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Piracicaba, 12 de setembro de 2013

PODER EXECUTIVO

LEI N.º 7.675, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Jardim Colina Verde,
no Bairro Santa Terezinha, neste município.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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  6  7  5

Art. 1º Fica denominada de “Manoel Rabello de Oliveira Filho”, a Rua 02 (dois)
do loteamento Jardim Colina Verde, no Bairro Santa Terezinha, neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 30 de agosto de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Autor do Projeto: Vereador Luis Carlos Arruda.

LEI N.º 7.676, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Residencial Campos
do Conde, no Bairro Taquaral, neste município.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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  6  7  6

Art. 1º Fica denominada de “Jacob Vanceto”, Cidadão Prestante,  a Rua 24
(vinte e quatro) do loteamento Residencial Campos do Conde, no Bairro
Taquaral, neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 30 de agosto de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Autor do Projeto: Vereador Pedro Luiz da Cruz.

LEI N.º 7.677, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Alphanorth
Industrial, no Bairro Guamium, neste município.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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  6  7  7

Art. 1º Fica denominada de “Eduardo Fernandes Filho”, Cidadão Prestante,
a Rua 07 (sete) do loteamento Alphanorth Industrial, no Bairro Guamium,
neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 30 de agosto de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CLAUDIO BINI
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.

LEI N.º 7.678, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Residencial e
Comercial Villa D’Áquila, no Bairro Santa Rosa, neste município.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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  6  7  8

Art. 1º Fica denominada de “Nair Rocha Lambertucci”, Cidadã Prestante, a
Rua 15 (quinze) do loteamento Residencial e Comercial Villa D’Áquila, no
Bairro Santa Rosa, neste município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 30 de agosto de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Autor do Projeto: Vereador Laércio Trevisan Júnior.

LEI N.º 7.679, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre denominação de via pública no loteamento Alphanorth
Industrial, no Bairro Guamium, neste município.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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  6  7  9

Art. 1º Fica denominada de “Guilherme Bannitz Netto”, Cidadão Prestante, a
Rua 09 (nove) do loteamento Alphanorth Industrial, no Bairro Guamium, neste
município.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 30 de agosto de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CLAUDIO BINI
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 Luiz Ribeiro.

LEI N.º 7.680, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Autoriza o Município de Piracicaba a outorgar concessão de uso à
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA, de
imóvel localizado entre as Ruas Cinco e Seis – Loteamento Residencial
Bertolucci, no Bairro Jardim Califórnia, neste Município, para implantação
de sede própria da entidade, com o fim de dar continuidade ao
desenvolvimento do Projeto Crescer e dá outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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  6  8  0

Art. 1º Fica o Município de Piracicaba autorizado a outorgar concessão de
uso à ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA,
associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob
nº 08.413.893/0001-09, de imóvel constante da matrícula nº 97.486 do 2º
Registro de Imóveis de Piracicaba, localizado entre as Ruas Cinco e Seis –
Loteamento Residencial Bertolucci, no Bairro Jardim Califórnia, neste
Município, conforme planta, memorial descritivo e matrícula que ficam fazendo
parte integrante desta Lei e que assim se descreve:

“MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Área de propriedade do Município de Piracicaba, a ser objeto de
concessão de uso à Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba
– APFP, para implantação do Projeto Crescer.

Proprietário: Município de Piracicaba.
Local: Rua 05 x Rua 06 – Loteamento Residencial Bertolucci
Bairro: Jardim Califórnia                 Matrícula: 97.486 – 2º C.R.I.
Áreas: Objeto de concessão de uso: 1.997,15 m²

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Área a ser objeto de concessão de uso – 1.997,15 m2

Terreno com frente para a Rua 5, compreendendo a Área Institucional – 02,
do loteamento denominado “Residencial Bertolucci”, situado no bairro Jardim
Califórnia, que assim se descreve: inicia-se no ponto 01, na intersecção
entre a propriedade de Anna Basso Seten, Área Institucional – 02 e a Rua 5,
segue em curva de concordância na Rua 5, com raio de 43,00m, com
desenvolvimento de 15,30m, ângulo central de 20º22’48", tangente de 7,73m
e corda de 15,21m, até encontrar o ponto 02, segue em reta tangente pelo
alinhamento predial da Rua 5 por 9,18 m até encontrar o ponto 03, segue
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em curva convexa de concordância na Rua 5, com raio de 57,00m, com
desenvolvimento de 12,16m, ângulo central de 12º13’33", tangente de 6,10m
e corda de 12,14m, até encontrar o ponto 04, segue em curva de
concordância com a Rua 6, com raio de 9,00m, com desenvolvimento de
12,71m, ângulo central de 80º56’07", tangente de 7,68m e corda de 11,68m,
até encontrar o ponto 05, segue em reta tangente pelo alinhamento predial
da Rua 6 por 13,75m até encontrar o ponto 06, segue em curva convexa de
concordância na Rua 6, com raio de 44,00m, com desenvolvimento de
9,65m, ângulo central de 12º33’41", tangente de 4,84m e corda de 9,63m,
até encontrar o ponto 07, segue em reta tangente pelo alinhamento predial
da Rua 6 por 28,63m até encontrar o ponto 08, deflete à esquerda com
ângulo interno 77º27’33" e segue por 25,25m até encontrar o ponto 09,
confrontando no fundo com propriedade de Luiza Viquini Tolotti e outros,
deflete à esquerda com ângulo interno de 108º58’55" e segue por 73,89m
até encontrar o ponto 01 inicial, confrontando do lado esquerdo de quem
da Rua 5 olha para o imóvel com a propriedade  de Anna Basso Seten,
fechando com ângulo interno de 59º19’57" em relação à corda, encerrando-
se assim a descrição com uma área superficial de 1.997,15 metros
quadrados, localizado na quadra formada pela Rua 5 e Rua 6.”

Parágrafo único. A concessão de uso de que trata o presente artigo será
feita por meio de contrato respectivo, para que a ASSOCIAÇÃO
PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA promova a
construção de sede própria da entidade e utilize o imóvel de que trata esta
Lei exclusivamente para o desempenho de suas atividades e para o
desenvolvimento do Projeto Crescer.

Art. 2º A concessão de que trata o art. 1º, retro, será feita mediante as
seguintes condições:

I – que a construção da sede da entidade seja concluída, no prazo máximo,
de 36 (trinta e seis) meses, a contar da assinatura do contrato de concessão
de uso da área, sob pena de ver rescindido o referido instrumento, sendo
que após a conclusão das obras a referida sede deverá ser utilizada apenas
para desempenho das finalidades a que se propõe a referida entidade e
para o desenvolvimento do Projeto Crescer;

II – que a concessionária fique obrigada a atender às requisições da
concedente sempre que esta necessitar das dependências para atividades
que não prejudiquem suas instalações;

III – que a conservação e manutenção do imóvel fiquem a cargo exclusivo
da concessionária;

IV – que o imóvel ora concedido não tenha sua finalidade desvirtuada em
nenhum sentido;

V – que todas as taxas, tributos, tarifas e preços públicos incidentes sobre
o referido imóvel sejam custeados pela concessionária, inclusive aquelas
decorrentes do funcionamento da própria entidade;

VI – que todas as edificações e benfeitorias que a concessionária executar
no imóvel ora concedido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer direito a
indenização ou reposição durante ou no final da vigência da presente
concessão;

VII – que esta concessão dar-se-á pelo prazo de 20 (vinte) anos contados
da data de celebração do contrato de concessão ou de documento particular
que comprove a posse por parte da concessionária;

VIII – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá ser
devolvido à Municipalidade, independentemente de qualquer ação judicial,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da concessão;

IX – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pela concessionária no ano anterior àquele em que se findar a concessão
e será feita, com ou sem modificações em suas cláusulas e condições, por
iguais períodos, respeitadas as disposições desta Lei.

Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das condições
estabelecidas no presente artigo implicará na interposição, por parte do
Município de Piracicaba, das medidas judiciais cabíveis, visando o retorno
do imóvel ao patrimônio do Município, com todas as benfeitorias porventura
executadas, não gerando direito à indenização de nenhuma espécie à
concessionária.

Art. 3º Do contrato de concessão de uso deverão constar, obrigatoriamente,
todas as cláusulas e condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 4º Não se verificando a finalidade prevista nesta Lei ou em caso de extinção
da concessionária, o Município de Piracicaba deverá interpor as medidas
administrativas e judiciais cabíveis para que o imóvel objeto da concessão de
que trata a presente Lei, reverta ao patrimônio Municipal com todas as
benfeitorias nele executadas e isenta de indenização a qualquer título.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de setembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LAURO JERÔNIMO ANNICHINO PINOTTI
Diretor Presidente do IPPLAP

JOSÉ ANTONIO DE GODOY
Secretário Municipal de Governo

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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LEI N.º 7.681, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Acresce dispositivos à Lei nº 6.246/08, a fim de instituir no Município de
Piracicaba o “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”, que visa
propiciar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar por decisão judicial.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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  6  8  1

Art. 1º O Título VI – Dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Lei nº 6.246,
de 03 de junho de 2.008, fica acrescido do Capítulo VI e das Seções que o
compõem, com as seguintes redações:

“CAPÍTULO VI
DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Art. 174A. Fica instituído o “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”
para atender às disposições do art. 227, caput, § 3º, inciso VI e § 7º da
Constituição Federal de 1.988, como parte integrante da política de atendimento
à criança e ao adolescente do Município de Piracicaba, de proteção social
especial, que visa propiciar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes
afastados do convívio familiar por determinação judicial, com os seguintes
objetivos:

I - reconstrução de vínculos familiares e comunitários;

II - garantia do direito à convivência familiar e comunitária;

III - oferta de atenção especial às crianças e adolescentes, bem como às suas
famílias, através de trabalho psicossocial em conjunto com as demais políticas
sociais, visando preferencialmente o retorno da criança e do adolescente de
forma protegida à família de origem;

IV - rompimento do ciclo da violência e da violação de direitos em famílias
socialmente vulneráveis;

V - inserção e acompanhamento sistemático na rede de serviços, visando à
proteção integral da criança e/ou adolescente e de sua família;

VI - contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes
com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração
familiar ou colocação em família substituta.

Parágrafo único. As crianças e adolescentes somente serão encaminhados
para a inclusão no “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora” através
de determinação da autoridade judiciária competente, considerando a
existência de disponibilidade de famílias cadastradas e a manifestação da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Seção I
Dos Órgãos Envolvidos

Art. 174B. A gestão do “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”
fica vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e sua
execução se dará através dos serviços públicos e da rede de entidades de
assistência social, tendo como principais parceiros:

I - Poder Judiciário;

II - Ministério Público;

III - Conselho Tutelar;

IV - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

V - Conselho Municipal de Assistência Social;

VI - Secretaria Municipal de Saúde;

VII - Secretaria Municipal de Educação.

Art. 174C. Compete aos executores do Serviço ora instituído:

I - selecionar e capacitar as famílias ou indivíduos que serão habilitados
como “família acolhedora”;

II – promover encontros regulares entre a criança acolhida e a família de
origem para que não haja rompimento de vínculos;

III - acompanhar o desenvolvimento da criança e do adolescente na “família
acolhedora”;

IV - acompanhar sistematicamente a “família acolhedora”;

V - atender e acompanhar a família de origem, visando a reintegração
familiar ou o encaminhamento para família substituta;

VI - garantir que a família de origem mantenha vínculos com a criança ou
o adolescente, nos casos em que não houver proibição do Poder Judiciário.

Seção II
Dos Requisitos, Inscrição e Seleção das Famílias Candidatas ao Acolhimento
Familiar

Art. 174D. São requisitos para que as famílias participem do “Serviço de
Acolhimento em Família Acolhedora”:

I - serem residentes no Município de Piracicaba, sendo vedada a mudança de
domicílio;

II - ao menos um de seus membros deverá ser maior de 25 (vinte e cinco) anos,
devendo manter com a criança ou adolescente a ser acolhido uma diferença
mínima de 16 (dezesseis) anos, sem restrição de gênero ou estado civil;

III - apresentarem idoneidade moral, boas condições de saúde física e mental

e estarem interessadas em ter sob sua responsabilidade crianças e
adolescentes, zelando pelo seu bem estar;

IV - não apresentarem problemas psiquiátricos ou de dependência de
substâncias psicoativas;

V - possuírem disponibilidade para participar do processo de capacitação e
das atividades do serviço;

VI - não manifestarem interesse por adoção da criança e do adolescente
participante do serviço;

VII – não estarem inscritos em lista de pretendentes à adoção no Município,
nem no Cadastro Nacional de Pretendentes à Adoção;

VIII - estarem os membros da família em comum acordo com o acolhimento,
manifestando sua concordância através da formalização de um termo a ser
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 174E. A inscrição das famílias interessadas em participar do “Serviço de
Acolhimento em Família Acolhedora” será gratuita e permanente, realizada
por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro do Serviço, cuja
disponibilização será amplamente divulgada na imprensa oficial e no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal, com a apresentação dos documentos abaixo
indicados por todos os membros da família:

I - Carteira de Identidade – RG, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF/MF e Título Eleitoral dos membros maiores de 18 (dezoito) anos;

II - Certidão de Nascimento ou Casamento;

III - Comprovante de residência;

IV - Certidão negativa de antecedentes criminais;

V – Atestado de Saúde física e mental, emitido por médico.

Art. 174F. A seleção das famílias inscritas ocorrerá de forma permanente,
através de estudo psicossocial de responsabilidade da Equipe Técnica do
“Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”.

§ 1º O estudo psicossocial envolverá todos os membros da família e será
realizado através de visitas domiciliares, entrevistas, contatos colaterais,
atividades grupais e observação das relações familiares e comunitárias.

§ 2º Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão da família
no Serviço, a mesma assinará um Termo de Adesão, do qual constarão os
compromissos assumidos pela família, inclusive quanto à participação em
eventos de capacitação oferecidos no âmbito do “Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora”.

Seção III
Do Acompanhamento, das Responsabilidades e do Desligamento

Art. 174G. A família acolhedora, sempre que possível, será previamente
informada com relação à previsão de tempo do acolhimento da criança ou
adolescente para o qual foi chamada a acolher, considerando as disposições
do art. 19 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente, devendo ser informada que a duração do acolhimento pode
variar de acordo com a situação apresentada.

Parágrafo único. As famílias selecionadas receberão acompanhamento e
preparação contínua através da equipe técnica da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, sendo orientadas sobre os objetivos do Programa,
sobre a diferenciação com a medida de adoção, sobre a recepção, manutenção
e o desligamento das crianças ou adolescentes.

Art. 174H. O acompanhamento das famílias cadastradas será feito através
de:

I - preparação da família acolhedora para recepção da criança/adolescente,
inclusive informando a situação sociojurídica do caso;

II - aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família
acolhedora;

III - construção de um plano de acompanhamento da família acolhedora, em
conformidade com as necessidades de cada criança/adolescente,
respeitando-se as características das famílias e do acolhido;

IV - acompanhamento da família acolhedora, com entrevistas e visitas
domiciliares com foco na adaptação e desenvolvimento do acolhimento, de
acordo com a avaliação de cada caso;

V - acompanhamento psicossocial da família acolhedora, com a finalidade
de receber suas demandas;

VI - construção de espaço para troca de experiências entre famílias
acolhedoras, com a participação de profissionais que possam promover a
sensibilização destas quanto às relações interpessoais;

VII - promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias
acolhedoras e destas com as famílias de origem e de outros para a integração
entre as famílias e as crianças.

Art. 174I. A família acolhedora tem a responsabilidade familiar pelas crianças
e adolescentes acolhidos, responsabilizando-se especificamente por:

I - todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao guardião,
obrigando-se à prestação de assistência material, moral e educacional à
criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a
terceiros, inclusive aos pais, nos termos do art. 33 do Estatuto da Criança e
do Adolescente;

II - participar do processo de preparação, formação e acompanhamento;

III - prestar informações sobre a situação da criança ou adolescente acolhido
aos profissionais que estão acompanhando a situação;

IV - contribuir na preparação da criança ou adolescente para o retorno à
família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais do
“Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”;

V - nos casos de inadaptação, proceder à desistência formal da guarda,
responsabilizando-se pelos cuidados da criança ou adolescente acolhido
até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária.

Art. 174J. A família poderá ser desligada do serviço:

I - por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos pertinentes
ao retorno à família de origem ou colocação em família substituta;

II - em caso de perda de quaisquer dos requisitos previstos no art. 174D ou
descumprimento das obrigações e responsabilidades de acompanhamento;

III - por solicitação por escrito da própria família.

Parágrafo único. Em qualquer caso de desligamento serão realizadas pelo
Serviço as seguintes medidas:
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GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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 empresa Filah! Soluções Integradas para
Gestão de Atendimento Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 06.284.016/0001-
50, 01 (uma) impressora térmica marca Epson, modelo TM88IV Ethernet,
no valor de R$ 796,50 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta
centavos), conforme ata, laudo de avaliação, Declaração de Doação e
nota fiscal que integram o presente Decreto.

Parágrafo único. O bem de que trata o caput do presente artigo se
destinará à Secretaria Municipal do Trabalho e Renda.

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

I - acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o desligamento
da criança ou adolescente, atendendo às suas necessidades;

II - orientação e supervisão, quando a equipe técnica e os envolvidos avaliarem
como pertinente, do processo de visitas entre a família acolhedora e a família
de origem ou extensa que recebeu a criança ou o adolescente, visando a
manutenção do vínculo.

Seção IV
Da Bolsa Auxílio

Art. 174K. Fica a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, autorizada a conceder às “Famílias Acolhedoras”,
para o membro designado no Termo de Guarda e Responsabilidade, uma
bolsa auxílio mensal de até R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), para
cada criança ou adolescente acolhido, durante o período que perdurar o
acolhimento.

§ 1º Em casos de crianças ou adolescentes com deficiência ou com demandas
específicas de saúde, devidamente comprovadas com laudo médico, o valor
máximo poderá ser ampliado, em até 1/3 (um terço) do montante previsto no
caput do presente artigo.

§ 2º Em caso de acolhimento, pela mesma família, de mais de uma criança e/
ou adolescente, o valor da bolsa auxílio será proporcional ao número de
crianças e/ou adolescentes até o máximo de 03 (três) vezes o valor mensal,
ainda que o número de crianças e/ou adolescentes acolhidos ultrapasse 03
(três).

§ 3º Nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 01 (um) mês, a
família acolhedora receberá bolsa auxílio proporcionalmente ao tempo do
acolhimento, não sendo inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor mensal
previsto no caput deste artigo.

§ 4º O valor da bolsa auxílio estabelecido no caput deste artigo será reajustado,
anualmente, de acordo com a variação do índice oficial adotado pelo Município
de Piracicaba.

§ 5º O valor da bolsa auxílio será repassado através de depósito em conta
bancária, em nome do membro designado no Termo de Guarda e
Responsabilidade.

Art. 174L. A família acolhedora que tenha recebido a bolsa auxílio e não tenha
cumprido as prescrições desta Lei fica obrigada ao ressarcimento da
importância recebida durante o período da irregularidade.

Seção V
Das Disposições Gerais

Art. 174M. O Poder Executivo poderá, conforme necessidade, editar normas
complementares e estabelecer procedimentos de execução e fiscalização do
“Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”, os quais deverão seguir a
legislação nacional, bem como as políticas, planos e orientações dos demais
órgãos oficiais.

Art. 174N. O recebimento da bolsa auxílio por parte da família acolhedora não
gerará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício ou profissional com o
órgão executor do Serviço.

Art. 174O. A família acolhedora, em nenhuma hipótese, poderá se ausentar
do Município de Piracicaba com a criança ou adolescente acolhido sem a
prévia comunicação à Equipe Técnica do Serviço.

Art. 174P. Fica o Município de Piracicaba autorizado a celebrar convênios
com entidades de direito público ou privado, a fim de desenvolver atividades
complementares relativas ao “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”
e/ou subsidiar os custos deste Serviço ou, ainda, para formação continuada
de suas Equipes Técnicas, desde que haja previsão orçamentária para tanto.

Art. 174Q. Fica instituído o mês de outubro de cada ano para ações de
mobilização municipal de acolhimento familiar, denominado “Piracicaba
acolhendo suas crianças e adolescentes”, visto ser o mês de implantação do
primeiro Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no Município.

Art. 174R. As despesas decorrentes do “Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora” correrão por conta das dotações orçamentárias nº 09731 –
08.243.0018.2371 – 335043 e 339048, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, vigentes para o exercício de 2.013 e suas respectivas
para os exercícios seguintes, suplementadas, oportunamente, se necessário.”

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 03 de setembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ELIETE NUNES FERNANDES DA SILVA SECAMILLI
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

PEDRO ANTONIO DE MELLO
Secretário Municipal de Saúde

ÂNGELA MARIA CASSAVIA JORGE CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 09 de setembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ANTONIO FORTUOSO
Secretário Municipal do Trabalho e Renda

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 15.244, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município de Piracicaba, da empresa Filah!

Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda., 01 (uma) impressora térmica, que especifica.
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DECRETO N.º 15.246, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
A Prefeitura do Município de Piracicaba doa à Cooperativa do Reciclador
Solidário de Piracicaba, bens que especifica.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de
Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 42, II, “a”, da Lei Orgânica do
Município de Piracicaba, bem como, na alínea “a”, do inciso II, do art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o fato de
que os bens a serem doados são inservíveis ao Município,

D E C R E T A
Art. 1º A Prefeitura do Município de Piracicaba doa, à Cooperativa

do Reciclador Solidário de Piracicaba, inscrita no CNPJ sob nº
05.854.231/0001-86, situada à Avenida das Ondas, nº 6.607, em
Piracicaba, Estado de São Paulo, bens especificados na ata, laudo de
avaliação e fichas de patrimônio que integram o presente Decreto, os
quais perfazem um total de R$ 1.134,70 (um mil, cento e trinta e quatro
reais e setenta centavos).

Art. 2º Fica o Departamento de Material e Patrimônio autorizado a dar
baixa no patrimônio da Prefeitura Municipal dos bens objeto do presente
Decreto.

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

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 09 de setembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

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

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, 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 Sra. Camila Trocolli Napolitano, portadora do
CPF nº 246.785.608-90 e do RG nº 29.168.612-6, 01 (uma) CPU marca
LG, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); 01 (um) monitor
de vídeo, marca Samsung, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);
01 (um) teclado modelo K7000 no valor de R$ 20,00 (vinte reais); 01
(um) mouse óptico com fio, marca Clone, no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), perfazendo um total de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais),
conforme ata, laudo de avaliação e Declaração de Doação que integram
o presente Decreto.

Parágrafo único. Os bens de que trata o caput do presente artigo se
destinarão à Secretaria Municipal de Saúde, para uso da Unidade de Saúde
da Família do Bairro Mário Dedini I.

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 09 de setembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BALAMINUT
Secretário Municipal de Administração

PEDRO ANTONIO DE MELLO
Secretário Municipal de Saúde

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

DECRETO Nº 15.245, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
Recebe em doação, sem ônus ou encargos para a Prefeitura do Município de Piracicaba, da Sra. Camila Trocolli Napolitano, bens que especifica.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 116/2013

Objeto: aquisição de cadeiras.

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

EMPRESA(S) Item (s)
Moreto & Tuzin Ltda - Epp 01.
Art Base – Indústria e Comércio de Móveis e Peças
para Escritório Lt da - Epp 02 e 03.

Piracicaba, 11 de setembro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Divisão de Cadastro Técnico

Comunicado

Mauro Fernando Rodrigues Valério - Protocolo nº 113755/2013

Conforme informado nas certidões de anuência (fls 05 e 07) expedidas
pela Secretaria de Obras e informação do Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Piracicaba - IPPLAP (fls 27), os imóveis das matrículas nº
4.433 e 4.708 ambas do 1º Cartório de Registro de Imóveis, não confrontam
com a Avenida Professor Alberto Vollet Sachs.

Sendo assim, o pedido de certidão (fls 02), torna-se indeferido.

Divisão de Cadastro Técnico

Comunicado

Simone de Oliveira - Protocolo nº 110141/2013

Em atenção ao requerido através do processo protocolado sob nº 110.141/
2013, referente à certidão de histórico de imóvel, e para dar continuidade à
análise, solicitamos que apresente-nos os seguintes documentos:

“Croqui de localização da área referente ao imóvel objeto da matrícula nº
51.183 do 1º Cartório de Registro de Imóveis. Neste documento deverá ser
demarcado o perímetro da área, de modo que seja possível identificar tanto
o imóvel quanto sua localização naquela região.

“ Levantamento planimétrico e memorial descritivo conforme descrição
constante na retificação extrajudicial, Av. 11 da referida matrícula.

__________

Simone de Oliveira - Protocolo nº 110143/2013

Em atenção ao requerido através do processo protocolado sob nº 110.143/
2013, referente à certidão de histórico de imóvel, e para dar continuidade à
análise, solicitamos que apresente-nos os seguintes documentos:

“Croqui de localização da área referente ao imóvel objeto da matrícula nº
51.209 do 1º Cartório de Registro de Imóveis. Neste documento deverá ser
demarcado o perímetro da área, de modo que seja possível identificar tanto
o imóvel quanto sua localização naquela região.
“Levantamento planimétrico e memorial descritivo conforme descrição
constante na retificação extrajudicial, Av. 13 da referida matrícula.

__________

Simone de Oliveira - Protocolo nº 110145/2013

Em atenção ao requerido através do processo protocolado sob nº 110.145/
2013, referente à certidão de histórico de imóvel, e para dar continuidade à
análise, solicitamos que apresente-nos os seguintes documentos:

“Croqui de localização da área referente ao imóvel objeto da matrícula nº
50.889 do 1º Cartório de Registro de Imóveis. Neste documento deverá ser
demarcado o perímetro da área, de modo que seja possível identificar tanto
o imóvel quanto sua localização naquela região.
“Levantamento planimétrico e memorial descritivo conforme descrição
constante na retificação extrajudicial, Av. 12 da referida matrícula.

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

Processo nº: 15.693/2011

Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar para aplicação
das penalidades cabíveis em face de MÁRCIO THOMAZIN, funcionário público
municipal, lotado na Guarda Civil Municipal de Piracicaba, por infringência ao

disposto no art. 28, incisos III e IV e  art. 38, inciso IV, com penalidade prevista
no art. 35, inciso IV, todos da Lei Complementar nº 067, de 09 de dezembro de
1996 – Estatuto da Guarda Civil Municipal de Piracicaba.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo ARQUIVAMENTO
do presente procedimento, pois o servidor público municipal, Sr. MÁRCIO
THOMAZIN, não infringiu o disposto no art. 28, incisos III e IV - Lei
Complementar nº 67, de 09 de dezembro de 1996 – Estatuto da Guarda
Civil Municipal de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da CPPS

__________

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

Processo nº: 71.581/2012

Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar para aplicação
das penalidades cabíveis em face de PEDRO PACHECO, funcionário público
municipal, lotado na Guarda Civil Municipal de Piracicaba, por infringência
ao disposto no art. 28, incisos XVII, LIV, LXXXV e XCII, com penalidade
prevista no art. 35, inciso IV, todos da Lei Complementar nº 067, de 09 de
dezembro de 1996 – Estatuto da Guarda Civil Municipal de Piracicaba.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pela aplicação da
penalidade de ADVERTÊNCIA ao SR. PEDRO PACHECO, por infringência
ao disposto no art. 28, incisos XVII, LXXXV e XCII, da Lei Complementar nº
067, de 09 de dezembro de 1996 – Estatuto da Guarda Civil Municipal de
Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da CPPS

__________

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

Processo nº: 95.025/2012

Assunto: Abertura de Sindicância para apurar irregularidades e responsabilidades
em acidente de trânsito envolvendo a vtr 61, placas EGI 7149, conforme Boletim
de Ocorrência nº 3908/2011 – Delegacia Seccional Plantão.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo
ARQUIVAMENTO, tendo em vista não haver indícios de irregularidades e
responsabilidades por parte dos servidores públicos municipais.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da CPPS

__________

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

Processo nº: 96.062/2012

Assunto: Abertura de Sindicância para apurar irregularidades e
responsabilidades em atendimento envolvendo profissionais da UPA Vila
Cristina e do SAMU, conforme memorando nº 005/2012.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo ARQUIVAMENTO
do presente procedimento, haja vista a exoneração, a pedido, da SRA.
LUCIANE SCHIAVINATO.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da CPPS

__________

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

Processo nº: 97.052/2012

Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar para aplicação
das penalidades cabíveis em face de BRUNO ROBERTO ARIEDE,
funcionário público municipal, lotado na Guarda Civil Municipal de Piracicaba,
por infringência ao disposto no art. 28, incisos XLII e LVII, com penalidade
prevista no art. 35, inciso III, todos da Lei Complementar nº 067, de 09 de
dezembro de 1996 – Estatuto da Guarda Civil Municipal de Piracicaba.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pela aplicação da
penalidade de  ADVERTÊNCIA ao servidor público municipal BRUNO
ROBERTO ARIEDE, com fundamento no inciso I, do art. 35, por infringência
ao disposto no inciso LVII do art. 28, sendo que na aplicação desta penalidade
já se encontra considerada a atenuante prevista no inciso II do art. 33, todos
da Lei Complementar nº 067, de 09 de dezembro de 1996 – Estatuto da
Guarda Civil Municipal de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da CPPS

__________

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

Processo nº: 148.345/2012

Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar para aplicação
das penalidades cabíveis em face de BENEDITO CARLOS CANO,
funcionário público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,
por infringência ao disposto no art. 195, inciso III, com penalidade prevista
no art. 201, inciso I, todos da Lei Municipal nº 1972/72 - Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, bem como ressarcimento
ao erário.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pela ADVERTÊNCIA
do servidor público municipal, SRA BENEDITO CARLOS CANO,
incorrendo-o na infração disposta no art. 195, inciso III, com penalidade
prevista no art. 201, inciso I, todos da Lei Municipal nº 1972/72 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da CPPS

__________

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

Processo nº: 57.975/2013

Assunto: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar para aplicação
das penalidades cabíveis em face de BELTRAM LUIZ NOVAES
GREGÓRIO, funcionário público municipal, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde, por infringência ao disposto nos art. 195, inciso III, com
penalidade prevista no art. 201, inciso I, todos da Lei Municipal nº 1972/72
- Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, bem como
ressarcimento ao erário.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, tendo em vista a responsabilidade do
servidor público, Sr. BELTRAM LUIZ NOVAES GREGÓRIO, no acidente
de trânsito em discussão.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da CPPS

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 07/13
Execução de serviços de manutenção de áreas verdes educacionais no
município de Piracicaba, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos
e ferramentas, incluindo compostagem.

A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações comunica
que após a análise das propostas apresentadas ao referido certame licitatório
e com base nas declarações do representante da Unidade Requisitante
quanto à regularidade das planilhas e os preços estarem compatíveis com
os praticados no mercado, tendo como participantes as empresas:
ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ENAGRO AMBIENTAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, FLORESTANA PAISAGISMO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e TRAJETO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, DELIBEROU por DESCLASSIFICAR a proposta
apresentada pela empresa ENAGRO AMBIENTAL COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA EPP por descumprir o item 9.6.2. do Edital (proposta com
valor global superior ao orçado pela Administração), CLASSIFICAR as demais
propostas apresentadas e APROVAR, por propor menor preço, a empresa
ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

Publique-se e aguarde-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, conforme
determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Piracicaba, 11 de setembro de 2013.

Renato Alves de Oliveira
Presidente

DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que estão abertas as Licitações relacionadas abaixo:

Modalidade: Carta Convite nº 33/2013.
Objeto: contratação de empresa para execução das etapas que compõem a
realização de concurso público de provas e/ou de provas e títulos para
provimento de vagas de diversos cargos/empregos que integram o quadro
da Prefeitura do Município de Piracicaba. Entrega das Propostas: 20/09/
2013 às 11 horas. Abertura das Propostas: 20/09/2013 às 14 horas.

O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.piracicaba.sp.gov.br
e a disposição na Divisão de Compras, sito a Rua Antônio Corrêa Barbosa,
2233, 1º andar, no horário das 08:30h. às 16:30h. Fone (19) 3403-1020. Fax
(0xx19) 3403-1024 e. Piracicaba, 11 de setembro de 2013.

Maira Martins de Oliveira Pessini
Chefe da Divisão de Compras

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE
PROCESSANTE E DE

SINDICÂNCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE
ABERTURA E JULGAMENTO

DE LICITAÇÕES

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 149/2013
Objeto : aquisição mobiliário sob medida. Início da Sessão Pública : 30/09/
2013 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, 11 de setembro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013

Objeto: aquisição de serras para gesso.

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

EMPRESA(S) ITEM (S)
Rosicler Cirúrgica Ltda Epp 01.

Piracicaba, 10 de agosto de 2013.

Dr. Pedro Antônio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Piracicaba vem por meio deste, notificar a empresa
Portal Ltda que foi aberto Processo Administrativo para apurar possível
infração contratual referente ao pregão eletrônico 43/2013.Abre-se vistas
ao processo e prazo de 10 dias para apresentar defesa.

Piracicaba, 10 de setembro de 2013.

Dr. Pedro Antônio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

COMUNICADO

Maria Alice Santos Silva, Presidente da Comissão Permanente Sindicante
para apurar possíveis responsabilidades em acidentes de trânsito envolvendo
veículos do SEMAE e apurar e avaliar possíveis danos causados por terceiros
à Autarquia, ou a terceiros pela Autarquia, nomeada pelo Presidente do
SEMAE, Sr. Vlamir Augusto Schiavuzzo, através do Ato nº 948 de 21 de
dezembro de 2012, faz saber a quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento, que o Sr. Presidente do SEMAE, determinou a instauração
do processo sindicante:

nº 2418/2013

  Piracicaba, 10 de setembro de 2013.

     Maria Alice Santos Silva
     Presidente da Comissão

PAUTA DA ORDEM DO DIA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA
SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA DE VEREADORES DE
PIRACICABA, QUE SE REALIZARÁ AOS DOZE DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS DEZENOVE HORAS
E TRINTA MINUTOS.

E M   D I S C U S S Ã O   Ú N I C A

Projeto de Decreto Legislativo

Nº 034/13 - De autoria do vereador Paulo Roberto de Campos, que institui
na Câmara de Vereadores de Piracicaba Reunião Solene em comemoração
ao “Dia do Pintor”, (com Emenda 01 da C.L.J.R.).

Requerimentos

Nº 994/13 - De autoria do vereador Luiz Carlos de Arruda, Voto de
Congratulações à União das Mocidades da Assembléia de Deus de
Piracicaba – UMADP, pelos 37 anos de existência, bem como pela
assiduidade do trabalho desenvolvido com a Mocidade da Assembléia de
Deus em nosso Município.

Nº 995/13 - De autoria do vereador José Aparecido Longatto, que solicita
suspensão do Expediente da Reunião Ordinária do dia 17 de outubro de
2013.

Nº 1000/13 - De autoria do vereador Francisco Almeida do Nascimento,
que solicita informações ao Chefe do Executivo sobre o recapeamento
asfáltico ou operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Alexandre
Petta, no Bairro Nhô Quim, conforme Indicação 2381/13.

Nº 1001/13 - De autoria do vereador Francisco Almeida do Nascimento,
que solicita informações ao Chefe do Executivo sobre o recapeamento
asfáltico ou operação tapa-buracos em toda extensão da Avenida Dr. Kok,
no Bairro Vila Rezende, conforme Indicação 1187/13.

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

Projetos de Lei

Nº 142/13 - De autoria do vereador Ronaldo Moschini da Silva, que institui
a “Política de Saúde Vocal” no âmbito do Município de Piracicaba, (Com
Nova Redação).

Nº 143/13 - De autoria do vereador Pedro M. Kawai, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos hospitais e similares localizados no Município de
Piracicaba, de afixarem em local visível, lista atualizada dos médicos
plantonistas e dos responsáveis pelo plantão e dá outras providências,
(Com Nova Redação).

Nº 152/13 - De autoria do vereador José Antonio Fernandes Paiva, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segurança e
monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas das agências
dos correios e das instituições bancárias e financeiras que possuam
agências ou postos de atendimento localizados no Município de Piracicaba
e dá outras providências, (Com Nova Redação).

Nº 162/13 - De autoria do vereador Paulo Roberto de Campos, que obriga
a realização do “teste do coraçãozinho” em todos os recém-nascidos nos
berçários dos hospitais do Município de Piracicaba, (Com Nova Redação).

Nº 186/13 - De autoria da Mesa Diretora, que denomina de Dr. Otávio
Teixeira Mendes, prolongamento de trecho de rua do Bairro Nova América.

Nº 194/13 - De autoria da Mesa Diretora, que denomina de “Bucareste” e
de “Estrada da Jazida”, prolongamentos de vias públicas no Bairro Santa
Terezinha.

Nº 242/13 - De autoria do Executivo, que autoriza o Município de Piracicaba
a firmar convênio com a Associação Artesãs do Amor, objetivando a
implementação do “Projeto Gestante Feliz”, visando o atendimento, auxílio
e orientação às gestantes carentes e dá outras providências.

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

Projetos de Lei

Nº 102/13 - De autoria do vereador José Antonio Fernandes Paiva, que
dispõe sobre a instituição da “Mostra de Teatro Estudantil” no Município de
Piracicaba e dá outras providências, com:
Substitutivo 01, da C.L.J.R.
Emenda 01 ao P.L., do vereador Pedro M. Kawai (Com pedido de retirada)
Emenda 02 ao P.L., do vereador Pedro M. Kawai (Com pedido de retirada)
Substitutivo 02, do vereador Gilmar Rotta

Nº 223/13 - De autoria do vereador Luiz Carlos Arruda, que institui o “Dia
dos Valentes de Josué”, no Calendário Oficial de Eventos do Município,
(com Substitutivo 01 da C.L.J.R.).

HAVERÁ ENTREGA DA MOÇÃO Nº 138/13
AUTORIA – André Gustavo Bandeira
PARA – Aluna Júlia Pereira Barbosa – Escola Barão do Rio Branco

1º ORADOR – ver. Carlos Gomes da Silva

- Fim -

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

Resolução nº 05/07

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade: Pregão Presencial n.º 91/2013

Objeto:  AQUISIÇÃO DE 01 DJ DVJ 1000 DVD/CD/MP3/PROFES

Tipo :  menor preço global.
Credenciamento : Dia 26/09/2013 das 09 às 09h30.

Início da Sessão Pública: Dia 26/09/2013 às 09h30  na Sala de Reuniões
da Câmara de Vereadores de Piracicaba – Prédio Anexo, situada na Rua
São José, no. 547 - Centro 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, 11 de setembro de 2013.

Milena Petrocelli Furlan Dionísio
Pregoeira Oficial

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO REFERENTE A
TOMADA DE PREÇO N.º001/2013

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, na Sala de
Reuniões do Conselho de Curadores do Bloco Administrativo da Fundação
Municipal de Ensino de Piracicaba, reuniu-se a Comissão Especial de
Abertura e Julgamento de Licitações, nomeada pelo Ato n.º 009/2013,
por seus membros que esta subscrevem, para os trabalhos de abertura
das propostas da Tomada de Preços n.º 001/2013, conforme processo nº
011/2013, para  “Aquisição e instalações de ar condicionado para os
Laboratórios do Centro de Informática e da Biblioteca da FUMEP”, tendo
como participantes as licitantes:TM Piracicaba Ar Condicionado Ltda,
representada por Carlos Rogério Morett i  e Roston & Barros
Ltda.,representada por Leonard Antonio Ramello.Presente os Srs. Edson
Barbosa e Bernadety Padilha.Dando inicio aos trabalhos as empresas:
TM Piracicaba Ar Condicionado Ltda, e Roston & Barros
Ltda.,apresentaram o documento do item 4.4 ( Atestado de Capacidade
Técnica), logo após, deliberou a comissão em proceder a abertura do
envelope nº002 (proposta) que analisado e  rubricados pelos presentes,
seguem para analise técnica, encerrando assim os trabalhos.

Publique-se e aguarde-se.
Assinam os presentes.

Piracicaba, 11 de setembro de 2013.

Presidente da Licitação
Edson Barbosa

V M PRODUÇÕES S/S LTDA - ME, empresa estabelecida na rua Prudente
de Moraes nº 1341 – Apto 73, bairro Alto, CEP 13419-260, Inscrição Municipal
nº 761/2002, CPD 602063, CNPJ 04.580.094/0001-76, declara para os
devidos fins o extravio de Notas Fiscais de Prestação de Serviços série 5A
de nº 051 a 100.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

Atendendo ao disposto no art. 15 § 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93, informamos os 
valores decorrentes dos Pregões para Registro de Preços. 

Licitação / Fornecedor / Produto Valor Unitário 
PREGÃO 043/2013 - BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A 

Cloro gás (tonelada) – frete CIF R$ 6.250,00 
PREGÃO 045/2013 - COBRASCAL INDÚSTRIA DE CAL LTDA. 

Cal Hidratada à Granel (tonelada) R$ 497,64 
PREGÃO 046/2013 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. 

Cal hidratada (saco) R$ 476,50 
PREGÃO 047/2013 - BAUMINAS QUÍMICA LTDA. 

Ácido Fluossilícico (tonelada) R$ 495,00 
PREGÃO 049/2013 - RIMEP MOTORES LTDA. – EPP 

Prestação de serviços de rebobinamento de motores elétricos, marca WEG 
Rebobinamento de motor de 1,0 CV, 220 V R$      698,48 
Rebobinamento de motor de 2,0 CV, 220 V R$   1.067,95 
Rebobinamento de motor de 5,0 CV, 220 V R$      960,72 
Rebobinamento de motor de 7,5 CV, 220 V R$   1.327,65 
Rebobinamento de motor de 15,0 CV, 220/440 V R$   4.224,54 
Rebobinamento de motor de 20,0 CV, 220 V R$   2.600,28 
Rebobinamento de motor de 25,0 CV, 220 V R$   4.836,65 
Rebobinamento de motor de 30,0 CV, 220 V R$   2.034,28 
Rebobinamento de motor de 40,0 CV, 220 V R$   3.511,68 
Rebobinamento de motor de 50,0 CV, 220 V R$   5.965,80 
Rebobinamento de motor de 60,0 CV, 220 V R$   5.397,52 
Rebobinamento de motor de 75,0 CV, 220 V R$ 18.191,64 
Rebobinamento de motor de 100,0 CV, 220V R$ 13.855,24 
Rebobinamento de motor de 125,0 CV, 220/440 V R$   9.854,28 
Rebobinamento de motor de 150,0 CV, 220/440 V R$ 16.067,91 
Rebobinamento de motor de 175,0 CV, 220/ 440 V R$ 12.799,02 
Rebobinamento de motor de 250,0 CV, 220/440 V R$ 45.813,60 
Rebobinamento de motor de 350,0 CV, 220/440 V R$ 22.979,78 
Rebobinamento de motor de 600,0 CV, 220/440 V R$ 78.953,70 

 
Piracicaba, 10 de setembro de 2013. 

Maria Alice da Silva Santos 
Setor de Suprimentos 

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO

PODER LEGISLATIVO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ENSINO DE PIRACICABA

EXTRAVIOS
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