
MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP ANO XLV Nº 10.773

Piracicaba, 10 de abril de 2012

PODER EXECUTIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 42/2012

Objeto: Aquisição e instalação de toldo de mola.

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

EMPRESA(S) LOTE (S)
Joel Gilbertoni Me. 01.

Piracicaba, 04 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 35/2012

Objeto: iluminação das pinturas artísticas em muro no Cemitério da Saudade
– Av. Independência, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e
equipamentos.

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

EMPRESA(S) ITEM(S)
CTA Construções e T ecnologias Ambient ais Lt da Epp. 01.

Piracicaba, 05 de abril de 2012.

Barjas Negri
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 45/2012

Objeto: Aquisição de mobiliários.

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

EMPRESA(S) LOTE (S)
Bellart indústria e Comércio Ltda Me. 01.
Coperflex Industria e Comércio de Moveis e
Peças para Escritorio Ltda. 02.

Piracicaba, 05 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 46/2012

Objeto: Prestação de serviços de impressão de certidões da dívida ativa e
ofícios, durante o exercício de 2012.

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

EMPRESA(S) LOTE (S)
Marpress Informática Lt da. 01.

Piracicaba, 05 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

REGULAMENTO DO XII PRÊMIO ESCRIBA DE POESIA – ANO  2012

1 – O XII PRÊMIO ESCRIBA DE POESIA, oficializado por Lei Municipal, é
promovido pela Prefeitura do Município de Piracicaba, através da Secretaria
Municipal da Ação Cultural e da Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba
“Ricardo Ferraz de Arruda Pinto”, com o apoio das Instituições Literárias de
Piracicaba, com objetivo de dar oportunidade de expressão e manifestação
a todo segmento de público.

· Os concorrentes deverão ter a idade mínima de 15 (quinze) anos.

2 – As poesias serão inscritas mediante o cumprimento das seguintes
exigências:

2.1- Quando a inscrição for ENVIADA PELO CORREIO ou ENTREGUE NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL:

Os participantes deverão apresentar 3 (três) poesias originais (não há
necessidade de ineditismo) em português, de autoria própria, sobre tema
livre, digitados em papel A-4 (sulfite), de um lado só, com o máximo de 2
folhas, com letra tamanho 12, fonte Times New Roman ou Arial, espaço
entre as linhas 1,5, em 5 (cinco) vias (inclusive para poesias modernas cujo
estilo exija uma estética diferenciada). Os trabalhos pornográficos ou eróticos
serão sumariamente excluídos.
· Cada poesia deve ter somente o seu título e o pseudônimo do seu autor.
· Em envelope anexo, lacrado, deverão vir os dados confidenciais do autor:
nome completo, pseudônimo, idade, endereço completo, inclusive CEP, DDD,
telefone, RG, CPF, o título dos trabalhos inscritos. No mesmo envelope
lacrado deve ser colocado CD ou DVD com os trabalhos devidamente
digitados. Por fora do envelope, devem apenas constar o pseudônimo usado
e o título dos trabalhos inscritos. Se o envelope dos dados confidenciais vier
aberto, ou se não estiver acompanhado de CD ou DVD com o texto dos
trabalhos digitados, o candidato será sumariamente eliminado.

2.2-quando a inscrição for enviada por e-mail:

Neste caso, os candidatos deverão mandar os três trabalhos inscritos
somente para o site

http://biblioteca.piracicaba.sp.gov.br/premioescriba
a) Os arquivos deverão ser enviados no formato DOC (Word)

b) No e-mail deverá constar 4 anexos: para cada uma das poesias um
anexo, somente com título e pseudônimo. Em outro anexo (4º) deverá constar
a identificação do participante conforme o item 3, alínea b.

3 – Fica assegurada, com o máximo rigor, a confidencialidade dos dados
pessoais dos concorrentes. Os envelopes com os dados confidenciais
somente serão abertos depois de conhecidos os trabalhos premiados, e os
arquivos com os dados pessoais dos candidatos que optarem pela inscrição
on-line também ficarão resguardados, sendo absolutamente desconhecidos
dos membros da Comissão Julgadora.

4 – As inscrições estarão abertas de 30 de abril  de 2012 até 31 de maio de
2012, na BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRACICABA, RUA
SALDANHA MARINHO, 333  CEP 13400-210, CENTRO – PIRACICABA,
SP, TEL e FAX. 0XX 19 3433 3674, ou pelo site

http://biblioteca.piracicaba.sp.gov.br/premioescriba
No caso das inscrições feitas pelo correio, valerá a data do carimbo postal
como data da inscrição. As postagens por e-mail serão válidas até o dia 31
de maio de 2012 às 23 horas e 59 minutos.

5 – Os autores do primeiro, do segundo e do terceiro trabalhos classificados
receberão um troféu, um diploma e, respectivamente, os valores de R$
4.000,00 (quatro mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 2.000,00 (dois
mil reais).

6 % Excetuando-se os três primeiros trabalhos premiados em 1º, 2º e 3º
lugar , o melhor trabalho de escritor local (natural do município de Piracicaba
ou nele residente há mais de dois anos) será premiado com a entrega de
um  TROFÉU especial, do
“Troféu Maria Cecília Machado Bonachella” e da quantia de R$ 1.500,00.

7 – A Secretaria Municipal da Ação Cultural indicará um júri constituído de 05
(cinco) intelectuais de reconhecida capacidade, atuantes na área da literatura,
os quais procederão à seleção dos trabalhos inscritos, classificando as 30
(trinta) melhores poesias. Os trabalhos não classificados serão incinerados/
deletados após a seleção e premiação.

8 – As 30 (trinta) poesias selecionadas serão reunidas numa Antologia, que
será editada pela Secretaria Municipal da Ação Cultural e oferecida aos
participantes e entidades culturais sem custos adicionais.

9 –Aos classificados não serão pagos taxa monetária alguma a título de
direitos autorais.

10 – A Secretaria Municipal da Ação Cultural se reserva o direito de veicular
a Antologia da maneira que melhor lhe aprouver, sem fins lucrativos.

11 – Os prêmios serão conferidos em cerimônia previamente marcada, a
ser realizada no mês de outubro de 2012. Todos os classificados receberão
diplomas e 10 (dez) exemplares da antologia.

12 – O julgamento será realizado até o mês de agosto de 2012.

15 – Os concorrentes serão notificados do resultado pelo correio ou por e-
mail, e por divulgação na Imprensa a partir da segunda quinzena de
setembro.

16 – O simples envio das poesias implica na aceitação direta deste
regulamento.

17 – Os trabalhos remetidos em desacordo com este Regulamento (falta
de dados precisos, ou de difícil identificação, número incompleto de cópias,
envelope confidencial aberto, falta do CD ou DVD e aqueles corrompidos
ou infectados etc.) serão sumariamente desclassificados.

18 – A decisão do júri é irrecorrível e não caberão recursos.

19 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora e a de seleção e Premiação e pela Coordenação do XII
Prêmio Escriba de Poesia.

ATENÇÃO: a Comissão de Organização do XII Premio Escriba de Poesia
está instituindo um PREMIO ESPECIAL  para a melhor poesia inscrita
entre os  participantes na faixa etária de  15 a 17 anos . Este trabalho
também será selecionado pela mesma Comissão de Seleção e Premiação

Contato para tirar duvida:
E-mail: bibliotecadepiracicaba@hotmail.com
            bibliotecadepiracicaba@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2012

OBJETO: CONFECÇÃO DE LIVROS (CARTILHAS)

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/04/2012, às 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/04/2012, 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, 09 de abril de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2012

OBJETO: Fornecimento parcelado de medicamentos.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/04/2012, às 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 24/04/2012, 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, 09 de abril de 2011.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

SECRETARIA MUNICIPAL
DA AÇÃO CULTURAL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
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DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que estão abertas as Licitações relacionadas abaixo:

Modalidade:  Pregão Presencial nº 51 /2012.
Objeto : prestação de serviços técnicos e pedagógicos, com locação de
equipamentos e materiais didáticos de apoio para operacionalização do
Observatório Astronômico de Piracicaba. Início da Sessão Pública : 23/
04/2012 às 09h, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de
Piracicaba, sita na Rua Antônio Corrêa Barbosa, n.º 2233, 1º andar,
Piracicaba/SP.

Modalidade:  Pregão Presencial nº 52/2012.
Objeto : prestação de serviços de transporte de mobiliários, com
fornecimento de caminhão baú e mão de obra, durante o exercício de 2012.
Início da Sessão Pública : 23/04/2012 às 10h, na Sala de Licitações da
Prefeitura do Município de Piracicaba, sita na Rua Antônio Corrêa Barbosa,
n.º 2233, 1º andar, Piracicaba/SP.

Os Editais completos encontram-se a disposição para download no site
http://www.piracicaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas
pelo e-mail compras@piracicaba.sp.gov.br ou pelo. Fone (19) 3403-1020.
Fax (19) 3403-1024. Piracicaba, 09 de abril de 2012.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimonio

Diretora

EXPEDIENTE DO DIA 09 DE ABRIL DE 2012

PORTARIAS ASSINADAS  – Barjas Negri, Prefeito do Município de
Piracicaba, assinou as seguintes Portarias:

- EXONERANDO com fundamento no artigo 43, parágrafo único, inciso I da
Lei Municipal nº 1972/72, a Sra. DEBORA  TEIXEIRA OLIVEIRA
LARANJEIRA,  R.G. 40.085.277-9, do cargo que exerce em comissão de
Assistente de Pesquisa e Promoção, referência 06-A, junto a Secretaria
Municipal de Governo.

-  NOMEANDO com fundamento no artigo 13, inciso II, da Lei Municipal nº
1972/72, a Sra. DEBORA  TEIXEIRA OLIVEIRA LARANJEIRA,  RG.
40.085.277-9, para exercer em comissão o cargo de Assessor de
Comunicação - Nível Superior, referência 10-A, cargo criado pela Lei Mu-
nicipal nº 3145 de 20 de abril de 1990, junto a Secretaria Municipal de
Governo.
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS
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NOME: ANGELA IRANI RAINHA
ENDEREÇO: R. TREZE DE ABRIL, 300-

PIRACICAMIRIM
DOCUMENTO: NP 47199
NOME: MOSTAFA BARTAR ISFANHANI
ENDEREÇO: AV. DO CAFÉ, 345-  PARQUE CHAPADÃO
DOCUMENTO: AI 15483
NOME: SANDRA VERONESI
ENDEREÇO: R. ANTONIO SEBASTIÃO COLETI, 38-

B. NOVO HORIZONTE
DOCUMENTO: NP 46109
NOME: SANDRA VERONESI
ENDEREÇO: R. ANTONIO SEBASTIÃO COLETI, 38-

B. NOVO HORIZONTE
DOCUMENTO: NP 46110
NOME: ERCILIA VACHI GUIDI
ENDEREÇO: R. MARCOLO VACCHI. 70 –

B. SERTÃOZINHO
DOCUMENTO: NP 46229
NOME: CLAUDETE FERREIRA ARANTES
ENDEREÇO: R. ELIAS FAUSTO, 441-

B. SOL NASCENTE
DOCUMENTO: AI 15790
NOME: CASTELO EMP. E COMERCIAL
ENDEREÇO: R. DAS PERDIZES, 133- B.

NOVA PIRACICABA
DOCUMENTO: NP 46197
NOME: ALBA  REGINA RIBEIRO FULFULE
ENDEREÇO: R. DR. LULA, 460 – B. JARAGUÁ
DOCUMENTO: NP 46327
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16058

NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16057
NOME:  GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16056
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16055
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16052
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16053
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16059
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16061
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16054
NOME: GAO MARKETING IMOBILIARIO S/C
ENDEREÇO: R. B, S/Nº – PARQUE SANTIN
DOCUMENTO: AI 16060
NOME: REGINALDO FRANCOIA
ENDEREÇO: R. DA PALMA, 2701 – B. PAULISTA
DOCUMENTO: NP 46312
NOME: JOSÉ FELIZOLLO
ENDEREÇO: R. KURT NIMUENDAJU, 659-

B. PAULISTA
DOCUMENTO: NP 46315

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE

segunda-feira, 03 de abril de  2012

Engº. Agrº.Francisco Rogerio Vidal e Silva
Secretario Municipal de Defesa do Meio Ambiente

DIVISÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

          Pelo presente Edital, informamos os Auto de Infração, Notificação e Comunicado,  Devolvidas do Correio
através de “AR” Aviso de Recebimento, conforme segue abaixo relacionados, desta Secretaria.
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COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 39/11
Execução de obras para construção de quadra poliesportiva coberta no bairro
Parque São Jorge/Cruz Caiada, com fornecimento de materiais, mão-de-obra
e equipamentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica que
após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório e com
base no parecer da Unidade Requisitante quanto, à regularidade das planilhas e
os preços estarem compatíveis com os praticados no mercado, tendo como
participantes as empresas: FORMA ENGENHARIA LTDA. - EPP, MARQUEZIN
CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS L TDA., CONSTRUTORA E
PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA., STIGMA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA. e CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CONSTRUÇÕES
- EPP, DELIBEROU por DESCLASSIFICAR a empresa CLAUDIO ROBERTO
FERREIRA CONSTRUÇÕES - EPP, CLASSIFICAR as demais propostas
apresentadas e APROVAR por ser a de menor preço a proposta da empresa
MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS L TDA.
Publique-se.

Piracicaba, 09 de abril de 2012.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

__________

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/12
Aquisição de equipamentos de ginástica a serem instalados ao ar livre,
confeccionados em tubo aço carbono, com rolamentos blindados, pintura
eletrostática a pó e sistema de soldagem a mig e pinos maciços para Parques
de lazer e praças de Piracicaba.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que a empresa TRYANON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
LTDA., interpôs recurso quanto à decisão desta Comissão.

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

Piracicaba, 09 de abril de 2012.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

__________

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 21/12
Execução de obras p ara reforma p arcial e melhorias no prédio “Est ação
do Idoso”, no Bairro Paulist a, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra e equip amentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise dos documentos apresentados ao referido certame licitatório
e com base nas declarações do representante da Unidade Requisitante quanto,
à regularidade dos atestados técnicos e declarações dos Anexos A e C, tendo
como participantes as empresas: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
CONCIVI LTDA., CONSTRUTORA UNAI LTDA. e MARQUES ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA., DELIBEROU por HABILITAR as empresas
participantes. Não havendo manifestação de recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis , fica marcado para o dia 19/04/2012 às 14h a abertura dos enve-
lopes de nº 02 - Propost a.

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

Piracicaba, 09 de abril de 2012.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

__________

COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/12
Execução de obras p ara infraestrutura em trecho de Avenida no Bairro
Vila Sonia, incluindo drenagem e p aviment ação asfáltica, com fornecimento
de materiais, mão-de-obra e equip amentos.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise dos documentos apresentados ao referido certame licitatório
e com base nas declarações do representante da Unidade Requisitante quanto,
à regularidade dos atestados técnicos e declarações dos Anexos A e C, tendo
como participantes as empresas: PROJECON – PROJETOS E CONSTRUÇÃO
CIVIL PIRACICABA  LTDA. e J.P.A. - AMBIENTAL, SERVIÇOS E OBRAS
LTDA., DELIBEROU por HABILITAR as empresas participantes. Não havendo
manifestação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis , fica marcado para
o dia 19/04/2012 às 14h a abertura dos envelopes de nº 02 - Propost a.

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

Piracicaba, 09 de abril de 2012.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

HOMOLOGAÇÃO – Barjas Negri, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente
Processante e de Sindicância no seguinte Processo:

Processo n.º.: 119.847/2009.

Assunto: Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor público mu-
nicipal, Sr. PAULO ROGÉRIO DA SILVA, lotado na Guarda Civil Municipal
de Piracicaba, com fundamento no artigo 28, incisos XXII, XLII e LXXXV,
com penalidade prevista no artigo 35, inciso IV, todos da Lei Complementar
nº 067/1996 – Estatuto da Guarda Civil Municipal de Piracicaba.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pela aplicação da pena
de DEMISSÃO com fundamento no artigo 35, inciso IV, da Lei Complementar
nº 067/1996, o servidor PAULO ROGÉRIO DA SILVA, face a infringência do
artigo 28, incisos XXII, XLII e LXXXV do mesmo diploma legal.

MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S.

COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE

CONCLUSÃO – PROCESSO N.º 280/2012

Marcelo Mantovani, Presidente da Comissão Permanente Sindicante,
constituída através do Ato n.º 920 de 01 de dezembro de outubro de 2011,
faz saber a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que,
nos autos do Processo Sindicante sob n.º 280/2012, instaurado para apurar
irregularidades no âmbito administrativo e disciplinar, em razão dos fatos
ocorridos em 12/01/12 no Pólo Santa Terezinha, a Comissão concluiu por
unanimidade pelo arquivamento do presente processo.

Piracicaba, 04 de abril de 2.012

Marcelo Mantovani
Presidente da Comissão

HOMOLOGAÇÃO

Eng.º Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água
e Esgoto - SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e
baseado no Relatório Final da Comissão Permanente Sindicante, constituída
através do Ato n.º 920, de 01 de dezembro de 2011, e demais documentos
que instruíram os autos, HOMOLOGA  o procedimento e ratifica  a conclusão
apresentada no Processo n.º 280/2012 .
Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Piracicaba para os devidos
efeitos legais

Piracicaba, 04 de abril de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do SEMAE, nomeado através da
Portaria n.º 15041, de 01 de janeiro de 2009, 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
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, homologa
o Procedimento Licitatório n.º 3353/2011, Concorrência n.º 01/2012, que tem
como objeto a construção de subadutora de água tratada para o bairro jupiá
e adjacências, em piracicaba-sp, com fornecimento de materiais,
equipamentos, mão-de-obra simples e especializada e demais itens
necessários ao cumprimento do contrato, e adjudica o objeto da licitação à
empresa J. Nassif Engenharia e Comércio Ltda., pelo valor total de R$
985.860,00 (Novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais).

Piracicaba, 03 de abril de 2.012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º  063/2012 – PROCESSO N.º  1021/2012

Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria para
confecção e instalação de guarda-corpo, porta e passarela nos floculadores
das Estações de Tratamento de Água Luiz de Queiroz 01 e 02.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 25/04/2012,
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.

PREGÃO PRESENCIAL N.º  064/2012 – PROCESSO N.º  1143/2012
Contratação de empresa para fornecimento de 96 (noventa e seis) metros
de tubos de PEAD , DN 355mm, PE 80, PN 10,SDR 13,5 – ISO 4427.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 24/04/2012,
às 14h, 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.

PREGÃO PRESENCIAL N.º  065/2012 – PROCESSO N.º  1174/2012
Contratação de empresa para fornecimento de 08 (oito) válvulas borboleta
DN 500mm, com flanges, corpo curto.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 25/04/2012,
às 14h, 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.

PREGÃO PRESENCIAL N.º  066/2012 – PROCESSO N.º  1175/2012
Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas para
desobstrução de esgoto.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 24/04/2012,
às 09h, na Sala de Licitações do SEMAE (1.º andar), 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.

PREGÃO PRESENCIAL N.º  067/2012 – PROCESSO N.º  1205/2012
Contratação de empresa para fornecimento de Materiais Elétricos.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 24/04/2012,
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.

PREGÃO PRESENCIAL N.º  068/2012 – PROCESSO N.º  1076/2012
Contratação de empresa para fornecimento de 04 (quatro) conjuntos
motobombas peristálticas.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 24/04/2012,
às 14h, na Sala de Licitações do SEMAE (1.º andar), 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, 09 de abril de 2012

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL REPUBLICADO

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

Modalidade: Pregão Presencial n.º 13/2012
Objeto:  Aquisição de Equipamentos para Ata Eletrônica.
Tipo :  Menor preço global
Credenciamento :  Dia 18/04/2012 das 13:00hs às 13:30hs no Plenário.
Início da Sessão Pública: Dia 18/04/2012 às 13:30hs no Plenário da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano, n.º 834 -
Térreo - Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edit al completo  à disposição no Setor de Contratos da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano n.º 834,
subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00, telefones:
(19) 3403-6500 ramal 6609 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 05 de abril de 2012.

Milena Petrocelli Furlan Dionísio
Pregoeira Oficial

COMUNICADO

Torno público para conhecimento dos interessados, que o Pregão
Presencial 10/2012(Aquisição de 02 ares condicionados Hi Wall de 24.000
BTUs para a recepção do prédio principal), foi julgado FRACASSADO
pela Pregoeira e Equipe de apoio devido ao preço apresentado ser
considerado inaceitável.

Piracicaba, 09 de abril de 2012.

   João Manoel dos Santos
  Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE
ABERTURA E JULGAMENTO

DE LICITAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE
PROCESSANTE E DE

SINDICÂNCIA

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO

PODER LEGISLATIVO
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AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade: Pregão Presencial n.º 14/2012.
Objeto:  fornecimento parcelado de produtos de limpeza.
Tipo :  menor preço por item.
Credenciamento : Dia 20/04/2012 das 13 às 13h30.
Início da Sessão Pública: Dia 20/04/2012 às 13h30  no Plenário da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano, n.º 834 -
Térreo - Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edit al completo  à disposição no Setor de Contratos da Câmara
de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano n.º 834,
subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00, telefones:
(19) 3403-7009 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 09 de abril de 2012.

Kátia Garcia Mesquita
Pregoeira Oficial

PORTARIA No. 26, DE 09 DE ABRIL  DE 2012.
                    (Dispõe sobre exoneração de funcionária  ocupante
de cargo de provimento Efetivo).

JOÃO MANOEL  DOS SANTOS, Presidente da Câmara de Vereadores
de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º  Fica a funcionária, LIGIANE RODRIGUES BUENO, exonerada do cargo
de Advogada Junior, sob o regime Estatutário, cargo que ocupava de provimento
efetivo, nomeada através da Portaria no. 114, de 16 de junho de 2009.

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

Câmara de Vereadores de Piracicaba, 09 de abril de 2012.

JOÃO MANOEL DOS SANTOS
               - Presidente -

Publicada no Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara de
Vereadores de Piracicaba, em 09 de abril de 2012.

                            KÁTIA  GARCIA MESQUITA
                                          - Diretora do Depto. Administrativo e Financeiro-

EDITAL RESUMIDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012

A Prefeitura do Município de Saltinho, com Paço Municipal à Av. 07 de setembro,
1733, Centro, Saltinho/SP, torna público, para conhecimento de interessados,
que acha-se aberta a Tomada de Preços nº 004/2012, que objetiva o
fornecimento p arcelado e a pedido, de medicamentos . O edital completo
poderá ser retirado das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda
a sexta-feira e será gratuito, está disponível para consultas no site
www.saltinho.sp.gov.br. Será exigido o cadastramento prévio até as 16:00 horas
do dia 27/04/2012. Os envelopes com a documentação e a proposta deverão
ser protocolados no Paço Municipal até às 8:50 horas do dia 30/04/2012, sendo
que a abertura será neste mesmo dia às 9:00 horas. Saltinho/SP, 09/04/2012.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
Prefeito Municip al

EDITAL RESUMIDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

A Prefeitura do Município de Saltinho, com Paço Municipal à Avenida 07 de
setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, torna público, para conhecimento de
interessados, que acha-se aberta a Tomada de Preços nº 005/2012, que objetiva
o fornecimento p arcelado e a pedido, de materiais de consumo hospit alar
e de enfermagem . O edital completo poderá ser retirado das 8:00 às 11:00 e
das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira e será gratuito, está disponível
para consultas no site www.saltinho.sp.gov.com.br. Será exigido o cadastramento
prévio até as 16:00 horas do dia 27/04/2012. Os envelopes com a documentação
e a proposta deverão ser protocolados no Paço Municipal até às 13:50 horas do
dia 30/04/2012, sendo que a abertura será neste mesmo dia às 14:00 horas.
Saltinho/SP, 09/04/2012.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
Prefeito Municip al

COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

C O M U N I C A D O

CONVITE Nº: 014/2012

Objeto: contratação de empresa visando a prestação de serviços especializados
em consultoria e assessoria nos procedimentos licitatórios e demais assuntos

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que, após análise dos documentos apresentados ao referido certame licitatório,

tendo como participantes as seguintes empresas: J.L. Despontin de Campos
Consultoria; Ideal Soluções Contabilidade Ltda EPP; e, Foconsult Consultores
Associados Ltda, que apresentaram todos os documentos exigidos no
instrumento convocatório estando habilitadas; enquanto que a empresa Sino
Assessoria e Consultoria Ltda EPP, apresentou restrições em sua
documentação, apresentando os documentos exigidos nos itens 5.2.8 e 5.2.9
do instrumento convocatório, com prazo de validade vencidos, por tratarem
de documentos relativos a regularidade fiscal, conforme determina o item 5.4
do instrumento convocatório, combinado com o art. 42 da Lei Complementar
nº 123/2006, sendo assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis após a
publicação deste comunicado para regularização das restrições, caso venha
ser o vencedor deste certame. Aberto os envelopes contendo as propostas
apresentadas ao referido certame licitatório, e com base no menor preço mensal
apresentado, ficando desta forma com a seguinte classificação: 1º) Ideal
Soluções Contabilidade Ltda EPP: R$ 4.800,00; 2º) J.L. Despontin de Cam-
pos Consultoria: R$ 5.220,00; 3º) Foconsult Consultores Associados Ltda: R$
6.150,00; e, 4º) Sino Assessoria e Consultoria Ltda EPP: R$ 6.600,00.
Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis contados da publicação deste
comunicado para eventual interposição de recursos, conforme determina o §
6º do artigo 109 da Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações. Vencido
o prazo recursal, e, não havendo interposição de recursos, o processo será
encaminhado à autoridade superior para homologação e adjudicação do objeto
desta licitação.
Publique-se no Diário Oficial do Município de Piracicaba/SP e no mural da
Prefeitura do Município de Saltinho/SP.

Prefeitura do Município de Saltinho/SP, 09 de abril de 2012.

MARTA REGINA BARRICHELLO
- Presidente da Comissão de Licit ações -

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inteligência do Artigo 25, inciso I, c/c Artigo 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações. (conforme Parecer Jurídico, anexo aos autos)

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Assistência Técnica, Conserto de Equipamento Médico de
Colonoscopia.
CONTRATADO: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.
VALOR: R$ 23.403,43 (vinte e três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e
três centavos).
REQUISIÇÃO: n.º 3753/2012.
PRAZO CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias úteis.

1 - Visto.
2 - Tendo em vista o disposto no Estatuto das Licitações, bem como os

preços estarem compatíveis com os praticados no mercado, e considerando o
Parecer Jurídico, prescinde de licitação a presente despesa no valor de R$
23.403,43 (vinte e três mil, quatrocentos e três reais e quarenta e três centavos).

3 - Atribuição e competência conferida nos termos do Decreto Municipal n.º
13.011, de 20 de janeiro de 2009.

4 - Encaminhe-se ao Sr. Prefeito Municipal para que se digne ratificar a
presente inexigibilidade de licitação.

FERNANDO ERNESTO CÁRDENAS
Secretário Municipal de Saúde

Ratifico a presente despesa feita através de inexigibilidade de licitação, conforme
Parecer Jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

À Procuradoria Geral para publicidade do ato.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

__________

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inteligência do Artigo 25, inciso I, c/c Artigo 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações. (conforme Parecer Jurídico, anexo aos autos)

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação.
OBJETO: Prestação de Serviços de Upgrade, Suporte, Licença Adicional e
Formação Completa do Software Scriptcase.
CONTRATADO: NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
VALOR: R$ 11.560,00 (onze mil, quinhentos e sessenta reais).
REQUISIÇÃO: n.º 3753/2012.
PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos
da Lei Federal n.º 8.666/93.

1 - Visto.
2 - Tendo em vista o disposto no Estatuto das Licitações, bem como os

preços estarem compatíveis com os praticados no mercado, e considerando o
Parecer Jurídico, prescinde de licitação a presente despesa no valor de R$
11.560,00 (onze mil, quinhentos e sessenta reais).

3 - Atribuição e competência conferida nos termos do Decreto Municipal n.º
13.011, de 20 de janeiro de 2009.

4 - Encaminhe-se ao Sr. Prefeito Municipal para que se digne ratificar a
presente inexigibilidade de licitação.

             GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

Ratifico a presente despesa feita através de inexigibilidade de licitação, conforme
Parecer Jurídico e solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

À Procuradoria Geral para publicidade do ato.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Inteligência do Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações. (conforme Parecer Jurídico, anexo aos autos)

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
OBJETO: Prestação de serviços de tratamento e disposição final de resíduo
sólido domiciliar e comercial do Município de Piracicaba.
CONTRATADO: ESTRE AMBIENTAL S/A.
VALOR A SER RESERVADO: R$ 5.644.800,00 (cinco milhões, seiscentos e
quarenta e quatro mil e oitocentos reais)
PRAZO CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão da licitação,
Pregão Presencial nº 39/2012.
REQUISIÇÃO Nº: 0875/2012

1 - Tendo em vista o disposto no Estatuto das Licitações, e considerando o
Parecer Jurídico, dispenso de licitação a presente despesa no valor de R$
5.644.800,00 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais)

2 - Atribuição e competência conferida nos termos do Decreto Municipal nº
14.586, de 05 de abril de 2012.

3 - Encaminhe-se ao Sr. Prefeito Municipal para que se digne ratificar a
presente dispensa de licitação.

MÁRCIO ANTONIO MARUKO
Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Ratifico a presente despesa feita através de dispensa de licitação, conforme Parecer
Jurídico, e solicitação da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

À Procuradoria Geral para publicidade do ato.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

Termo de Rescisão Contratual Unilateral com a empresa ESTRE AMBIENTAL
S/A. (SEDEMA)

DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 1.033/2006.
Licitação: Pregão Presencial n.º 102/2006.
Objeto: prestação de serviços de destinação final dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais gerados no Município de Piracicaba em aterro sanitário/
industrial devidamente licenciado, incluindo transporte.
Valor: R$ 6.849.300,00 (Seis milhões oitocentos e quarenta e nove mil e trezentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 24/04/2007.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
Data: 09/04/2012.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da Portaria nº 3.525/11, ou dele tiverem
conhecimento, que o DD. Procurador Geral do Município, determinou a
instauração de Sindicância referente ao TC 074/010/2003, objeto do
processo com protocolo nº 51.344/2012, em cumprimento ao princípio
da publicidade.

Piracicaba, 09e abril de 2012.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão
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LEI N.º 7.282, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre denominação de Área Verde do loteamento Villa Real, no Bairro
Jardim Califórnia, 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  8  2

Art. 1º Fica denominada de “Maria Aparecida Ferro Polisel”, Cidadã Prestante,
a Área Verde localizada na Rua Virgílio Lemes dos Santos, no Setor 24
(vinte e quatro), Quadra 45 (quarenta e cinco), no loteamento Villa Real, no
Bairro Jardim Califórnia, neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de abril 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

Autora do Projeto: Vereadora Márcia Gondim Carneiro da Cunha e Dias Pacheco.

LEI N.º 7.283, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre denominação de Escola Municipal (Ensino Infantil) no Bairro
Vila Monteiro, 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  8  3

Art. 1o Fica denominada “Dra. Antonietta Rosalina da Cunha Losso Pedroso”,
Cidadã Prestante, a Escola Municipal (Educação Infantil) localizada à Rua
Eça de Queiroz, nº 2.595, no Bairro Vila Monteiro, neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de abril 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

Autor do Projeto: Vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro.

LEI N.º 7.284, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre denominação de Escola Municipal (Educação Infantil) no
loteamento Parque dos Eucaliptos, 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  8  4

Art. 1º Fica denominada de “Vera Lúcia Sabino do Prado”, Cidadã Prestante,
a Escola Municipal (Educação Infantil) localizada à Rua Vitória Régia s/nº,
no loteamento Parque dos Eucaliptos, neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de abril 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

Autor do Projeto: Vereador José Aparecido Longatto.

LEI N.º 7.285, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Institui o “Dia Internacional do Cooperativismo” no Calendário Oficial do
Município de Piracicaba.

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  8  5

Art. 1o Fica instituído, no Calendário Oficial do Município de Piracicaba, o
“Dia Internacional do Cooperativismo”, a ser comemorado, anualmente, no
primeiro sábado do mês de julho.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal do Trabalho e Renda

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Autora do Projeto: Vereadora Márcia Gondim Carneiro da Cunha e Dias Pacheco.

LEI N.º 7.286, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Introduz alterações à Lei nº 7.045/11 que “dispõe sobre a consolidação da
legislação sobre o Esporte, Lazer e Atividades Motoras do Município de
Piracicaba”.

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  8  6

Art. 1º Na Lei nº 7.045, de 24 de junho de 2.011, onde se lê:

“Barão de Serra Negra”

Leia-se:

“Barão da Serra Negra”

Art. 2º Nos Quadros constantes dos Apêndices “D” e “E” da Lei nº 7.045, de
24 de junho de 2.011, onde se lê:

“Leis Municipais utilizadas na Consolidação de Decretos do tema “Turismo”

Leia-se:

“Leis Municipais utilizadas na Consolidação de Decretos do tema “Esporte e
Lazer”

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PEDRO ANTONIO DE MELLO
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras

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 7.287, DE 03 DE ABRIL DE 2012.

Autoriza a Administração Direta e Indireta do Município de Piracicaba a
celebrar acordo de cooperação com a Caixa Econômica Federal - CEF,
visando a concessão de crédito imobiliário para financiamento de imóveis
aos servidores públicos municipais efetivos, ativos, inativos e pensionistas,
dirigentes ou diretores e dá outras providências.

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  8  7

Art. 1º Fica a Administração Direta e Indireta do Município de Piracicaba

autorizada a celebrar acordo de cooperação com a Caixa Econômica Fed-
eral - CEF, visando estabelecer os procedimentos a serem observados na
operacionalização da concessão de crédito imobiliário, aos servidores
públicos municipais efetivos, ativos, inativos e pensionistas, dirigentes ou
diretores destes órgãos, em condições diferenciadas àquelas ofertadas ao
público em geral.

Art. 2º Os objetivos específicos do acordo de cooperação e as obrigações
das partes constam da inclusa minuta, que fica fazendo parte integrante
desta Lei.

Art. 3º Para a realização dos projetos, programas ou ações que visem a
efetivar os objetivos do referido acordo de cooperação de que trata esta Lei,
os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Piracicaba
promoverão a celebração de termos aditivos e outros instrumentos legais
que se façam necessários.

Art. 4º Os benefícios desta Lei são extensivos aos servidores da Câmara de
Vereadores de Piracicaba, ficando à cargo do Presidente a celebração dos
termos aditivos e outros instrumentos legais que se façam necessários para
a realização dos projetos, programas ou ações que visem a efetivar os
objetivos do referido acordo de cooperação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

PODER EXECUTIVO
Continuação
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DECRETO N.º 14.571, DE 27 DE MARÇO DE 2012.
Nomeia Comissão Organizadora do 44º Salão de Arte Contemporânea de
Piracicaba, instituída pela Lei nº 5.194/02 e suas alterações.

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

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 108 à 112, da Lei 5.194, de 25 de
setembro de 2002 e suas alterações,

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º Ficam nomeados Amanda Kistemann Eltz, Nathalia Carolina
Fuchs, Luisa Lombardi, Gabriel Petito e Lauro Jerônimo Annichino Pinotti
para, sob a presidência da primeira, compor a Comissão Organizadora do
44º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba.

Art. 2º Os trabalhos desenvolvidos pelos membros da Comissão ora
constituída serão gratuitos e considerados de relevância para o Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

ROSÂNGELA MARIA RIZZOLO CAMOLESE
Secretária Municipal da Ação Cultural

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 14.578, DE 04 DE ABRIL DE 2012.
Declara de utilidade pública, para posterior desapropriação amigável ou ju-
dicial, parte do imóvel de propriedade de Marco Antônio Fuzatto e Outra,
localizado na Estrada Municipal PIR-173 Elias Gabriel da Silva, Bairro Vale
do Sol, neste Município, destinada à implantação de acesso à ponte do Ca-
nal Torto.

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

CONSIDERANDO o disposto no inciso XXIV, do art. 5º, da Constituição
Federal, bem como do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e suas
alterações,

D E C R E T A

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para posterior desapropriação
amigável ou judicial, parte do imóvel de propriedade de Marco Antônio Fuzatto
e Outra, localizado na Estrada Municipal PIR-173 Elias Gabriel da Silva,
Bairro Vale do Sol, neste Município, a qual se destinará à implantação de
acesso à ponte do Canal Torto, conforme memorial descritivo, planta e
matrícula que integram o presente Decreto e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Parte do imóvel a ser declarado de utilidade pública, para posterior
desapropriação amigável ou judicial, para implantação de acesso à ponte
do Canal Torto.

Proprietário: MARCO ANTÔNIO FUZATTO E OUTRA.
Local: Estrada Municipal PIR-173 Elias Gabriel da Silva.
Bairro: Vale do Sol
Matrícula: 38.786 – 1º C.R.I.
Área: A ser desapropriada 3.477,00 m2

Remanescente A:  47.408,40 m²
Remanescente B:  29.265,00 m²
Total da matrícula: 80.150,40 m².

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  8  8

Art. 1º O parágrafo único do art. 23 da Lei nº 3.339, de 15 de outubro de 1991,
com as alterações promovidas pelas Leis nº 3.388, de 13 de janeiro de 1.992 e
nº 6.963, de 22 de dezembro de 2.010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23 ...
...
Parágrafo único. A Procuradoria Geral compõe-se das seguintes unidades:

I – Núcleo de Apoio Administrativo;

II – Procuradoria Jurídico-administrativa, composta por:

a) Divisão de Documentação Jurídica, com:

1. Setor de Legislação e Digitação;

2. Setor de Contratos e Convênios.

b) Divisão de Controle e Pagamento de Precatórios, com:

1. Setor de Expedientes Jurídicos;

III – Procuradoria Judicial.

IV – Serviço Municipal de Proteção do Consumidor - PROCON” (NR)

Art. 2º O organograma da Procuradoria Geral do Município, parte integrante da
Lei nº 3.339, de 15 de outubro de 1991, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 6.963, de 22 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a redação constante
do ANEXO ÚNICO que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

Art. 3º Ficam criadas junto à Procuradoria Geral do Município 03 (três) FG´s de
Chefe de Setor – referência 13-A.

Parágrafo único. Às funções gratificadas ora criadas aplicam-se as demais
disposições pertinentes constantes da legislação municipal, especialmente aquelas
previstas nas Leis nº 3.453, de 29 de maio de 1.992, nº 3.966, de 15 de setembro
de 1.995 e nº 7.147, de 26 de outubro de 2.011 e suas respectivas alterações.

Art. 4º As despesas para execução da presente Lei correrão por conta da dotação
orçamentária nº 03011 – 04.122.0003.2254 – 319011/ 319013/ 319016, da Procuradoria
Geral do Município, vigente para o orçamento de 2012 e suas respectivas para
os exercícios seguintes, suplementadas, oportunamente, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

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 7.288, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Modifica o parágrafo único do art. 23 e o organograma parte integrante da Lei no 3.339/91, alterada pelas de nº 3.388/92 e nº 6.963/10, visando promover a
reestruturação administrativa da Procuradoria Geral do Município, cria funções gratificadas e dá outras providências.
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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Área a ser Desapropriada  –  3.477,00 m2

Parte de uma gleba de terras situada no Bairro Vale do Sol, neste Município e
Comarca, com frente para a Rodovia Estadual SP304 – Geraldo de Barros, que
assim se descreve: inicia no marco “0”, situado na divisa do imóvel de propriedade
de Caetano Carmignani ou Sucessores, com a cerca de divisa da Rodovia
Estadual SP304 – Geraldo de Barros (Área Remanescente), deste marco segue
em reta, acompanhando a cerca de divisa da Rodovia Estadual SP304 – Geraldo
de Barros (Área Remanescente), na extensão de 183,22 metros, até encontrar
o marco “1”; deste marco deflete à direita e segue em reta na extensão de 37,12
metros, confrontando com a área remanescente do expropriando até encontrar
o marco “5”; deste marco deflete à direita e segue em reta na extensão de
119,53 metros, até encontrar o marco “6”; deste marco deflete à direita e segue
em reta na extensão de 59,57 metros, até encontrar o marco “0”, início da presente
descrição, confrontando dos marcos “5” ao “0” com o imóvel de propriedade de
Caetano Carmignani ou Sucessores, encerrando assim o perímetro com uma
área de 3.477,00 metros quadrados ou 0,1437 alq. Pta.

Área Remanescente  – 47.408,40 m2

Uma gleba de terras situada no Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca,
com frente para a Rodovia Estadual SP304 – Geraldo de Barros, que assim se
descreve: inicia no marco “1”, situado na divisa da área a ser desapropriada
com a cerca de divisa da Rodovia Estadual SP304 – Geraldo de Barros (Área
Remanescente), deste marco segue em reta, na extensão de 421,79 metros,
acompanhando a cerca de divisa da Rodovia Estadual SP304 – Geraldo de

Barros (Área Remanescente), até encontrar o marco “3”; deste marco deflete a
direita e segue em reta na extensão de 222,00 metros, confrontando com a área
de propriedade de José Marim Belandrino, até encontrar o marco “4”; deste
marco deflete a direita e segue em reta na extensão de 404,89 metros,
confrontando com a área de propriedade de Caetano Carmignani ou Sucessores,
até encontrar o marco “5”; deste marco deflete a direita e segue em reta na
extensão de 37,12 metros, confrontando com a área à ser desapropriada até
encontrar o marco “1”, início da presente descrição, encerrando assim o perímetro
com uma área de 47.408,40 metros quadrados ou 1,9590 alq. Pta.”

Art. 2º À área de terra, objeto do art. 1º, retro, atribui-se o valor total de R$
38.247,00 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais), constante do
laudo de avaliação que fica fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 3º Havendo concordância quanto ao preço e a forma de pagamento,
far-se-á expropriação por acordo, uma vez satisfeitos os seguintes requisitos:

I - que o preço não ultrapasse o valor do laudo da avaliação administrativa
municipal, e

II - que os proprietários ofereçam título de domínio com filiação vintenária e
certidão negativa de dívidas fiscais e de quaisquer outros ônus, reais ou não,
que recaiam sobre o imóvel objeto da desapropriação.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta
da dotação orçamentária nº 03011 - 03.062.0008.1042 - 449061, da Procuradoria

Geral do Município, para o exercício de 2012 e suas respectivas para os exercícios
seguintes, suplementadas, oportunamente, se necessário.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 04 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

ARTHUR A. A. RIBEIRO NETO
Secretário Municipal de Obras

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

Continua com mais anexos __>
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DECRETO Nº 14.580, DE 04 DE ABRIL DE 2012.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Sr. Armando de Andrade Algodoal, obras de arte que
especifica.

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

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação, sem
ônus ou encargos, do Sr. Armando de Andrade Algodoal, portador do RG nº
2.327.362 e do CPF nº 001.854.508-49, obras de arte especificadas na ata,
laudo de avaliação e Instrumento Particular de Doação, que integram o
presente Decreto, os quais perfazem um total de R$ 11.800,00 (onze mil e
oitocentos reais).

Parágrafo único. As obras de arte de que trata o caput do presente artigo
se destinarão à Secretaria Municipal da Ação Cultural, para inclusão no acervo
da Pinacoteca Municipal “Miguel Arcanjo Benício D’Assumpção Dutra”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, as obras de arte objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 04 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

ROSÂNGELA MARIA RIZZOLO CAMOLESE
Secretária Municipal da Ação Cultural

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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DECRETO Nº 14.581, DE 05 DE ABRIL DE 2012.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município de
Piracicaba, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba – 8ª
Região Fiscal, bens que especifica.

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

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação, sem ônus
ou encargos, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba – 8ª
Região Fiscal, situada à Avenida Limeira, nº 222, 4º andar, Bairro Areião, em
Piracicaba/SP, bens especificados na ata, laudo de avaliação e Termo de
Doação, que integram o presente Decreto, os quais perfazem um total de R$
13.946,07 (treze mil, novecentos e quarenta e seis reais e sete centavos).

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo foram
apreendidos pela Delegacia da Receita Federal e estão sendo destinados
conforme ADM nº 593, de 26/09/2011 e ADM nº 004, de 18/10/2011 – Processo
nº 13888.723621/2011-30.

Art. 2º Os bens de que trata o art. 1º, retro, se destinarão à Secretaria Munici-
pal de Educação.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, os bens objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 05 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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DECRETO Nº 14.582, DE 05 DE ABRIL DE 2012.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Conselho de Escola da EM “Raquel de Queiroz”, bens que
especifica.

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

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação, sem
ônus ou encargos, do Conselho de Escola da EM “Raquel de Queiroz”, inscrito
no CNPJ sob nº 09.300.675/0001-20, bens especificados na ata, laudo de
avaliação, Termo de Doação e notas fiscais, que integram o presente Decreto,
os quais perfazem um total de R$ 3.514,56 (três mil. quinhentos e quatorze
reais e cinquenta e seis centavos).

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo se
destinarão à Secretaria Municipal de Educação, para uso da Escola Munici-
pal “Raquel de Queiroz”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, os bens objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 05 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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DECRETO Nº 14.583, DE 05 DE ABRIL DE 2012.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município
de Piracicaba, do Conselho de Escola da EM “Prof. Santo Granúzzio”, bens
que especifica.

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

D E C R E T A

Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba recebe em doação, sem
ônus ou encargos, do Conselho de Escola da EM “Prof. Santo Granúzzio”,
inscrito no CNPJ sob nº 08.636.387/0001-89, bens especificados na ata,
laudo de avaliação, Termo de Doação e notas fiscais, que integram o presente
Decreto, os quais perfazem um total de R$ 2.357,74 (dois mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo se
destinarão à Secretaria Municipal de Educação, para uso da Escola Munici-
pal “Prof. Santo Granúzzio”.

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a cadastrar,
no patrimônio da Prefeitura Municipal, os bens objeto deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 05 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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PROJETO DE LEI
Altera dispositivos da Lei nº 5.358/03 que “institui Prêmio-Produtividade
aos Fiscais de Serviços Públicos pertencentes à Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente e aos Fiscais Municipais e Agentes Jurídicos
pertencentes à Procuradoria Geral do Município e dá outras providências”.

Art. 1º O inciso I e o § 2º do art. 2º da Lei nº 5.358, de 23 de dezembro
de 2003, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 2º ...

I – Fiscais de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente: mínimo de 400 (quatrocentas) e máximo de 1800 (mil
e oitocentas) quotas mensais, respeitando-se quanto à atribuição de
quota/serviço o disposto no ANEXO I desta Lei, sendo o valor de 1200
(mil e duzentas) quotas igual a 100% (cem por cento) e de 1800 (mil e
oitocentas) quotas igual a 150% (cento e cinquenta por cento), do valor
da referência salarial atual do servidor, com os acréscimos normais do
cargo;

...
§ 2º Para efeito de pagamento proporcional do Prêmio ora instituído

aos Fiscais Municipais e Agentes Jurídicos da Procuradoria Geral deverão
ser observadas as tabelas constantes dos ANEXOS IV e VI desta Lei,
sendo que para os Fiscais de Serviços Públicos da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente, o Departamento de Recursos Humanos
deverá efetuar o cálculo da proporcionalidade, observadas a valoração
de cada quota/serviço e os limites totais estabelecidos para pagamento
do prêmio, sem prejuízo de eventuais vantagens pessoais.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 5.358, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescida do
art. 5ºA, com a seguinte redação:

“Art. 5ºA Aos chefes da fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente, será atribuído um “pró labore” correspondente à média
mensal dos prêmios-produtividade obtida pelos Fiscais de Serviços
Públicos, calculado de acordo com o número de fiscais lotados na referida
secretaria.

Parágrafo único. O valor mencionado neste artigo poderá ser
incorporado ao cálculo do salário-contribuição para efeito de
aposentadoria e pensão, estando sujeito aos devidos descontos legais,
observado o disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei.”

Art. 3º O art. 6º da Lei nº 5.358, de 23 de dezembro de 2003, fica
acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

“Art. 6º ...

Parágrafo único. Para o cálculo de férias regulamentares, férias-prêmio
e horas-extras, bem como para todos os cálculos de adicionais que os
servidores fizerem jus, será considerado o Prêmio-Produtividade como
parcela remuneratória integrante de seus vencimentos.” (NR)

Art. 4º Fica expressamente revogado o ANEXO V da Lei nº 5.358, de 23
de dezembro de 2003.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

Submetemos à apreciação dos Excelentíssimos Senhores
Vereadores, Projeto de Lei que “altera dispositivos da Lei nº 5.358/03
que “institui Prêmio-Produtividade aos Fiscais de Serviços Públicos
pertencentes à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente e aos
Fiscais Municipais e Agentes Jurídicos pertencentes à Procuradoria Geral
do Município e dá outras providências”.

A administração municipal, visando à melhoria contínua do trabalho
realizado, através da implementação de metas de qualidade, economia
e agilidade, tem promovido adequações na fiscalização, com o intuito de
aproximar o trabalho realizado dos anseios da população, sem
comprometer a qualidade do serviço prestado.

O estabelecimento de metas ousadas para o exercício da fiscalização no
município é fundamental para a potencialização do trabalho realizado,
visando, indubitavelmente, o bem estar e a qualidade de vida da

população, a defesa plena de seus direitos básicos e fundamentais, além
de garantir a necessária agilidade, com qualidade, em todas as questões
envolvidas, através de ações objetivas e preventivas regulares,
proporcionando um incremento, onde a valorização dos funcionários
impulsiona a busca pela excelência.

O crescimento econômico, demográfico e territorial que Piracicaba atingiu,
a sua vocação de pólo industrial e tecnológico regional, somados à enorme
expectativa gerada na população, com a clara percepção deste ciclo vir-
tuoso, exigem ações à altura, cujo padrão de qualidade dos serviços
prestados deve ser aprimorado continuamente e, para tanto, o presente
Projeto de Lei visa contribuir para o necessário aperfeiçoamento para o
atendimento da demanda gerada.

As empresas de sucesso, não só no Brasil como no mundo, estabelecem
metas que, quando cumpridas, proporcionam economia, lucratividade e
a satisfação dos clientes. No caso de órgãos públicos, os clientes são
constituídos pela população, cuja demanda, quando atendida, reflete
invariavelmente na aprovação do trabalho realizado e, conforme
comprovado por modelos já adotados em administrações públicas, a
premiação pelo mérito proporciona os resultados necessários para
acompanhar o crescimento econômico que Piracicaba alcançou.

No que tange aos Fiscais de Serviços Públicos, o importante trabalho de
fiscalização ambiental, relacionado, inclusive, aos aspectos sanitário,
paisagístico e cultural, somados à entrada em vigor da Lei Cidade Limpa
e o advento do licenciamento de empreendimentos de impactos locais,
pelo município, com o padrão de qualidade que deve ser mantido, as
ações propostas garantem a preservação do meio ambiente para as
presentes e futuras gerações, como preconiza a Constituição Federal.

Outrossim, objetiva-se estabelecer equilíbrio administrativo funcional nos
trabalhos de fiscalização, equiparando a referida categoria em idêntico
percentual ao Prêmio-Produtividade já concedido legalmente aos Fiscais
de Rendas, Fazendários e da Construção Civil, através das Leis nº 2228/
76, nº 3439/92 e nº 3.446/92, respectivamente, e demais alterações, sendo
assim, a efetiva produção individual dos serviços dos fiscais e agentes,
contemplados no presente Projeto de Lei, valorizados da mesma forma e
representando, com isso, um estímulo ao aperfeiçoamento pessoal da
referida classe.

Informamos, ainda, que em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, estamos encaminhando para apreciação dos
Nobres Edis a estimativa de impacto orçamentário-financeiro e declaração
de ordenador de despesas, relativamente às novas despesas que estão
sendo geradas no orçamento municipal.

Portanto, diante dos argumentos acima elencados é que solicitamos aos
Nobres Vereadores que aprovem a presente propositura por
UNANIMIDADE!

Piracicaba, em 04 de abril de 2.012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a criação de empregos de Merendeiro junto ao Quadro de
Pessoal da Prefeitura do Município de Piracicaba e dá outras providências.

Art. 1º Ficam criados os empregos a seguir descritos junto ao Quadro de
Pessoal da Prefeitura do Município de Piracicaba, regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, na quantidade, denominação, referência salarial,
jornada semanal de trabalho e requisitos exigidos para provimento:

Parágrafo único. O preenchimento dos empregos de que trata o presente
artigo será feito por concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 2º As atribuições dos empregos de Merendeiro são as seguintes, as
quais deverão constar dos respectivos editais para concurso público:

I - preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e
cozinhando os alimentos, conforme orientação recebida;

II - verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que
não estejam em condições adequadas de utilização, a fim de assegurar a
qualidade das refeições programadas;

III - distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme a rotina pré-
determinada, para atender aos comensais;

IV - registrar, em formulários específicos, o número de refeições servidas,
bem como a aceitabilidade dos alimentos oferecidos, para efeito de controle;

 V - requisitar os materiais e mantimentos, quando necessário, para suprir
a demanda;

 VI - receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com as
normas e instruções estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de
conservação e higiene;

VII - proceder à limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos,
facas e demais utensílios de copa e cozinha, para deixá-los em condições
de uso;

VIII - dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de
forma a evitar proliferação de insetos;

IX - zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho, bem como
dos instrumentos e equipamentos que utilizar;

X - executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior
imediato.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias nº 07011 – 12.365.0011.2393 – 319011/
319013/ 319016, da Secretaria Municipal de Educação, vigentes para o
orçamento do exercício de 2012 e suas respectivas para os exercícios
seguintes, suplementadas, oportunamente, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Egrégia Câmara,

Estamos encaminhando para apreciação dos Nobres Edis projeto de lei
que “dispõe sobre a criação de empregos de Merendeiro junto ao Quadro de
Pessoal da Prefeitura do Município de Piracicaba e dá outras providências”.

Preliminarmente, vale esclarecer que a presente propositura se destina a
atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, que pretende manter
a qualidade da merenda fornecida aos alunos da rede pública de educação.

Ademais, o presente projeto se fundamenta na necessidade decorrente do
número de escolas hoje em funcionamento, além daquelas que ainda estão em
fase de construção e que demandam um planejamento e uma projeção dos
empregos necessários para manutenção da qualidade dos serviços prestados
nas escolas públicas municipais.

Todo o investimento que tem sido feito por esta Administração Municipal
para melhoria na área da educação pública demanda pessoal capacitado para
realizar as refeições e manter a qualidade da merenda fornecida aos alunos
integrantes da rede pública de ensino, sendo certo que a alimentação adequada
é fator imprescindível ao bom aprendizado.

Vale ressaltar ainda, que estamos encaminhando a estimativa de impacto
orçamentário-financeiro e a declaração do ordenador de despesa, nos moldes
do disposto no art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as planilhas
de custo de todos os empregos ora criados.

Desta forma, objetivando o não comprometimento do ensino e a prestação
de serviços educacionais de qualidade para as crianças de nosso Município,
nos moldes do proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação é que
enviamos a presente propositura para apreciação dos Nobres Vereadores e
aguardamos que a mesma seja aprovada por UNANIMIDADE!

 Piracicaba, 04 de abril de 2012.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

QTD. DENOMINAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REFERÊNCIA 
SALARIAL 

REQUISITOS 

60 Merendeiro 40 h 05-A 

 
Ensino Fundamental 
Completo. 
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