Programa de Prova”, visto que a extensão, a complexidade e a
subjetividade dos diversos assuntos impedem a indicação de uma bibliografia
determinada e inflexível.

5. DA PRESTAÇÃO DA PROVA

5.1. A prova escrita será realizada em dia, horário e local a ser divulgada por ocasião
da homologação das inscrições acolhidas ao presente Concurso Público, através
de publicação no Jornal Oficial do Município de Piracicaba, afixação no Quadro de
Avisos da Câmara de Vereadores de Piracicaba e em caráter meramente informativo
nos sites: www.sigmaassessoria.com.br e www.camarapiracicaba.sp.gov.br
5.2. Na data de realização da prova, os candidatos deverão se apresentar, no mínimo,
com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado para o início das
mesmas, munidos da ficha de inscrição, documento de identidade (RG), caneta
esferográfica azul ou preta, lápis e borracha, sem as quais não serão admitidos à
prova.

5.3. No horário marcado para o início da prova, será recolhida a lista de presença,
não sendo admitidos candidatos atrasados, sob qualquer pretexto.
5.4. Não serão admitidos nos locais de prova, os candidatos que se apresentarem
após o horário estabelecido para os exames.

5.5. Durante a realização da prova não será permitido a consulta de nenhuma
espécie de legislação, livros, revista ou folheto, bem como o uso de máquina ou
relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, telefone
celular ou qualquer outro tipo de equipamento receptor e emissor de mensagens,
assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol, como também não será
admitida comunicação entre os candidatos.
5.6. O tempo de duração da prova será de 01 (uma) hora no mínimo e 03 (três)
horas no máximo, inclusive para a marcação no cartão de respostas.
5.7. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude
de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
5.8. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão
somente nesse caso, a candidata deverá levar um acompanhante, que ficará em
local reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança.
5.8.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por
uma fiscal.
5.8.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova
da candidata.
5.9. Excetuada a situação prevista no subitem 5.8., não será permitida a permanência
de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização da prova,
podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público.
5.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral,
deverá, no dia da prova, solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal
finalidade. O formulário deverá ser datado e assinado pelo candidato e entregue ao
fiscal. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar
a sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova.
5.10.1. O candidato que não atender aos termos deste subitem deverá arcar,
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.
5.11. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua realização, no
momento do rompimento do lacre dos envelopes, na presença dos candidatos.
5.12. O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão de Respostas, que
lhe será entregue no início da prova.
5.12.1. Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão de Respostas feitos
pelo próprio candidato, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros.
5.12.2. 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 no cartão de respostas.
5.12.3. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de
respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
5.12.4. Na correção do Cartão de Respostas, será atribuída nota zero às questões
rasuradas com mais de uma opção assinalada ou em branco.
5.12.5. Sob nenhuma hipótese haverá a substituição do Cartão de Respostas por
erro do candidato.
5.13. No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica
ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela
prevista no programa, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que, anotará na
folha de ocorrências para posterior análise da Comissão de Concurso Público.
5.13.1. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos, independentemente da formulação dos recursos.

5.14. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao Examinador/Fiscal, o Caderno
de Questões e o Cartão de Respostas/Gabarito, bem como, todo e qualquer mate-
rial cedido para execução da prova, podendo, no entanto copiar no gabarito auxiliar
o resultado de suas questões para posterior conferência.

5.15. Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na
sala, sendo liberados somente quando todos a tiverem concluído.

5.16. Não haverá segunda chamada ou repetição da prova, nem mesmo início
da prova após o horário fixado, qualquer que seja o motivo alegado, importando a
ausência ou atraso do candidato na sua eliminação.

5.17. Sob nenhuma alegação será feita a prova fora dos locais pré-estabelecidos.
5.18. O não comparecimento para realização da prova excluirá automaticamente

o candidato do Concurso Público.

6. DO PROGRAMA DE PROVA

6.1. Português: fonologia; ortografia; acentuação; pontuação; crase; estrutura e
formação das palavras; verbos; substantivos; artigos; adjetivos; advérbios; pronomes;
numerais; preposições; conjunções; interjeições; sintaxe; termos essenciais da
oração; termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e vocativo;
orações subordinadas substantivas; orações subordinadas adjetivas; orações
subordinadas adverbiais; orações coordenadas, concordância verbal e nominal;
regência verbal e nominal; discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre;
coesão e coerência; significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos
próprio e figurado das palavras; interpretação de texto.

6.2. Conhecimentos Gerais: conhecimentos de assuntos relevantes de diversas
áreas, tais como: atualidades, Brasil, Exterior, política, economia, esporte, turismo,
sociedade, cotidiano, saúde, educação, tecnologia, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações
históricas e conhecimentos sobre a Lei Orgânica do Município de Piracicaba.

6.3. Conhecimentos Específicos: conhecimentos técnicos adquiridos
academicamente ou profissionalmente, assim discriminados: Conhecimentos de
instalação e operação de equipamentos de som: mesa de som, amplificadores,
equalizadores, processadores e microfones. Fundamentos de acústica, operação
de equipamentos de áudio, a mixagem de áudio, disposição de equipamentos de
áudio. Noções sobre microfonia: tipos e uso de microfones, diagrama polar, noções
sobre sonoplastia: o som, qualificação do som e fenômenos sonoros. Leitura de
mapa de sonorização. Gravação e reprodução de sons. Situação de pane total ou
parcial e Informações técnicas. Demais conhecimentos compatíveis com as
atribuições das funções.

7. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROVA

7.1. A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões com testes de múltipla
escolha.

7.1.1. A prova escrita será avaliada de 00 (zero) a 100 (cem) pontos, consideradas
as matérias constantes do programa de prova, valendo cada questão 2,5 (dois
virgula cinco) pontos.
7.1.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver soma de pontos igual ou
superior a 50 (cinquenta) pontos, computados os pontos das matérias em conjunto

7.2. No caso de empate na classificação final, serão adotados os seguintes
critérios para desempate, no que couber:

7.2.1. Preferência ao candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, sendo dada a preferência sempre
ao candidato com maior idade;

7.2.2. Preferência ao candidato com maior número de pontos na matéria de

conhecimentos específicos.
7.2.3. Preferência ao candidato com maior idade, sendo esta inferior a 60 anos.
7.2.4. Preferência ao candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito)
anos ou incapazes.

8. DOS RECURSOS

8.1. Os recursos ou pedidos de revisão de provas ou notas poderão ser
interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da
realização ou publicação do evento que lhe deu origem.
8.2. O recurso deverá ser endereçado à Comissão de Concurso Público e entregue
no Setor de Protocolo da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que o encaminhará
a empresa Sigma Assessoria Administrativa Ltda. para análise e posterior julgamento.
8.3. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do
Concurso.
8.4. O recurso deverá ser individual, contendo justificativa pormenorizada, sendo
liminarmente indeferidos aqueles apresentados fora dos prazos estabelecidos neste
Edital e os que não tenham fundamentação e embasamento ou que se baseiam
em razões subjetivas.
8.5. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá,
eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
8.6. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas
do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa
seguinte.
8.7. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será republicado o
resultado final do Concurso, com as alterações ocorridas em face do disposto no
item 8.5. acima, se for o caso.
8.8. É vedado o requerimento de exibição de prova de terceiros a qualquer outro
candidato, bem como, não será aceito vistas de prova, revisão de recurso, recurso
do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.
8.9. O candidato que não for aprovado, não terá seu nome configurado na lista a
ser publicada.

9. DA NOMEAÇÃO

9.1. A convocação para nomeação do candidato aprovado será feita na ordem
de classificação e na medida das necessidades.

9.2. A simples aprovação no Concurso não gera direito a nomeação, pois a
Câmara de Vereadores de Piracicaba convocará apenas o número de aprovados
que, de acordo com seu critério, julgar necessário.

9.3. Por ocasião da nomeação, o concursado fica sujeito ao regime
empregatício estatutário e demais disposições contidas no Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Piracicaba e pela Lei Municipal nº. 5838,
de 03 de outubro de 2006, que “dispõe sobre a reorganização administrativa da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, de seu quadro de pessoal e dá outras
providências” e suas alterações, bem como, se sujeitando às normas e
apresentação de documentos comprobatórios exigidos pela Câmara de
Vereadores de Piracicaba, e especialmente, à aprovação em exame médico
admissional a ser realizado no serviço médico indicado, que servirá de avaliação
da capacidade física, de acordo com o cargo público para o qual candidatou-se.

9.4. O candidato deverá manifestar seu interesse no prazo estabelecido no
Edital de Convocação. A omissão ou a negação do candidato será entendida
como desistência da nomeação.

9.5. Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos a estágio probatório
de até 03 (três) anos.

9.6. A apresentação da documentação e comprovação dos requisitos
essenciais de ingresso ao serviço e preenchimento do cargo público, constantes
do item 3 deste Edital, deverá ocorrer por ocasião da nomeação do candidato
aprovado para nomeação ao cargo público.

9.7. A não apresentação da documentação e comprovação dos requisitos por
ocasião da nomeação eliminará o candidato do Concurso Público, anulando todos
os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis às
falsidades da declaração constante da ficha de inscrição.

10. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

10.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere à conteúdo, avaliação, duração, horário e local de aplicação da
prova.
10.2. Aos portadores de necessidades especiais serão reservados 5% (cinco por
cento) da quantidade de vagas, por cargo, os quais não serão discriminados pela
sua condição, exceto para os cargos que não possibilitem as suas contratações
pelas características de atribuições e desempenhos, incompatíveis com a
necessidade possuída, nos termos do Artigo 37, Inciso VIII, da Constituição Fed-
eral e do Decreto Federal n.º 3.298/99, de 20.12.1999, com alterações dada pelo
Decreto Federal n.º 5.296/04 de 02.12.2004.
10.2.1 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no art. 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/
99 com alteração dada pelo Decreto Federal N.º 5.296/04.
10.3. Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração
será arredondada para 1 (um) cargo, se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);
se inferior a 0,5 (cinco décimos) a fração será desprezada.
10.4. Aqueles que portarem necessidades especiais compatível com a função do
respectivo cargo e desejarem concorrer à reserva especial de vagas deverá indicar
obrigatoriamente na ficha de inscrição  ao cargo a que concorre, marcando “sim”
na opção “Portador de Necessidades Especiais” bem como deverá encaminhar,
via postal, até 2 (dois) dias após o encerramento das inscrições, para o endereço
da Câmara de Vereadores de Piracicaba – a/c: Comissão de Concurso Público –
Rua Alferes José Caetano, 834, Centro, CEP 13400.120 – Piracicaba/SP, laudo
médico  original e expedido no prazo de 60 dias anteriores ao término da inscrição,
atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID,  bem como da
provável causa da deficiência de que são portadores.
10.5. Caso necessite de condições especiais para realização da prova, o candidato
portador de necessidades especiais deverá, além do laudo, apresentar um pedido
detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova
ampliada, auxílio de fiscal para leitura da prova, auxílio de fiscal para transcrição
de seu resultado da prova para o gabarito oficial, sala de fácil acesso, ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido do candidato.
10.6. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico ou a solicitação de
confecção de prova especial, até o prazo determinado, não será considerado
como portador de necessidades especiais para concorrer às vagas reservadas,
não tendo direito à vaga especial, bem como à prova especial, seja qual for o
motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.
10.7. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas
listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos
portadores de necessidades especiais e a segunda somente a pontuação destes
últimos.
10.8. Em não havendo candidatos portadores de necessidades especiais inscritos
ou aprovados em número suficiente para preencher as vagas a eles reservadas,
ficarão as mesmas a disposição dos demais candidatos aprovados.
10.9. Quando da convocação para preenchimento do cargo, o candidato portador
de necessidades especiais passará por avaliação médica a fim de atestar a
deficiência alegada e analisar a compatibilidade entre a deficiência do candidato
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e a função a ser desempenhada.
10.9.1. Caso fique comprovado que o candidato não é portador de necessidades
especiais, o mesmo perderá o direito à vaga, da mesma forma se verificar a
incompatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.
10.10. Após a nomeação do candidato portador de necessidades especiais, essa
não poderá ser argüida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de
aposentadoria por invalidez.

11. DOS CANDIDATOS DA RAÇA NEGRA

11.1. Aos candidatos da raça negra serão reservados 20% (vinte por cento) da
quantidade de vagas oferecidas neste Concurso Público, de acordo com o que
dispõe a Lei Municipal n.º 5.202, de 07 de outubro de 2002, alterada pela Lei
Municipal n.º 5.282, de 02 de julho de 2003.
11.2. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o subitem
acima serão sempre desprezadas.
11.3. Os candidatos da raça negra participarão deste processo de seleção em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à conteúdo,
avaliação de provas e demais requisitos exigidos para a participação no certame.
11.4. Os candidatos da raça negra que desejarem concorrer à reserva especial
de vagas deverá indicar obrigatoriamente essa condição no requerimento de
inscrição
11.5. Aquele que não declarar esta condição no requerimento de inscrição,
conforme previsto no item anterior, não poderá alegar, posteriormente, essa
condição para reivindicar as prerrogativas constantes neste Edital.
11.6. Os candidatos que concorrerem na condição de raça negra serão
classificados em lista separada.
11.7. Em não havendo candidatos da raça negra inscritos ou aprovados em
número suficiente para preencher as vagas a eles reservadas, ficarão as
mesmas a disposição dos demais candidatos aprovados.
11.8. A condição de candidato da Raça Negra será verificada no momento da
contratação/nomeação, mediante a apresentação de documento oficial, do
candidato ou de parentes por consanguinidade, ascendentes ou colaterais,
no qual conste a identificação e a indicação etnoracial.
11.9. O candidato que apresentar declaração falsa ou inexata, tendo alegado
tal condição no requerimento de inscrição, terá sua inscrição cancelada
anulando todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O candidato, ao inscrever-se, está aceitando todas as disposições
deste Edital e da legislação vigente.
12.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo
que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e
desqualificação do candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das
medidas de ordem administrativas, civil e criminal.

12.3. O candidato deve manter durante o prazo de validade deste Con-
curso, o seu endereço atualizado para eventuais convocações, junto à Câmara
de Vereadores de Piracicaba, não lhe cabendo qualquer reclamação caso
não seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da citada
atualização.

12.4. O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) anos, e
poderá ser prorrogado por uma vez e por igual período, a contar da data de
homologação, a juízo da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Piracicaba.

12.5. Em hipótese alguma será restituída a taxa de inscrição.
12.6. Em sendo decorrido o prazo de auditoria das contas da Câmara de
Vereadores de Piracicaba por parte dos órgãos fiscalizadores e não se
caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração das provas e demais
registros escritos, mantendo-se, porém pelo prazo de validade do Concurso
Público, os registros eletrônicos.
12.7. Por razões de ordem técnica e de segurança a empresa Sigma Assessoria
Administrativa Ltda, reserva-se o direito de não fornecer, em hipótese alguma,
nenhuma cópia do caderno de provas a candidato, autoridades ou a instituição
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento o Concurso Público.
12.8. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de
classificação no concurso, valendo para esse fim, a homologação publicada
no Jornal Oficial do Município de Piracicaba.
12.9. O Candidato é totalmente responsável pelo acompanhamento das
publicações referente ao presente Concurso Público, não havendo
responsabilidade da Câmara de Vereadores de Piracicaba quanto a
informações divulgadas por outros meios que não sejam no quadro de avisos
e publicações da Câmara de Vereadores de Piracicaba, no Jornal Oficial do
Município de Piracicaba e em caráter meramente informativo nos sites:
www.sigmaassessoria.com.br e www.camarapiracicaba.sp.gov.br
12.10. A Câmara de Vereadores de Piracicaba e a empresa Sigma Assessoria
Administrativa Ltda. não recomendam nenhuma apostila preparatória para o
presente Concurso Público, bem como, não aprovam a comercialização e nem
fornecerão nenhuma apostila deste gênero, não se responsabilizando pelo
conteúdo de qualquer produto adquirido pelo candidato.
12.11. A elaboração dos editais, das provas, sua aplicação e correção, bem
como a classificação dos aprovados, ficarão sob a responsabilidade da
Comissão de Concurso Público e da empresa Sigma Assessoria Administrativa
Ltda., devidamente contratada para tal fim.
12.12. O cronograma de datas previstas constante do Anexo I poderá sofrer
alterações devido à situações adversas ao andamento do presente Concurso
Público.
12.13. Este Concurso Público está sujeito às condições gerais dispostas no
REGULAMENTO GERAL DE CONCURSOS PÚBLICOS, aprovado pelo Ato
da Presidência n.º 05, de 29 de setembro de 2006.
12.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público,
“ad referendum” do Senhor Presidente da Câmara.
12.15. Caberá ao Presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, a
homologação dos resultados finais deste Concurso Público.

Piracicaba, 27 de fevereiro de 2012.

COMISSÃO DE CONCURSO

ANEXO I - CRONOGRAMA PREVISTO DE DATAS

EVENTOS .......................................................................... DATAS PREVISTAS
Divulgação e Publicação do Edital Completo ....................... 28.02. à 01.03.2012
Período de inscrições na modalidade
“on-line via Internet” ............................................................ 28.02. a 08.03.2012
Período de requerimento de isenção da Taxa de
Inscrição para os candidatos que estiverem na
condição de desempregado ................................................ 28.02. a 01.03.2012
Divulgação do Edital de Deferimentos dos
pedidos de isenção ........................................................................... 03.03.2012
Período de interposição de recursos contra
indeferimentos dos pedidos de isenção ............................... 05.03. e 06.03.2012
Divulgação da resposta aos recursos contra
indeferimentos dos pedidos de isenção ............................................. 07.03.2012
Último dia para recolhimento da Taxa de Inscrição ............................ 09.03.2012

Divulgação do Edital de Homologação de Inscrições
e Convocação para Prova Escrita ..................................................... 14.03.2012
Período de interposição de recursos da fase de
Homologação de Inscrições ................................................ 15.03. e 16.03.2012
Divulgação da resposta aos recursos da fase de
Homologação de Inscrições .............................................................. 20.03.2012
Realização da Prova Escrita .............................................................. 01.04.2012
Divulgação do Gabarito Oficial .......................................................... 03.04.2012
Período de Interposição de recursos contra o
Gabarito e Prova Escrita ..................................................... 04.04. e 09.04.2012
Divulgação da resposta aos recursos contra o
Gabarito e Prova Escrita ................................................................... 11.04.2012
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Escrita ........................ 13.04.2012
Período de interposição de recursos contra o
Resultado Preliminar da Prova Escrita ................................. 16.04. e 17.04.2012
Divulgação da resposta aos recursos contra o
Resultado Preliminar da Prova Escrita ............................................... 19.04.2012
Divulgação do resultado final ............................................................. 20.04.2012

Homologação Final ........................................................................... 25.04.2012

RESUMO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06/2012

                A Prefeitura do Município de Saltinho/SP torna Público para
conhecimento de interessados que estão abertas as inscrições ao PROCESSO
SELETIVO Nº 06/2012, para preenchimento de vagas para estagiários nas
seguintes áreas:

         As inscrições estarão abertas no período de  05 à  08 de Março de 2.012
no horário das 09:00 as 1 1:00 e das 14:00 as 16:00 horas  e deverão ser
feitas através do preenchimento do formulário que estará disponível na
Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Sete de Setembro nº 1733 Centro
Saltinho/SP .

       Para ser inscrito o candidato deverá:
       Ter a idade mínima de 16 anos
       Estar munido de xérox de RG
       Estar matriculado no ano letivo de 2.012 .

       O Candidato deverá preencher corretamente o formulário no local  de
inscrição .

      A prova escrit a será realizada no dia 15 de Março de 2012, com início
às 09:00  e término ás 1 1:00 horas p ara os candidatos as vagas de Ensino
Médio/Técnico e início às 13:00 e término às 15:00 horas p ara os
candidatos as vagas de ensino superior . As provas serão realizadas nas
dependências do Centro Cultural João Herman Neto localizado à Rua José
Torrezan nº 1543 Bairro Jardim Torrezan  Saltinho/SP.

    O Edital completo com o conteúdo programático estará disponível no mural
de avisos da Prefeitura Municipal, no endereço supracitado.

Saltinho/SP, 28 de Fevereiro de 2.012.

Elisângela Aparecida Tenca Camilli
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

RESUMO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 07/2012

                A Prefeitura do Município de Saltinho/SP torna Público para
conhecimento de interessados que estão abertas as inscrições ao PROCESSO
SELETIVO Nº 07/2012, para preenchimento de vagas em caráter de urgência
e por período determinado para o Departamento de Saúde :

Vagas EmpregoCarga horária    semanal Padrão SalárioR$

  01 Cirurgião Dentist a          20 horas  “P” 2.060,97

              As inscrições estarão abertas no período de  05 à  08 de Março de
2.012. no horário das 08:00 as 11:00 e das 14:00 as 16:30 horas  e deverão
ser feitas através do preenchimento do formulário que estará disponível na
Divisão de Recursos Humanos , localizada à Avenida Sete de Setembro n.
1733 Centro Saltinho/SP .

      A prova escrita será realizada no dia 15 de Março de 2012, com início às
13:00  e término ás 15:00 horas.  As provas serão realizadas nas dependências
do Centro Cultural João Herman Neto localizado à Rua José T orrezan n.
1543  Bairro Jardim T orrezan  Saltinho/SP .

    Para ser inscrito deverá apresentar:
    Cópia do RG
    Cópia do diploma

O Edital completo com o conteúdo programático estará disponível no mural
de avisos da Prefeitura Municipal, sita à Avenida Sete de Setembro n. 1733
Centro Saltinho/SP.

Saltinho/SP, 28 de Fevereiro de 2.012.

Elisângela Aparecida Tenca Camilli
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DESALTINHO, Estado de São Paulo,
juntamente com a Comissão do Processo Seletivo n. 05/2012 , nomeada
através da Portaria nº  834 de 02 de Fevereiro de 2.012 , comunica que,
decorrido os prazos  legais para Recursos referentes às Listas de Classificações
Oficiais datadas de 15 de Fevereiro de 2.012 , e ainda, não havendo pendências
quantos a recursos.

RESOLVE:

HOMOLOGAR, o Resultado Final do processo seletivo nº 05/2012  de provas
para provimento dos empregos: Professor de Ensino Fundamental PI, na
conformidade dos Editais publicados, em especial a Lista de Classificação
Final dos candidatos,devidamente datada em 15 de Fevereiro de 2.012 , e
devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba, afixação
no quadro de avisos da Prefeitura do Município de Saltinho e no endereço
www.saltinho.sp.gov.br tudo em conformidade com o disposto no Edital.

Para  que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância
é expedido o presente edital, que fica à disposição por afixação no mural de
avisos da Prefeitura do Município de Saltinho e no endereço pela internet
www.saltinho.sp.gov.br; visando atender ao restrito interesse público.

Saltinho, 28 de Fevereiro de 2.012.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal –

CONVITE Nº 001/12

COMUNICADO DE JULGAMENTO

A Comissão de Licitações, nomeada pela Resolução  nº 992, de 07 de
fevereiro de 2012, torna público para conhecimento dos interessados, o
resultado do Convite em referência, tendo como vencedora a empresa
NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., com valor unitário da
cesta básica de R$ 134,80 (Cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos).
Abre-se prazo de 02 (dois) dias úteis para eventual interposição de recursos.

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Presidente da Comissão de Licitações-

RESOLUÇÃO   N.º 996, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) LUIZ CARLOS DOS
SANTOS).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
Laudo Médico Pericial, emitido pelo Serviço Municipal de Perícia Médica e
as demais informações contidas no processo nº 025/12, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. I, c/c §§ 3º e 17 da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de
1972 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a
Aposentadoria por invalidez, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a)
LUIZ CARLOS DOS SANT OS, ocupante do cargo de Médico Clínico Geral
junto à Secretaria Municip al de Saúde -  com proventos integrais, calculados
pela Média Contributiva, correspondente a R$ 2.413,09 (Dois mil,
quatrocentos e treze reais e nove cent avos) .
Parágrafo Único  - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice
em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de
Previdência Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal
nº 10887/2004.
Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Deptº de Administração Geral -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SALTINHO

Vagas Denominação do local de 
estágio 

Cursando Nível Carga 
horária 
diária 

01 Departamento Administrativo Ensino médio Ensino 
médio 

6 hrs 

01 Departamento Administrativo Técnico 
administração 

Técnico  
administr
ação 

6 hrs 

01 Departamento Finanças Técnico 
Contabilidade 

Técnico 
Contabili
dade 

6 hrs 

01 Departamento de Finanças Gestão 
financeira 

Superior 6 hs 

02 Departamento de Educação e 
Desenvolvimento Social 

Nutrição Superior 6 hrs 

01 Departamento de Obras e 
serviços 
públicos,urbanos,rurais,agricultu
ra e abastecimento. 

Engenharia 
Civil 

Superior 6 hrs 

01 Departamento de Saneamento 
Básico e Meio Ambiente 

Ensino 
Médico 

Ensino 
Médio 

6 hrs 

 

IPASP
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RESOLUÇÃO   N.º 997, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) ALEXANDRE COELHO DE
FARIA).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
Laudo Médico Pericial, emitido pelo Serviço Municipal de Perícia Médica e
as demais informações contidas no processo nº 022/12, baixa a seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. I, c/c §§ 3º e 17 da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de
1972 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a
Aposentadoria por invalidez, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a)
ALEXANDRE COELHO DE F ARIA , ocupante do cargo de Médico
Ortopedist a junto à Secretaria Municip al de Saúde -  com proventos
integrais, calculados pela Média Contributiva, correspondente a R$ 4.428,53
(Quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinqüent a e três cent avos) .
Parágrafo Único  - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice
em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de
Previdência Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal
nº 10887/2004.
Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Deptº de Administração Geral -

RESOLUÇÃO   N.º 998, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) GILBERTO AMBROSANO ).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 016/12,
baixa a seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 41/03 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), GILBERTO
AMBROSANO , ocupante do cargo de Escriturário , junto ao Serviço Mu-
nicip al de Água e Esgoto – REF. 09-A, com proventos integrais, calculados
sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 1.709,89 (um mil,
setecentos e nove reais e oitent a e nove cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

                                      André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 999, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) VERA ANTONIETA FURLAN
BELMONTE ).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 020/12,
baixa a seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 41/03 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), VERA
ANTONIETA FURLAN BELMONTE , ocupante do cargo de Assistente So-
cial , junto à Secretaria Municip al Saúde – REF. 15-A, com proventos
integrais, calculados sobre a base de contribuição, correspondente a R$
3.031,23 (Três mil, trint a e um reais vinte e três cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

                                      André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1000, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) TANIA GODOY GIBÉRIO).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 015/
12, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 41/03 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), TÂNIA GODOY
GIBÉRIO, ocupante do cargo de Professora de Pré Escola , junto a
Secretaria Municip al de Educação – REF. 10-A, com proventos integrais,
calculados sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 1.868,61
(um mil, oitocentos e sessent a e oito reais e sessent a e um cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

                                      André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1001, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)
servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) LOZENIR ELZA  DOMINGUES).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 021/
12, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 41/03 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), LOZENIR ELZA
DOMINGUES, ocupante do cargo de Monitora de CEC , junto a Secretaria
Municip al de Educação – REF. 10-C, com proventos integrais, calculados
sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 1.941,09 (um mil,
novecentos e quarent a e um reais e nove cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1002, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) AGOSTINHO FAGGIAN NETO).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 019/
12, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), AGOSTINHO
FAGGIAN NETO, ocupante do cargo de Mecânico  junto à Secret aria Mu-
nicip al de Transportes Internos – REF. 11-E, com proventos integrais,
calculados sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 2.213,10
(Dois mil, duzentos e treze reais e dez cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1003, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) BENEDITO JOÃO NALIN ).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 012/12,
baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), BENEDITO JOÃO
NALIN , ocupante do cargo de Diretor de Dep artamento  junto à Secretaria
Municip al de Finanças – REF. 18-E, com proventos integrais, calculados
sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 5.413,89 (Cinco mil,
quatrocentos e treze reais e oitent a e nove cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1004, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)
servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) ADEMIR GIOVANONI).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 017/12,
baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), ADEMIR
GIOVANONI , ocupante do cargo de Agente Administrativo  junto à
Secretaria Municip al de Finanças – REF. 10-E, com proventos integrais,
calculados sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 2.013,78 (Dois
mil, treze reais e setent a e oito cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1005, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos calculados pela

média contributiva, ao servidor público municipal Senhor
RUBENS NIDOVAL GANHOR)

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência e
Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o pedido de aposentadoria da
interessada, constante do processo nº 014/2012, baixa a seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea “a”, da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 –
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, ao servidor público municipal Senhor RUBENS NIDOVAL GANHOR,
ocupante do cargo de Motorist a, junto a  SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO  – com proventos calculados pela Média Contributiva,
correspondente a R$ 1.272,04 (Um mil, duzentos e setent a e dois reais e
quatro cent avos) .
Parágrafo Único  - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de Previdência
Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal nº 10887/2004.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Depº de Administração Geral -



PIRACICABA, quinta-feira, 1º de março de 201220

RESOLUÇÃO   N.º 1006, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos calculados pela média
contributiva, ao servidor público municipal Senhor SEBASTIÃO FRANCO

RODRIGUES)

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência
e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o pedido de
aposentadoria da interessada, constante do processo nº 018/2012, baixa a
seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea “B”, da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 –
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, ao servidor público municipal Senhor SEBASTIÃO FRANCO
RODRIGUES, ocupante do cargo de Servente de Pedreiro , junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS– com proventos calculados pela Média
Contributiva, correspondente a R$ 864,88 (Oitocentos e sessent a e quatro
reais e oitent a e oito cent avos) .
Parágrafo Único  - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de Previdência
Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal nº 10887/2004.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Depº de Administração Geral -

RESOLUÇÃO   N.º 1007, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos calculados pela média

contributiva, ao servidor público municipal Senhor IARA DE OLIVEIRA
CARLOMAGNO)

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência
e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o pedido de
aposentadoria da interessada, constante do processo nº 011/2012, baixa a
seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea “b”, da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 –
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, ao servidor público municipal Senhor IARA DE OLIVEIRA
CARLOMAGNO,  ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem , junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE– com proventos calculados pela Média
Contributiva e  de acordo com o art. 2º da Lei Municipal nº 3207/90,
correspondente a R$ 860,18 (Oitocentos e sessent a reais e dezoito cent avos) .
Parágrafo Único  - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de Previdência
Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal nº 10887/2004.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Depº de Administração Geral -

RESOLUÇÃO   N.º 1008, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o) servidor(a)

público(a) municipal Senhor(a) APARECIDA LARA DA SILVA).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência
e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o pedido de
aposentadoria da interessada, constante do processo nº 013/12, baixa a seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº
47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria Voluntária,
a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), APARECIDA LARA DA SILVA,
ocupante do cargo de Escriturária  junto à Secretaria Municip al de Educação
– REF. 09-E, com proventos integrais, calculados sobre a base de contribuição,
correspondente a R$ 2.413,83 (Dois mil, quatrocentos e treze reais e oitent a
e três cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1009, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) MARIA ANGELICA
SCHIEVANO DANELON ).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 010/12,
baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), MARIA
ANGÉLICA SCHIEVANO DANELON , ocupante do cargo de Economist a
Doméstica  junto à Secretaria Municip al de Educação – REF. 15-E, com
proventos integrais, calculados sobre a base de contribuição, correspondente
a R$ 3.453,23 (Três mil, quatrocentos e cinqüent a e três reais e vinte e
três cent avos).
 Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO   N.º 1010, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, a(o)

servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) ADILSON FIDELIS).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o
Laudo Médico Pericial, emitido pelo Serviço Municipal de Perícia Médica e
as demais informações contidas no processo nº 023/12, baixa a seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. I, c/c §§ 3º e 17 da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972
– Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
por invalidez, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) ADILSON
FIDELIS, ocupante do cargo de Sub Inspetor 1, junto à Secretaria Civil
Municip al -  com proventos proporcionais, calculados pela Média Contributiva,
correspondente a R$ 2.323,95 (Dois mil, trezentos e vinte e três reais e
novent a e cinco cent avos) .
Parágrafo Único  - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice
em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de Previdência
Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal nº 10887/2004.
Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Deptº de Administração Geral -

RESOLUÇÃO   N.º 1011, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.
(Concede aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, a(o) servidor(a)

público(a) municipal Senhor(a) LUIZ CARLOS DOS SANT OS).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência
e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o Laudo Médico
Pericial, emitido pelo Serviço Municipal de Perícia Médica e as demais
informações contidas no processo nº 024/12, baixa a seguinte:
R E S O L U Ç Ã O

Artigo 1º  - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. I, c/c §§ 3º e 17 da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 –
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
por invalidez, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) LUIZ CARLOS
DOS SANTOS, ocupante do cargo de Médico Plantonist a junto à Secretaria
Municip al de Saúde -  com proventos integrais, calculados pela Média
Contributiva, correspondente a R$ 6.108,00 (Seis mil, cento e oito reais) .
Parágrafo Único  - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de Previdência
Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal nº 10887/2004.
Artigo 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 1º de março de 2012.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2012.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

Publicada na Secretaria Geral do IPASP e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Deptº de Administração Geral -

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO MENSAL

RESOLUÇÃO  N.º 1012,   DE  10 DE FEVEREIRO DE 2012.
PROCESSO Nº 010/2012

                          ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do
Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais
de Piracicaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, de
acordo com a Lei Municipal 2840/87, regulamentada pela Resolução 240/
87 e com o disposto no art. 40, §7, inc.II , da Constituição Federal, alterada
pela emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003 e em
conformidade com o contido nos autos do processo nº 010/2012 resolve
conceder ao(s) beneficiário(s) do ex-servidor Sr. SEBASTIÃO DE SOUZA
LOURENÇO, abaixo especificado(s), em razão do seu falecimento ocorrido
em 31 de JANEIRO de 2012, pensão mensal, calculada sobre os últimos
vencimentos recebidos, ou seja, R$ 1.285,18, conforme consta da planilha
de cálculo, inserida no processo em referência.

 PIRACICABA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2012.

André Evandro Pedro da Silva
-Presidente-

Publicada na Secretaria Geral do Instituto e no Diário Oficial do Município.

Ilma de Araujo Quartarolo
- Deptº de Administração Geral -

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 11/02/2012

Resolução nº 9995, de 10 de fevereiro de 2012

Onde se lê :   Resolução nº 9995, de 10 de fevereiro de 2012

Leia-se:         Resolução nº 995, de 10 de fevereiro de 2012

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2012

Ilma de Araujo Quartarolo
- Secretaria Geral -

NOME 
R.G. 

PARENTESCO 
DATA/NASC. 
ESTADO CIVIL 

% 
 

VALOR 
DALVA DE SOUZA LOURENÇO  
RG. Nº  12.094.073-5 

ESPOSA 
05/03/1950 
VIÚVA 

100 % 
 

 R$ 1.285,18 
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