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Piracicaba, 1º de novembro de 2013

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 15.298, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.
Regulamenta o art. 115-A da Lei Complementar nº 224/08, alterada pela de
nº 248/09, no que tange ao Imposto Sobre Transmissão Inter-vivos, a
qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos Reais
Sobre Eles – ITBI dos programas populares de habitação.

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 Para aplicabilidade do art. 115-A da Lei Complementar nº 224, de

13 de novembro de 2.008, alterada pela de nº 248, de 22 de dezembro de
2.009, considera-se que a metragem de até 49 m² (quarenta e nove metros
quadrados) refere-se apenas à área útil do imóvel, excluído deste cômputo
as áreas comuns do empreendimento.

Parágrafo único. Por programas populares de habitação e aqueles
enquadrados no Programa Federal “Minha Casa Minha Vida” entendam-se
exclusivamente os empreendimentos destinados a atender beneficiários
Faixa 1, com renda de R$ 0,00 à R$ 1.600,00.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Finanças poderá expedir instruções
normativas a fim de disciplinar e padronizar formulários e outros
procedimentos instituídos pelo presente Decreto.

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

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

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSÉ ADMIR MORES LEITE
Secretário Municipal de Finanças

WALTER GODOY DOS SANTOS
Diretor Presidente da EMDHAP

CLAUDIO BINI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

COMUNICADO
Tomada de Preços nº 47/2013

Instalação de conjuntos de iluminação pública padrão CPFL em diversos
logradouros públicos do Município de Piracicaba

Comunicamos que, por um erro de digitação ficaram constando no edital os
subitens 7.2.9 e 7.2.10, os quais deverão ser desconsiderados pelas empresas.

Diante do exposto, tendo em vista que a exclusão não altera a formulação
de proposta, fica mantida a entrega de envelopes e abertura de referida
licitação para o dia 11/11/2013 às 11 horas e 14 horas, respectivamente.

Piracicaba, 31 de outubro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio

PREGÃO ELETRÔNICO nº 121/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de
copos descartáveis.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/11/2013 às 13h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/11/2013 às 14h.

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, 31 de outubro de 2013

Maria Angelina Chiquito Alanis
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio

PREGÃO ELETRÔNICO nº124/2013

OBJETO: Fornecimento parcelado de medicamentos, durante o exercício
de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/11/2013 às 08h.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/11/2013 às 09h.

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, 31 de outubro de 2013

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

PREGÃO ELETRÔNICO nº 126/2013

OBJETO: Aquisição de mapoteca.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/11/2013 às 13h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/11/2013 às 14h.

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, 31 de outubro de 2013

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

PREGÃO ELETRÔNICO nº 127/2013

OBJETO: fornecimento parcelado de nutrição enteral e leites, durante o
exercício de 2014

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/11/2013, às 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/11/2013, 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, 31 de outubro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2013

OBJETO: fornecimento parcelado de materiais de esterilização, durante o
exercício de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/11/2013 às 13h30min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/11/2013 às 14h.

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, 31 de outubro de 2013

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

PREGÃO ELETRÔNICO nº 131/2013

OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem, durante o
exercício de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/11/2013, às 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14/11/2013, 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, 31 de outubro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio

DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que estão abertas as Licitações relacionadas abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial nº 189/2013
Objeto: prestação de serviços de vigilância através de sistema de
monitoramento de alarmes e câmeras. Início da Sessão Pública: 14/11/
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.

Modalidade: Pregão Presencial nº 190/2013
Objeto: aquisição de scanner de alto desempenho. Início da Sessão
Pública: 18/11/2013 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 191/2013
Objeto: aquisição de equipamentos de informática. Início da Sessão
Pública: 18/11/2013 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.

Modalidade: Pregão Presencial nº 192/2013
Objeto: aquisição de equipamentos de informática. Início da Sessão Pública:
19/11/2013 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.

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, 31 de outubro de 2013.

Maria Angelina Chiquito Alanis
Departamento de Material e Patrimônio

Diretora

EXPEDIENTE DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013
PORTARIA ASSINADA – Gabriel Ferrato dos Santos, Prefeito do Município
de Piracicaba, assinou a seguinte Portaria:

- CEDENDO a funcionária pública municipal, Sra. ROSMARI HEL-
ENA FERREIRA COSTA, Serviços Gerais, lotada junto à Secretaria
Municipal de Governo, regida pelo Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Piracicaba, para prestar serviços junto ao Poder Judiciário
– Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – 93ª Zona Eleitoral, nos
termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.994/07, sem prejuízo de
vencimentos até 31/12/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial na internet

acesse:
www.piracicaba.sp.gov.br
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A Prefeitura Municipal de Piracicaba vem por meio deste, notificar a empresa
Amazon Diagnóstico por Imagem que foi imposta pena de multa de 10%
sobre o valor do contrato, proveniente de Processo Administrativo por
infração contratual referente ao pregão presencial 47/2012.  Abre-se vistas
ao processo e prazo de 05 dias para recurso.

Piracicaba, 30 de outubro 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 imposta pena de suspensão em contratar com a
Administração Pública do Município de Piracicaba pelo prazo de 02 anos
proveniente de Processo Administrativo por infração contratual referente
ao pregão eletrônico 43/2013.  Abre-se vistas ao processo e prazo de 05
dias para recurso.

Piracicaba, 30 de outubro de 2013.

Dr. Pedro Antônio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Piracicaba vem por meio deste, notificar a empresa
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda que foi imposta pena de multa de
10% sobre o valor do contrato proveniente de Processo Administrativo por
infração contratual referente ao pregão eletrônico 139/2012.  Abre-se vis-
tas ao processo e prazo de 05 dias para recurso.

Piracicaba, 30 de outubro de 2013.

Dr. Pedro Antônio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE CARTAZ PARA O 1º FESTECO

O Concurso de cartaz para o 1º FESTECO (Festival Ecológico de Piracicaba)
é uma realização da Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias
Municipais da Ação Cultural (SEMAC) e Defesa do Meio Ambiente (SEDEMA),
Gazeta de Piracicaba e Rádio Onda Livre.

REGULAMENTO

1 - OBJETIVOS
1.1 - Divulgar o 1º FESTECO (Festival Ecológico de Piracicaba), que será
realizado em junho de 2014 na cidade de Piracicaba, São Paulo, Brasil.

1.2 - Incentivar o uso do cartaz como meio de expressão cultural.

2 - PARTICIPAÇÃO
2.1 - A participação é aberta a todos os interessados, artistas brasileiros e
estrangeiros, profissionais ou amadores.

2.2 - A inscrição deve ser feita em nome de uma pessoa.

2.3 - É proibida a participação de: a) sócios comerciais dos componentes das
Comissões Organizadora e Julgadora; b) servidores da Secretaria Municipal
da Ação Cultural e Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente e
funcionários da Gazeta de Piracicaba e Rádio Onda Livre; c) cônjuge,
ascendente, descendente em qualquer grau e colateral até 3º grau, por
consanguinidade ou afinidade de: componentes das Comissões Organizadora
e Julgadora e servidores da Secretaria Municipal da Ação Cultural e da
Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Prefeitura de Piracicaba,
além de  funcionários da Gazeta de Piracicaba e Rádio Onda Livre.

3 – CONCEITO
3.1 - O cartaz para o 1º FESTECO, deverá ser pensado como um conceito
visual que reflita com criatividade a importância do evento na valorização
e preservação do meio ambiente, tendo a música como ferramenta para a
conscientização ecológica; além de comemorar a realização do evento.

4 – INSCRIÇÃO
4.1 - Será aceito apenas 01 (um) trabalho por autor, sendo ele autoral,
inédito e original, em consonância com a finalidade do concurso. Cada
cartaz corresponderá a um número de inscrição. Para se inscrever o autor
deverá preencher a ficha de inscrição, disponível nos sites
www.semac.piracicaba.sp.gov.br e www.sedema.piracicaba.sp.gov.br e
enviá-la juntamente com o trabalho.

4.2 - A inscrição é gratuita.

4.3 – O Período de inscrição foi prorrogado: de 01 de outubro a 15 de
novembro de 2013.

5 – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
5.1 - Os trabalhos devem ser apresentados da seguinte maneira: cartaz
digital - formato jpg; tamanho máximo A3; 300 DPI.

5.2 - No cartaz proposto deverá constar, obrigatoriamente, o seguinte
texto: 1º FESTECO (Festival Ecológico de Piracicaba). Datas: 06, 07 e 08
de junho de 2014. Local: Engenho Central. Realização: Prefeitura do Município

de Piracicaba, Secretarias Municipais da Ação Cultural (SEMAC) e Defesa
do Meio Ambiente (SEDEMA), Gazeta de Piracicaba e Rádio Onda Livre.
Informações: www.piracicaba.sp.gov.br.

5.3 -  É necessário que conste no cartaz um logotipo inédito, criado para
o evento.

5.4 - Arquivos que não sigam os padrões especificados neste regulamento
serão automaticamente excluídos.

5.5 - Caso a imagem vencedora apresente dificuldades técnicas de
reprodução, o autor deverá fornecer uma nova imagem de acordo com a
Comissão Organizadora e obedecendo a proposta original.

5.6 - Endereço eletrônico para envio do cartaz digital e da ficha de inscrição:
festeco2014@gmail.com

6 – SELEÇÃO
Os trabalhos serão apreciados por uma Comissão Julgadora que escolherá
o cartaz vencedor. Esta Comissão será composta por profissionais de
design gráfico e áreas afins indicados pela Organização do Concurso em
acordo com a Prefeitura de Piracicaba.

7 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação abrangem: conceito; clareza de comunicação;
impacto visual; qualidade estética; originalidade e viabilidade técnica.

8 – PREMIAÇÃO
O autor do cartaz vencedor receberá a título de prêmio, o valor de R$
3.000,00 (três mil reais) e um certificado.

9 – DIREITO AUTORAIS
O autor vencedor cede automaticamente os direitos autorais de sua obra
para reprodução e publicação em qualquer suporte, de forma irrestrita,
objetivando a divulgação do 1º FESTECO. O crédito autoral será garantido
e sempre publicado.

10 – CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES
10.1 - O cartaz vencedor será usado como base para criações da Comissão
Organizadora do evento em outras mídias.

10.2 - Os trabalhos inscritos não serão devolvidos.

10.3 - A Organização do Concurso não se responsabiliza por possíveis
danos que possam ocorrer no envio dos trabalhos inscritos.

10.4 - A inscrição implica a aceitação integral das regras do Concurso de
cartaz para o 1º FESTECO, bem como a aceitação das decisões da
Comissão Organizadora.

10.5 - Caberá ao participante a responsabilidade exclusiva e integral sobre
a autoria dos trabalhos inscritos, assim como a proteção legal de seus
direitos autorais e/ou sobre a propriedade intelectual. Em caso de dúvida
quanto a autoria do cartaz inscrito, antes ou depois do resultado, caberá à
organização do evento decidir sobre sua possível exclusão do Concurso.

10.6 - O participante do Concurso de cartaz para o 1º FESTECO deverá
fornecer em sua inscrição informações corretas, verdadeiras e completas,
bem como possíveis declarações solicitadas pela Organização do Concurso.

10.7 - Qualquer infração ao presente regulamento, por parte do participante,
poderá ensejar sua desclassificação e exclusão do concurso, a critério da
comissão organizadora.

10.8 - Casos não previstos serão decididos pela Comissão Organizadora.

10.9 - Serão desclassificados os cartazes que: apresentarem rasuras ou
defeitos; reproduzirem os símbolos nacionais (bandeira, selo e armas);
reproduzirem logomarcas governamentais; utilizarem imagens registradas
(as imagens deverão ser de direito do autor ou de uso livre); utilizarem
cartazes de concursos anteriores ou que não sejam inéditos; utilizarem
imagens de natureza apelativa; contenham nomes, menções a empresas,
instituições e projetos não relacionados ao evento; apresentarem qualquer
tipo de identificação do concorrente; apresentarem teores preconceituosos
(racismo, intolerância religiosa, homofobia, etc).

10.10 - Esclarecimentos e sugestões podem ser encaminhadas através do
e-mail: festeco2014@gmail.com ou telefones: (19) 3403-2600 ou 3403-1250.

FICHA DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
004/2013

A Prefeitura do Município de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de
Turismo, convoca aos interessados em participar do programa de artesanato
desta secretaria, a "Casa do Artesão". Para participação o candidato deve se
inscrever de 01 a 14 de novembro de 2013, na Secretaria Municipal de
Turismo (Casarão do Turismo ou Centro Cívico, 8º andar), por meio do
preenchimento da ficha de cadastro e, posteriormente, conforme agendado
por esta secretaria, realizar uma prática comprobatória de técnica artesanal.
Para efetuar a inscrição, é necessário que o(a) interessado(a) se enquadre
segundo o Regulamento do Artesanato de Piracicaba (Casa do Artesão):
"Artigo 18° - Obedecidas as prescrições legais de âmbito federal e estadual,
todo artesão brasileiro ou estrangeiro radicado em Piracicaba poderá se
inscrever para participar da Casa do Artesão", desde que:
I - Sua inscrição seja previamente providenciada;
II - Não seja credenciado em nenhum ponto de venda ou Feira de Artesanato;
III - Não possua empresa ou ponto comercial na cidade;
IV - Haja vaga nos pontos de venda da Casa do Artesão;
V - Apresente a documentação exigida pela Coordenação do Artesanato
da SETUR.
Parágrafo 1° - "A inscrição para participação da Casa do Artesão será feita
no Casarão do Turismo e no Centro Cívico no 8º anda, e está sujeita à
abertura de vagas, que serão publicadas em edital anual pela SETUR".

DA INSCRIÇÃO:
Deverá preencher a ficha de cadastro e entregar fotocópias dos seguintes
documentos: CPF, RG, Comprovante de residência e 02 (duas) fotos 3x4;
Deverá cumprir os horários estipulados para funcionamento das atividades;
Deverá realizar plantão de trabalho entre os artesãos envolvidos;
Deverá cumprir o calendário de atividades e eventos;
Deverá providenciar sua própria estrutura de trabalho: materiais,  transporte,
manutenção, entre outros;
Deverá ser de sua própria autoria a técnica artesanal para exposição  na
"Casa do Artesão";
Deverá participar das reuniões com os gestores públicos responsáveis
pelo artesanato;
Deverá seguir as normas do Regulamento do Artesanato em vigor;

DAS VAGAS:
Loja do Casarão do Turismo - 07 vagas;
Loja da Rodoviária - 14 vagas;
Loja do Mercado Municipal - 12 vagas;
Loja do Engenho Central - 03 vagas;
Totalizando 36 vagas.

DA TÉCNICA:
Biscuit - 04 vagas;
Bordado - 03 vagas;
Cerâmica - 04 vagas;
Crochê - 01 vaga;
EVA - 03 vagas;
Macramê - 03 vagas;
Marchetaria - 03 vagas;
Palha de milho - 04 vagas;
Pintura temática - 03 vagas;
Reciclagem - 03 vagas
Tear - 03 vagas;
Tricô - 02 vagas.

Piracicaba, 30 de outubro de 2013.

Rosemeire Calixto Massarutto de Oliveira
Secretária Municipal de Turismo

Contratada: ECOCIVIL ENGENHARIA LTDA - EPP. - CNPJ nº 09.387.681/
0001-67 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 121.995/2013.
Licitação: Carta Convite nº 31/2013.
Objeto: execução de obras para reforma do canteiro operacional da Secretaria
Municipal de Obras, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 77.768,79 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e
setenta e nove centavos).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 01/10/2013.

Aditamento ao Contrato - Contratada: FÊNIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE
AÇO LTDA - EPP. – CNPJ nº 02.917.511/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 135.232/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 210/2012.
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos e de informática.
Valor: R$ 8.860,00 (oito mil, oitocentos e sessenta reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 08/05/2013.

DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 1.995,00 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais).
Data: 01/10/2013.

Contratada: LUCIMARA ZÉRIO - EPP. – CNPJ nº 05.371.724/0001-65
(SEMOB)
Proc. Admin.: nº 103.280/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 128/2013.
Objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual.
Valor: R$ 5.189,00 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 03/10/2013.
Aditamento ao Contrato: AMANDA MATHEUCCI SANTOS - ME. – CNPJ nº
10.848.453/0001-26 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 24.350/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 27/2013.
Objeto: locação de tendas tipo pirâmides.
Valor: R$ 61.840,00 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta reais).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 01/04/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL
DA AÇÃO CULTURAL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TURISMO

PROCURADORIA GERAL
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DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 14.709,00 (quatorze mil, setecentos e nove reais).
Data: 04/10/2013.

Contratada: PROJECON – PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL
PIRACICABA LTDA. - CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB/SEMDES)
Proc. Admin.: nº 78.694/2013.
Licitação: Tomada de Preços nº 28/2013.
Objeto: execução de obras para construção do Centro Dia do Idoso, com
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 04/10/2013.

Contratada: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ nº
07.291.854/0001-13 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 86.421/2013.
Licitação: Concorrência nº 07/2013.
Objeto: execução de serviços de manutenção de áreas verdes educacionais
no Município de Piracicaba, com fornecimento de mão de obra, equipamentos
e ferramentas, incluindo compostagem.
Valor: R$ 1.782.120,00 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, cento
e vinte reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 07/10/2013.

Contratada: WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - CNPJ nº
54.611.678/0001-30 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 84.850/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 86/2013.
Objeto: aquisição de bisturi elétrico.
Valor: R$ 24.336,16 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e
dezesseis centavos).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/10/2013.

Contratada: DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. - CNPJ nº
00.406.641/0001-40 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 127.537/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 147/2013.
Objeto: confecção de material, gráfico e de comunicação visual para
divulgação de serviços, cursos e eventos da Secretaria.
Valor: R$ 29.985,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 09/10/2013.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. GUSTAVO DOS SANTOS
ANTUNES. (GOVERNO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 102.334/2011.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Osório Godoy, nº 147, Bairro
Piracicamirim, destinado ao uso de Autoridade do Tiro de Guerra.
Valor: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 12/09/2011.

DO ADITAMENTO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 1.341,45 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e
cinco centavos) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 10/10/2013.

Aditamento ao Contrato - Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA. – CNPJ nº 04.274.988/0002-19 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 114.891/2012.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 130/2012.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos comprimidos.
Valor: R$ 93.584,40 (noventa e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
e quarenta centavos).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 29/01/2013.

DO ADITIVO – SUPRESSÃO
Valor Suprimido: R 23.396,10 (vinte e três mil, trezentos e noventa e seis
reais e dez centavos).
Data: 11/10/2013.

Aditamento ao Contrato - Contratada: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA. –
CNPJ nº 10.735.567/0001-60 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 125.482/2012.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2012.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 176.300,00 (cento e setenta e seis mil e trezentos reais).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 02/01/2013.

DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 44.071,68 (quarenta e quatro mil, setenta e um reais e sessenta
e oito centavos).
Data: 11/10/2013.

Aditamento ao Contrato - Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
– CNPJ nº 53.437.315/0001-67 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 125.482/2012.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2012.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 153.380,00 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta reais).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 02/01/2013.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 26.777,32 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e
trinta e dois centavos).
Data: 11/10/2013.

Contratada: DIAGNOSTEK – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIENTÍFICOS LTDA - EPP. - CNPJ nº 06.223.055/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 86.369/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2013 – Ata de Registro nº 12/2013.
Objeto: fornecimento parcelado de material de laboratório.
Valor: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 17/10/2013.

PORTARIA C.P.P.S. Nº 300, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R E S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das

penalidades cabíveis em face de MARIA IRENE PAVAN PINTO, funcionária
pública municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por
infringência ao disposto no art. 482, alíneas “e” e “h”, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, o qual será conduzido pela Comissão Permanente,
Processante e de Sindicância, nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 301, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das

penalidades cabíveis em face de IDSON BIAGE JUNIOR, funcionário público
municipal, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por
infringência ao disposto no art. 482, alínea “e”, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, o qual será conduzido pela Comissão Permanente, Processante
e de Sindicância, nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 302, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das

penalidades cabíveis em face de DOMICIANO MARQUES COIMBRA,
funcionário público municipal lotado na Guarda Civil Municipal, por
infringência ao disposto no art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o
qual será conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de
Sindicância, nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 303, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba,
no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Mu-
nicipal nº 1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de
Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Fed-
eral de 1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para
aplicação da sanção, é necessário a instauração do processo
administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das
penalidades cabíveis em face de ALEXANDRE JOSÉ FRAY, funcionário
público municipal lotado na Guarda Civil Municipal, por infringência ao
disposto no art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o qual será
conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de Sindicância,
nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 304, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das

penalidades cabíveis em face de ELIEL SILVEIRA LEVY, funcionário público
municipal lotado na Guarda Civil Municipal, por infringência ao disposto no art.
28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o qual será conduzido pela Comissão Permanente,
Processante e de Sindicância, nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 305, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das
penalidades cabíveis em face de EMÍLIO CARLOS MOLINA, funcionário
público municipal lotado na Guarda Civil Municipal, por infringência ao
disposto no art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o qual será
conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de Sindicância,
nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

COMISSÃO PERMANENTE
PROCESSANTE E DE

SINDICÂNCIA



PIRACICABA, sexta-feira, 1º de novembro de 20134

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 306, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das

penalidades cabíveis em face de ADILSON DONIZETE BATISTA, funcionário
público municipal lotado na Guarda Civil Municipal, por infringência ao
disposto no art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o qual será
conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de Sindicância,
nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 307, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal
de 1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para
aplicação da sanção, é necessário a instauração do processo administrativo
disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das

penalidades cabíveis em face de TADEU DE JESUS RODRIGUES,
funcionário público municipal lotado na Guarda Civil Municipal, por
infringência ao disposto no art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o
qual será conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de
Sindicância, nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 308, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das
penalidades cabíveis em face de ANDRÉ LUIZ ROMUALDO, funcionário
público municipal lotado na Guarda Civil Municipal, por infringência ao
disposto no art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o qual será
conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de Sindicância,
nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 309, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das

penalidades cabíveis em face de YEDA MARIA BUENO, funcionária pública
municipal lotada na Guarda Civil Municipal, por infringência ao disposto no
art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o qual será conduzido
pela Comissão Permanente, Processante e de Sindicância, nomeada pela
Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 310, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das
penalidades cabíveis em face de MARYLAND RAMELLO, funcionária
pública municipal lotada na Guarda Civil Municipal, por infringência ao
disposto no art. 28, inciso VIII, arts. 54 e 55, 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, o qual será
conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de Sindicância,
nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Piracicaba, em 10 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 311, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal
de 1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para
aplicação da sanção, é necessário a instauração do processo administrativo
disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das
penalidades cabíveis em face de ADEMIR ALVES, funcionário público
municipal, lotado na Guarda Civil Municipal de Piracicaba, por infringência
ao disposto no artigo 195, inciso I, c/c art. 209, §§ 1º e 2º, todos da Lei
1.972/72 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com penalidade
prevista no artigo 201, inciso V, do mesmo diploma legal, o qual será
conduzido pela Comissão Permanente, Processante e de Sindicância,
nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Piracicaba, em 11 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

PORTARIA C.P.P.S. Nº 312, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e dá
outras providências.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Piracicaba, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 225, da Lei Municipal nº
1.972/72 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes” e, que para aplicação da sanção,
é necessário a instauração do processo administrativo disciplinar,

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das penalidades
cabíveis em face de WAGNER RAMOS, funcionário público municipal, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde, por infringência ao disposto no art. 195,
incisos III e XI, com penalidade prevista no art. 201, inciso I, todos da Lei nº
1.972, de 07 de novembro de 1.972 – Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Piracicaba, o qual será conduzido pela Comissão Permanente,
Processante e de Sindicância, nomeada pela Portaria nº 3.658/13.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos
trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do
Presidente da Comissão.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Piracicaba, em 11 de outubro de 2013.

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos o presente
virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador Geral do Município
determinou a instauração de Sindicância visando apurar irregularidades e
responsabilidades em furto de um aparelho de DVD, do CRAS Mário Dedini,
conforme Boletim de Ocorrência nº 1663/2013 – 4º DP, objeto do processo
com protocolo nº 152.805/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos
o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador
Geral do Município determinou a instauração de Sindicância visando apurar
irregularidades e responsabilidades em furto ocorrido no Case Jaraguá,
conforme Boletim de Ocorrência nº 1089/2013 – 7º DP, objeto do processo
com protocolo nº 152.804/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos
o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador
Geral do Município determinou a instauração de Sindicância visando apurar
irregularidades e responsabilidades em furto ocorrido no CRAS São José,
conforme Boletim de Ocorrência nº 1125/2013 – 7º DP, objeto do processo
com protocolo nº 152.803/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos o presente
virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador Geral do Município
determinou a instauração de Sindicância visando apurar irregularidades e
responsabilidades em furto ocorrido na Central de Projetos do FUUSP,
conforme Boletim de Ocorrência nº 1262/2013 – 2º DP, objeto do processo
com protocolo nº 152.802/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos o presente
virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador Geral do Município
determinou a instauração de Sindicância visando apurar irregularidades e
responsabilidades em furto de fiação elétrica do CRAS Mário Dedini, conforme
Boletim de Ocorrência nº 1119/2013 do 4º DP, objeto do processo com
protocolo nº 152.801/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão
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__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos
o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador
Geral do Município determinou a instauração de Sindicância visando apurar
irregularidades e responsabilidades em acidente de trânsito ocorrido com o
veículo oficial prefixo 726, placas EOB 3460, conforme Boletim de
Ocorrência nº 12298/2013 – PM, objeto do processo com protocolo nº
152.800/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr.

Prefeito Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a
quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD.

Procurador Geral do Município determinou a instauração de Sindicância
visando apurar irregularidades e responsabilidades em intercorrência

ocorrida no plantão noturno do dia 05/09/2013 na UPAM Dr. Alfredo José
de Castro Neves, objeto do processo com protocolo nº 152.799/2013,

em cumprimento ao princípio da publicidade.
Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos o presente
virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador Geral do Município
determinou a instauração de Sindicância visando apurar irregularidades e
responsabilidades em furto ocorrido no Centro Comunitário Algodoal, conforme
Boletim de Ocorrência nº 1714/2013 – 4º DP, objeto do processo com protocolo
nº 152.798/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

__________

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT, Presidente da Comissão
Permanente e Processante e de Sindicância, nomeada pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da Portaria nº 3.658/2013, faz saber a quantos
o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o DD. Procurador
Geral do Município determinou a instauração de Sindicância visando apurar
irregularidades e responsabilidades em possível desvio de energia elétrica
na EM Vem Viver, conforme Ofício SME nº 57/2013, objeto do processo
com protocolo nº 152.797/2013, em cumprimento ao princípio da publicidade.

Piracicaba, 21 de outubro de 2013.

FRANCISCO AP. RAHAL FARHAT
Presidente da Comissão

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 n.º.: 53.453/2011.
Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades

em acidente de trânsito, conforme Boletim de Ocorrência nº 11111/2009 –
Delegacia Seccional.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo
ARQUIVAMENTO do presente procedimento.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da C.P.P.S.

__________

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 n.º.: 18.894/2013.
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das penalidades

cabíveis em face de OSVALDO LUIS DA COSTA, funcionário público munici-
pal, lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, por infringência
ao disposto no artigo 482, alíneas “b” segunda parte e “e”, da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, bem como ressarcimento ao erário.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pelo
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MUNICIPAL, tendo em vista a
responsabilidade do servidor público, Sr. OSVALDO LUIS DA COSTA, no
acidente de trânsito objeto do presente processo.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da C.P.P.S.

__________

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 n.º.: 69.105/2013.
Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades

em acidente de trânsito com o veículo oficial prefixo 044, placas DMN
7181, conforme Boletim de Ocorrência nº 527/2013 – 6º DP.

Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por unanimidade, pela NÃO
PUNIÇÃO do servidor Sr. LUIZ BENEDITO RIBEIRO, devendo ser
ARQUIVADO o presente procedimento.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Presidente da C.P.P.S.

SETOR DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DIVULGAÇÃO
Expediente do dia 30 Outubro 2.013

Protocolados e Encaminhados

Protocolos Interessados
004438/2013 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
004439/2013 MANOEL ESTÁCIO DE ALMEIDA
004444/2013 CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
004445/2013 SETOR DE TRANSPORTE
004446/2013 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

ELETROMECÂNICA
004448/2013 FÁBRICA DE TOLDOS PIRACICABA LTDA.
004454/2013 WILSON EVANDRO DE SOUZA
004437/2013 4ª VARA CÍVEL
004438/2013 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
004439/2013 MANOEL ESTÁCIO DE ALMEIDA
004440/2013 CBÉ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA
004441/2013 CBÉ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA
004442/2013 RIO PARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E

PARTICIPAÇÕES LTDA
004443/2013 RIO PARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E

PARTICIPAÇÕES LTDA
004444/2013 CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
004445/2013 SETOR DE TRANSPORTE
004446/2013 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

ELETROMECÂNICA
004447/2013 FERNANDO SILVA FERNANDES DE SOUZA
004448/2013 FÁBRICA DE TOLDOS PIRACICABA LTDA.
004449/2013 LUIZ ANTONIO LOPES FAGUNDES
004450/2013 LUIZ ANTONIO LOPES FAGUNDES
004451/2013 CLERES PERON
004452/2013 CLERES PERON
004453/2013 MARCIO ROBERTO CUNHA
004454/2013 WILSON EVANDRO DE SOUZA
004455/2013 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
004456/2013 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
004457/2013 SIGMAC TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA

Despachos

Protocolos Processo Interessado
002232/2013 000749/2013 WILLIAN RONALDO DE OLIVERIA:

“Arquivado”.
002642/2013 001810/2013 VANDERLEI VOLATO RIBEIRO:

“Arquivado”.
003005/2013 002019/2013 LUCIMAR FLORENCIO GARCIA:

“Arquivado”.
003603/2013 002366/2013 MIRIAN GRANATO: “Arquivado”.
004014/2013 002366/2013 VIGILÂNCIA SANITÁRIA: “Arquivado”.
004428/2013 VER. FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO: “Deferido”.

HOMOLOGAÇÃO

Eng. Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água
e Esgoto - SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
baseado no relatório final 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; constituída através do Ato nº 948,
de 21 de dezembro de 2012; HOMOLOGA o processo n.º 2019/2013 e
ratifica a conclusão da Comissão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, considerando a formalização de acordo entre a Águas do
Mirante S/A, concessionária de serviço de esgotamento sanitário no Município
de Piracicaba, e o requerente, o processo pode ser arquivado, com as
cautelas de praxe.

Publique-se para os devidos efeitos legais.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO

Eng. Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água
e Esgoto - SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
baseado no relatório final 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, constituída através do Ato nº 948,
de 21 de dezembro de 2012; HOMOLOGA o processo n.º 2057/2013 e
ratifica a conclusão da Comissão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, à Procuradoria Jurídica para defesa dos interesses da Autarquia.
Em seguida, o processo pode ser arquivado, com as cautelas de praxe.

Publique-se para os devidos efeitos legais.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N.º 2329/2013

Eng. Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água e
Esgoto - SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, baseado
no relatório final da Comissão Permanente Sindicante, constituída através do
Ato nº 945, de 21 de dezembro de 2012; HOMOLOGA o processo n.º 2329/2013
e ratifica a conclusão da Comissão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, determino a instauração de processo administrativo para
garantia da ampla defesa e do contraditório do servidor ADEMIR APARECIDO
POLISEL, matrícula n.° 2.046-9, tendo em vista a intenção de responsabilizá-
lo civilmente pelos danos causados à Autarquia, nos termos do art. 198, da
Lei Municipal nº 1972/72, bem como administrativamente, por ofensa ao
disposto no art. 195, XI, do mesmo diploma legal.
Em seguida, o processo pode ser arquivado, com as cautelas de praxe.

Publique-se para os devidos efeitos legais.

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO

Eng. Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água
e Esgoto - SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
baseado no relatório final 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; constituída através do Ato nº 948,
de 21 de dezembro de 2012; HOMOLOGA o processo n.º 2366/2013 e
ratifica a conclusão da Comissão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,  o processo pode ser arquivado, com as cautelas de praxe.

Publique-se para os devidos efeitos legais.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

COMISSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DAS NOVAS

PROPOSTAS COMERCIAIS

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2013 - PROCESSO 1920/2013

OBJETO: FORNECIMENTO DE UM SISTEMA PARA ARMAZENAMENTO
DE CAL HIDRATADA EM SILO, DESCARREGAMENTO, PESAGEM E
PREPARO DE SUSPENSÃO DE CAL, PARA USO EM TRATAMENTO DE
ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, BEM COMO REALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS
NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DO SISTEMA, PARA USO NAS ESTAÇÕES
DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1 E 2. Somente a licitante GRUPIONI
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. apresentou tempestivamente sua
nova proposta. Após análise dessa proposta; guiando-se pelos preceitos
da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações, bem como pelo Edital; a
Comissão deliberou por CLASSIFICÁ-LA, no valor de R$ 350.000,00
(TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), uma vez que o preço ofertado
está dentro do valor praticado no mercado e de acordo com o preço
máximo estipulado pelo SEMAE. O presidente determinou, para o
conhecimento dos eventuais interessados, a divulgação da deliberação na
página oficial do SEMAE na Internet (www.semaepiracicaba.sp.gov.br) e a
publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba, cuja data será
tomada como base para recurso administrativo.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

Alessandro Arino Ghiselli
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 146/2013
PROCESSO N.º 2769/2013

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de tubos e conexões
em chapa de aço carbono SAE 1020
.
Informamos que houve alteração das especificações técnicas do objeto,
descritas no Anexo 1 - Termo de Referência e Desenhos - do edital.
Em função da retificação, o início da sessão pública para entrega e abertura
dos envelopes: 18/11/2013, às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE,
situada na Rua XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 147/2013 – PROCESSO N.º
2739/2013
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de transformador
trifásico de média tensão.
Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 18/11/
2013, às 13h30min, na Sala de Licitações do SEMAE, situada na Rua XV de
Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP.
Consulta/Aquisição gratuita dos editais: www.semaepiracicaba.sp.gov.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.

Piracicaba, 31 de outubro de 2013.

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
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HOMOLOGAÇÃO
Eng. Vlamir Augusto Schiavuzzo, Presidente do Serviço Municipal de Água
e Esgoto - SEMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
baseado no relatório final 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, constituída através do Ato nº 948,
de 21 de dezembro de 2012; HOMOLOGA o processo n.º 2552/2013 e
ratifica a conclusão da Comissão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, determino a instauração de processo administrativo para
garantia da ampla defesa e do contraditório do servidor ESDRAS GOBBO
CERIMARCO, matrícula 1794-6, tendo em vista a intenção de
responsabilizá-lo civilmente pelos danos causados ao veículo prefixo
333, integrante da frota deste SEMAE, nos termos do art. 198, da Lei
Municipal nº 1972/72, bem como administrativamente, por ofensa ao
disposto no art. 195, XI, do mesmo diploma legal.
Em seguida, o processo pode ser arquivado, com as cautelas de praxe.

Publique-se para os devidos efeitos legais.
Piracicaba, 28 de outubro de 2013

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

EDITAL Nº 01/2013
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

O Serviço Municipal de Água e Esgoto – SEMAE, Autarquia Municipal
criada pela Lei n.º 1657/69, inscrita no CNPJ n.º 50.853.555/0001-54,
com sede na Rua XV de Novembro, n.º 2.200, em Piracicaba/SP, torna
público o processo seletivo para a contratação de estagiário(s),
conforme o quadro a seguir:

Curso: BIOLOGIA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, PEDAGOGIA, TURISMO,
ENGENHARIA AMBIENTAL
Requisitos Mínimos: Estar regularmente matriculado a partir do 2º semestre
ou módulo do curso, comprovado através de documento da Instituição;2.
Disponibilidade de horário no período matutino ou vespertino, de acordo com
a demanda do local de estágio;3.Interesse em educação ambiental e  contato
com estudantes e visitantes do espaço Museu da Água e Aquário Municipal
Nº total de vagas: 06

1) DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO
1.1O estagiário irá atuar nos espaços do Museu da Água e Aquário Munici-
pal, na área de educação ambiental interagindo com crianças, professores
e população em geral cumprindo, no máximo, seis (06) horas diárias,
conforme disciplinado pelo orientador responsável.
1.2O valor a ser recebido como Bolsa Auxílio corresponde a remuneração de
R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos) por hora, mais o auxílio transporte
de R$ 6,00 (seis reais) por dia de estágio e o seguro de vida obrigatório.
1.3As normas do estágio serão regidas pela Lei do Estágio nº 11.788, de 25
de setembro de 2008.
1.4O período de vigência do estágio será de 12 meses, prorrogáveis uma
vez por igual período, de comum acordo entre as partes.

2) DAS INSCRIÇÕES
2.1  Para inscrição o candidato deverá preencher formulário disponibilizado
na página oficial do SEMAE na internet, www.semaepiracicaba.sp.gov.br  e
protocolá-lo acompanhado de currículo e histórico escolar no Setor de Protocolo
do SEMAE, na Rua XV de Novembro, 2200, das 08 às 16 horas, no período
de  04 a 14 de novembro de 2013 exceto sábados, domingos e feriados.
2.2Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.
2.3A inscrição do candidato através do envio da documentação solicitada
implicará total e incondicional aceitação das normas constantes neste edital.

3) DO PROCESSO SELETIVO
3.1Os candidatos serão selecionados pelo critério de melhores notas ou
conceitos, por média, das disciplinas constantes do Histórico Escolar.
3.2Serão considerados os seguintes valores para o cálculo da média:
CONCEITO NOTADE 0 A 10 NOTADE 0 A 100 VALOR
A 8,1 -10 81 A 100 5
B 6,1 – 8 61 A 80 4
C 4,1 – 6 41 A 60 3
D 2,1 - 4 21 A 40 2
E 0 - 2 0 A 20 1

                    Sendo que:  MÉDIA =    soma dos valores
n° de disciplinas

3.3Em caso de empate terá preferência o candidatos com a maior idade.
3.4A classificação final será publicada no site do SEMAE e remetida a
todos os candidatos inscritos por e-mail.

4) ATIVIDADES DOS ESTAGIÁRIOS
4.1Monitorar as visitas agendadas ou não de estudantes e demais visitantes
do Museu da Água e Aquário Municipal.
4.2Elaborar a agenda de visitas, de acordo com as solicitações das
Instituições de Ensino.
4.3Elaborar roteiros de visitas, com os recursos disponíveis nesses espaços,
interagindo com os visitantes.
4.4Efetuar levantamento de dados e pesquisas ambientais para educação
ambiental.
4.5Utilizar e-mail, editores de texto, planilhas eletrônicas e internet para o
desenvolvimento das atividades.
4.6Outras atividades correlatas para enriquecimento do estágio e dos
espaços, de acordo com a formação acadêmica e orientador do estágio.

5) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1Os casos omissos neste Edital serão analisados pelos orientadores de
estágio envolvidos e pela Divisão de Recursos Humanos do SEMAE.
5.2Este Edital entra em vigor a partir de sua publicação, sendo válido
apenas para este processo seletivo.

Piracicaba, 31 de outubro de 2013

Divisão de Recursos Humanos
SEMAE

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

Modalidade: Tomada de Preços  nº 003/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PRINCIPAL E ANEXO
DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA.
Tipo : Regime de empreitada por preço unitário.
Empresas não Cadastradas: Entrega dos Envelopes nº 01: -
(Documentação): Dia 22 /11/2013 até as 17:00 horas.
Empresas Cadastradas: Entrega dos Envelopes nº 1 (Documentação):
Dia 28/11/2013 – até às 09:00 horas.
Entrega dos Envelopes nº 2: (Proposta) para empresas Cadastradas e
não Cadastradas: Dia 28/11/2013 até as 09:00 horas.
Abertura dos Envelopes 1 – (Documentação): Dia 28/11/2013 às 09:00 horas.
 Informações e Edital completo à disposição no Setor de Contratos da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano
n.º 834, subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00,
telefones: (19) 3403-7009 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 31de outubro de 2013.

Carlos Alberto de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CANCELAMENTO
Fica cancelado o Extrato de Contrato publicado em 22 de outubro de 2013,
referente a :
Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 56/2011.
Pregão no. : 35/2010.
Processo : 1096/2010
Contratada: Syde Service Serviço Administrativos Ltda-ME
Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL E DO PRÉDIO ANEXO DA
CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
Vigência  : 03/11/2013 a 02/11/2014.
Valor total mensal : R$ 86.486,83.
Data de assinatura :  21/10/2013

Piracicaba, 01 de outubro de 2013

João Manoel dos Santos
- Presidente -

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL REPUBLICADO

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

Modalidade: Pregão Presencial n.º 118/2013
Objeto: Fornecimento parcelado de pó de café
Tipo : menor preço valor global.
Credenciamento : Dia 13/11/2013 das 13 às 13h30.
Início da Sessão Pública: Dia 13/11/2013  às 13h30 na Sala de Reuniões
da Câmara de Vereadores de Piracicaba - 2º. Andar – Prédio Anexo, situada
na Rua São José, no. 547 - Centro Piracicaba - Estado de São Paulo.
Informações e Edital completo à disposição no Setor de Contratos da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano
n.º 834, subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00,
telefones: (19) 3403-7009 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 31 de outubro de 2013.

Kátia Garcia Mesquita
Pregoeira Oficial

DECRETO Nº 1482, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013
(Declara Hóspedes Oficiais do Município de Saltinho e dá outras
providências).

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA, Prefeito do Município de Saltinho,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A
Art. 1º - Ficam declarados Hóspedes Oficiais do Município de Saltinho,

o rotariano e Governador do ano rotário 2013/2014 do Distrito 4310, senhor
Wilson Takada Junior e sua cônjuge senhora Kátia Borim, integrantes
do Rotary Club do Município de Indaiatuba, em visita oficial ao Município
de Saltinho, no dia 30 de outubro de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Saltinho, em 23 de outubro de 2013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba e no mural de avisos
do Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho.

ANGELO CESAR ANGELELI
- Diretor Administrativo -

EDITAL RESUMIDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2013

A Prefeitura do Município de Saltinho, com Paço Municipal à Av. 07 de
Setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, telefone (19) 3439-7800, torna público,
para conhecimento de interessados, que acha-se aberta a Concorrência nº
01/2013, que objetiva a contratação de empresa de engenharia para a
execução, por empreitada e preço global, de obras e serviços de
construção de um prédio para abrigar uma creche tipo padrão CR-01
(FDE) da Secretaria de Desenvolvimento Social – Secretaria da
Educação, localizada na Rua João Antonio Mendes, Bairro Nossa
Senhora Aparecida II, neste Município, com fornecimento dos materiais,
da mão-de-obra e de todos os equipamentos necessários. O edital está
disponível para consultas no site www.saltinho.sp.gov.br e seus elementos
técnicos constitutivos serão fornecidos, no endereço citado, mediante o
recolhimento aos cofres públicos do valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
podendo ser retirado das 8:30 às 11:00 e das 13:30 às 16:00 horas, de
segunda a sexta feira. Serão exigidos: a garantia para participar na referida
licitação devendo efetuá-las até as 16:00 horas do dia 04/12/2013; e o
cadastramento prévio até as 16:00 horas do dia 02/12/2013. Os envelopes
com a documentação e a proposta deverão ser protocolados no Paço
Municipal até às 8:50 horas do dia 05/12/2013, sendo que a abertura será
neste mesmo dia às 9:00 horas.

Saltinho/SP, 31/10/2013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº: 1037 DE  01 DE NOVEMBRO DE 2.013.
(Nomeia o(a) Sr.(a)  MARIANA PASSARINI para exercer o emprego temporário
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL junto ao DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL e dá outras providências)

Considerando que, estabelecido na Lei 233 de 24/01/2001 artigo 4º § 1º as
contratações por tempo determinado aproveitarão, obrigatoriamente, os
excedentes de concursos e não existindo pelo processo seletivo de provas;

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA, Prefeito do Município de Saltinho,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

 R E S O L V E :
Art. 1º - Fica nomeado(a) o(a) Sr.(ª) MARIANA PASSARINI para exercer

o emprego temporário de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,
seguindo a lista de classificados no  CONCURSO PÚBLICO N. 001/2012
pelo período de 01/11/2013 À  10/12/2013.

Art. 2º - As despesas, decorrentes da execução da presente Portaria
correrão por conta de dotação própria do Orçamento-Programa do Município,
suplementadas oportunamente se necessário.

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

Prefeitura do Município de Saltinho, em
01 de Novembro de 2.013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

Publicado  no Diário Oficial do Município de Piracicaba no mural do
Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho.

ANGELO CESAR ANGELELI
-Diretor do Departamento Administrativo-

     CONTRATO TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL
Lista de Desistentes

 Foi autorizado a CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  para o emprego  de
Professor de Educação Infantil ,seguindo a Lista de aprovados do Con-
curso Público n. 01/2012.

Tornamos público a lista dos aprovados no Concurso Público n. 01/2012 que
foram convocados e desistiram de assumir a vaga para este emprego
temporário não perdendo direito a vaga para o emprego quando for aberta a
vaga para contratação efetiva.

Lista de desistentes

8º classif.     Roberta Zenti Garcia Barbosa
9º classif.     Ane Salvador
10º classif.   Amanda Lais de Moura
11º classif.   Cristiane da Silva Rodrigues
12º classif.   Tatiane Paiva Rocha

 Saltinho,  25 de Outubro de 2013.

Angelo Cesar Angeleli
Diretor Administrativo

PODER LEGISLATIVO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SALTINHO
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Projeto de Lei n° 030/2013, Autoria: Prefeito Claudemir Francisco Torina

LEI MUNICIPAL Nº: 344, DE 17 DE JULHO DE 2006
ALTERADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2007; EM 13 DE ABRIL DE 2009;
EM 06 DE OUTUBRO DE 2009; EM 17 DE DEZEMBRO DE 2009; EM 22 DE
NOVEMBRO DE 2010; EM 16 DE DEZEMBRO DE 2011; EM 02 DE MARÇO
DE 2012; E, EM 31/10/2013.

(DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA,
EMPREGOS, PROVIMENTO, PADRÕES, JORNADA E SALÁRIOS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS).

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA, Prefeito do Município de Saltinho,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte:
LEI Nº: 344

CAPÍTULO I

DOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 1º.  Compete à Administração Municipal promover a tudo quanto diga
respeito ao peculiar interesse do Município e ao bem estar de sua população,
em conformidade com a Constituição Federal, Constituição do Estado de
São Paulo e a Lei Orgânica do Município de Saltinho.

Art. 2º.  É facultado ao Prefeito Municipal e, em geral, aos dirigentes de órgãos,
delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se
dispuser em regulamento e ressalvada competência privativa de cada um.

Parágrafo Único.  O ato de delegação de competência indicará com precisão a
autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

Art. 3º.  O controle das atividades da Administração Municipal deverá
exercer-se em todos os níveis e órgãos, compreendendo, particularmente:

I - O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da
observância das normas que disciplinam as atividades específicas do
órgão controlado; e

II - O controle de utilização, a guarda e aplicação do dinheiro, dos bens e
valores públicos, pelos órgãos próprios do sistema.

Art. 4º.  A Administração Municipal, para a execução de seus programas,
poderá utilizar, além dos recursos orçamentários, aqueles colocados à sua
disposição por entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,
para a solução de problemas comuns e melhor aproveitamento de recursos
financeiros e técnicos, nos termos estabelecidos em Lei.

Art. 5º.  A Administração Municipal deverá promover a integração da
comunidade na vida político-administrativa do Município, nos moldes do
que a respeito dispuser a sua Lei Orgânica.

Art. 6º.  A Administração Municipal é exercida pelo Prefeito Municipal,
auxiliado pela direção dos órgãos e entidades que lhe são diretamente
subordinados.

Parágrafo Único. A competência do Prefeito é definida na Constituição
Federal, Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica do Município
de Saltinho, e as dos dirigentes dos órgãos e entidades, nas Leis e nos atos
administrativos municipais.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 7º.  A Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Saltinho
compõe-se dos seguintes órgãos:

I - Órgão de Administração Superior:

1. Coordenação do Governo.
1.1- Gabinete do Executivo;

II - Órgão de Execução e de Administração:

1. Departamento Administrativo;
2. Departamento de Finanças e Patrimônio
3. Departamento de Saúde;
4. Departamento de Educação e Desenvolvimento Social;
5. Departamento de Obras e Serviços Públicos, Urbanos, Rurais, Agricultura
e Abastecimento;
6. Departamento de Saneamento Básico e Meio-Ambiente.

Art. 8º.  Os Departamentos subdividem-se em:

I - Divisão;
II - Setor;
III - Serviços.

Art. 9º.  Além dos órgãos instituídos por Lei, poderão ser criados pelo
Prefeito Municipal, em caráter consultivo, grupos de trabalho, comissões,
conselhos ou colegiados semelhantes, vinculados ao Gabinete do Prefeito,
sendo totalmente vedado o pagamento de qualquer espécie de remuneração
ou gratificação pecuniária aos seus respectivos membros.

Art. 10. Os órgãos colegiados serão constituídos de no mínimo 03 (três)
membros com atribuições de executar determinados projetos e atividades,
através de atos do Prefeito Municipal.

Parágrafo Único. Cada órgão colegiado deverá elaborar seu regimento interno,
definindo competências de seus componentes, normas e rotinas de ação.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I

DA COORDENAÇÃO DO GOVERNO

Art.11.  A Coordenação do Governo compete:

- Assistir o Prefeito nas suas funções político-administrativas, cabendo-
lhe especialmente o assessoramento para contatos com os demais poderes
e autoridades e para atendimento aos munícipes;
- Cuidar de todo seu expediente interno;
-  Representar o Município em todos os tabelionatos, juízos e instâncias;
-  Examinar os aspectos jurídicos dos atos administrativos;
-  Elaborar estudos de natureza jurídico-administrativa;
-  Processar inquéritos e sindicâncias;
-  Promover a cobrança judicial da dívida ativa no Município;
-  Promover atendimento assistencial emergencial através do Fundo Social
de Solidariedade;
- Assessorar o Prefeito e órgãos da Prefeitura em assuntos de natureza
econômica, financeira e administrativa;
- Planejar e executar a política de desenvolvimento urbano e exercer o
controle do uso do solo;
- Cuidar da coordenação, planejamento e controle dos órgãos da Prefeitura
na execução dos planos e programas de trabalho;
- Coordenar o processo de Orçamento-Programa e do Plano Plurianual;
- Avaliar os resultados alcançados pelos órgãos da Prefeitura;
- Promover pesquisas e estatísticas;
- Prestar assessoria ao Prefeito e órgãos da Prefeitura em tudo que diga
respeito à comunicação e a cerimonial;
- Implantar e coordenar o processamento e a formação de banco de dados;
- Manter serviços de alistamento militar no Município;
- Promover e coordenar a proteção dos bens e serviços municipais
através de vigilância preventiva, bem como a defesa contra sinistros, com
ações próprias ou mediante convênios;
- Promoções Cívicas;
- Promover e coordenar as atividades de Esporte, Cultura e Lazer, Turismo
do município;
- Coordenar e dar suporte técnico operacional para funcionamento dos
conselhos municipais;
-  Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.

Art. 12. A Coordenação do Governo é composta das seguintes unidades
administrativas:

I - Gabinete do Prefeito;

II - Assessoria Jurídica;

III - Fundo Social de Solidariedade;

IV - Serviço de Alistamento Militar.

SEÇÃO II

DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art.13.  O Departamento Administrativo é o órgão encarregado de:

- Proporcionar à Prefeitura condições de funcionamento através do
desenvolvimento de atividades relativas à:

- Administração de pessoal;
- Realização de licitações;
- Elaboração de contratos e atos administrativos;
- Expediente;
- Protocolo;
- Arquivo;
- Portarias;
- Zeladoria;
- Copa;
- Serviço de cópias reprográficas;
- Apoio administrativo;
- Superintender as publicações oficiais e outros, de interesse da municipalidade;
-  Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo
Prefeito Municipal.
- Proceder todo serviço de Recursos Humanos;

Art. 14. O Departamento Administrativo é composto das seguintes unidades
administrativas:

I - Gabinete do Diretor Administrativo;

II - Setor Administrativo, Expediente, Protocolo, Arquivo, Portaria, RH, e
Manutenção; e

III - Divisão de Recursos Humanos.

SEÇÃO III

DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO

Art. 15.  O Departamento de Finanças e Patrimônio é o órgão encarregado
de proporcionar à Prefeitura Municipal, condições de funcionamento através
do desenvolvimento de atividades relativas à:

- Assuntos financeiros, fiscais, arrecadação, de lançamento, controle e
fiscalização de tributos e demais receitas;
- Processamento das despesas;
- Contabilização orçamentária, financeira, patrimonial e econômica;
- Recebimento, guarda e movimentação dos valores do Município;
- Administração orçamentária e financeira de convênios e valores de
aplicação vinculada;
- Administração de material e patrimônio;
- Acompanhar a execução orçamentária;
- Executar outras atribuições e atividades que lhe forem atribuídas pelo
Prefeito Municipal.

Art. 16.  O Departamento de Finanças e Patrimônio é composto das
seguintes unidades administrativas:

I - Gabinete do Diretor de Finanças e Patrimônio;

II - Divisão de Contabilidade;

III - Divisão da Receita; e

IV - Serviço de Almoxarifado, Compras e Patrimônio.

SEÇÃO IV

DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Art. 17.  O Departamento de Saúde é o órgão encarregado de desenvolver
as atividades relativas à:

- Proporcionar assistência médica, hospitalar e odontológica à comunidade,
mediante convênios ou individualmente;
- Administração e manutenção das unidades municipais de saúde;
- Promover a realização de campanhas de vacinação, de combate a
endemias e erradicação de moléstias;
-  Promover a vigilância sanitária e de controle profilático do Município;
-  Promover o controle e a prevenção das zoonoses;
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo
Prefeito Municipal.

Art. 18.  O Departamento de Saúde é composto das seguintes unidades
administrativas:

I - Gabinete do Diretor de Saúde; e

II - Unidade Mista de Saúde.

SEÇÃO V

DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 19.  O Departamento de Educação e Desenvolvimento Social é o órgão
encarregado de desenvolver as atividades educacionais, sociais e
esportivas, tais como:
- Promover a educação infantil e adulta;
- Promoções cívicas;
- Elaboração e a distribuição da merenda escolar;
- Fornecimento de material escolar;
- Transporte de alunos nas zonas urbana e rural;
- Administração e a manutenção da rede de ensino;
- Administração e a manutenção de biblioteca pública;
- Promover atividades de assistência social à população carente e
segmentos específicos da população, por si ou através de convênios;
- Promover atividades esportivas, culturais, turísticas, lazer e recreação,
no município.
- Promover as escolas municipais de formação desportiva;
- Promover a realização de cursos técnicos profissionalizantes por si e ou
convênios;
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo
Prefeito Municipal.

Art. 20.  O Departamento de Educação e Desenvolvimento Social é
composto das seguintes unidades administrativas:

I - Gabinete do Diretor de Educação e Desenvolvimento Social;

II - Divisão de Ensino;

III - Setor de Desenvolvimento e Assistência Social;

IV- Divisão de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Recreação;

SEÇÃO VI

A DIVISÃO DE ESPORTES, CULTURA, LAZER, TURISMO E
RECREAÇÃO.

Art. 21.  O Setor de Esportes, Cultura, Lazer, Turismo e Recreação é o
órgão encarregado de desenvolver as atividades esportivas, culturais, de
lazer e turísticas do Município como:
- Promoções cívicas;
- Fornecimento de material esportivo para as escolas de formação
desportiva;
- Transporte de atletas para eventos esportivos;
- Administração de praças esportivas e de lazer;
- Promover campeonatos para integração da comunidade, envolvendo
crianças, jovens, adultos e terceira idade;
- Desenvolvimento de programas de preparação da criança, do jovem e
do adulto, voltados ao esporte e ao lazer;
- Acompanhamento de grupos seletivos em competições;
- Incentivo aos grupos de bairros e a terceira idade na prática do desporto
e do lazer;
- Realizar torneiros, campeonatos e jogos que privilegiem a integração de
atletas em competições locais e regionais;
- Fomentar o turismo e as atividades de intercâmbio com outras cidades;
- Incentivar os investimentos que possam melhorar a infra-estrutura
turística da cidade e colaborar na agenda de eventos com vistas a atrair
turistas;
- Promover atividades esportivas, culturais e de lazer à população carente
e segmentos específicos da população, por si ou através de convênios;
- Promover e manter a banda de música municipal;
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo
Prefeito Municipal.

SEÇÃO VII

DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANOS,
RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Art. 22.  O Departamento de Obras e Serviços Públicos, Urbanos, Rurais,
Agricultura e Abastecimento é o órgão encarregado de desenvolver as
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atividades relativas à:
- Limpeza pública;
- Manutenção e arborização das áreas verdes urbanas e rurais;
- Administração de matadouro;
- Administração de cemitério;
- Sinalização, fiscalização e orientação do tráfego;
- Fiscalização dos serviços concedidos e autorizados;
- Construção e manutenção por si ou por terceiros, dos próprios municipais;
- Manutenção das estradas e caminhos municipais urbanos e rurais;
- Aprovação de novas edificações, reformas, ampliações, demolições, etc.
- Planejamento, unificação e parcelamento do solo;
- Cadastro Técnico;
- Fiscalização das obras particulares;
- Execução por si ou por terceiros de serviços de carpintaria, pintura, hidráulica,
fabricação de artefatos de cimento, eletricidade, calcetaria e marcenaria;
- Iluminação pública;
- Saneamento básico;
- Manutenção de parques, praças, jardins, hortas e horto;
- Manutenção da frota municipal;
- Fiscalização de aterro sanitário;
- Implantação e fiscalização da distribuição de produtos hortifrutigranjeiros;
- Promoção agrária;
- Executar as atividades e serviços previstos nos projetos técnicos do
Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário;
- Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais do
Município;
- Implantar, promover e fiscalizar as feiras livres, comboios, mercados,
postos volantes de vendas de produtos agrícolas;
- Campanhas de popularização das safras;
- Produzir mudas diversas para utilização nas zonas urbana e rural;
- Produzir alimentos para enriquecimento da merenda escolar e entidades
de apoio à comunidade;
- Coordenar e manter o programa de patrulha agrícola mecanizada;
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito
Municipal.

Art. 23.  O Departamento de Obras e Serviços Públicos, Urbanos, Rurais,
Agricultura e Abastecimento é composto pelas seguintes unidades
administrativas:

I - Gabinete do Diretor de Obras e Serviços Públicos, Urbanos, Rurais,
Agricultura e Abastecimento;

II - Divisão de Obras Públicas, Particulares e Serviços;

III - Serviço de Transporte e Frota; e

IV - Divisão de Obras e Serviços Rurais, Agricultura e Abastecimento.

SEÇÃO VIII

DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO-AMBIENTE

Art. 24. O Departamento de Saneamento Básico e Meio-Ambiente é o órgão
encarregado de desenvolver as atividades relativas à:

-  Saneamento básico;
-  Sistema de esgotos;
-  Captação, tratamento, adução, distribuição e abastecimento de água
tratada;
-  Programas de proteção ao meio-ambiente;
-  Fiscalização dos mananciais;
-  Fiscalização do meio ambiente;
-  Proteção da fauna e flora locais;
-  Fiscalização de poluição ambiental;
-  Controle dos recebimentos das tarifas de água e esgoto;
-  Serviços de manutenção da rede;
-  Desenvolver a política ambiental e de recursos hídricos do município,
por si e ou convênios;
-  Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo
Prefeito Municipal.

Art. 25.  O Departamento de Saneamento Básico e Meio-Ambiente é
composto pelas seguintes unidades administrativas:

I - Gabinete do Diretor de Saneamento Básico e Meio Ambiente;

II - Divisão de Saneamento Básico e Meio Ambiente.

CAPÍTULO IV

DOS EMPREGOS E SEU PROVIMENTO

Art. 26.  A investidura, em empregos públicos municipais, do quadro
permanente, só se verificará após o cumprimento do preceito constitucional
que a condiciona à realização de concurso de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo Único.  Prescinde de concurso a designação para emprego em
comissão, declarado nesta Lei, de livre nomeação e exoneração do Prefeito
Municipal, regido pela CLT.

Art. 27.  O Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta Lei, estabelece
os Empregos do quadro de pessoal permanente e em comissão de livre
nomeação por parte do executivo, os Grupos, Denominação do Emprego,
Padrão, Provimento e Nº de Emprego.

Parágrafo Único.  O Anexo IV, que fica fazendo parte integrante desta Lei,
demonstra o quadro progressivo de empregos e salários do pessoal
permanente e em comissão.

Art. 28.  A deficiência física e a limitação sensorial não constituirão impedimento
ao exercício de emprego público no Município, salvo quando consideradas
incompatíveis com a natureza das atribuições a serem desempenhadas.

Parágrafo Único. A deficiência física e a limitação sensorial não servirão de
fundamento a concessão de aposentadoria, salvo se adquiridas posteriormente
ao ingresso no serviço público, observadas às disposições legais pertinentes.

CAPÍTULO V

DOS SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS

Art. 29.  A tabela de salários, com os respectivos padrões e valores, dos
servidores do quadro permanente da Prefeitura do Município de Saltinho é
a constante do Anexo II, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 30.  As funções dos servidores da Prefeitura do Município de Saltinho
terão a carga horária de trabalho estabelecida no Anexo III, que faz parte
integrante desta Lei.

Art. 31.  As atribuições dos empregos Públicos da Prefeitura do Município de
Saltinho estão discriminadas no Anexo V, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 32.  O emprego de Médico Plantonista, será remunerado por plantões
correspondentes a 12 (doze) horas de trabalho. O Departamento de Saúde
poderá subdividir o plantão em 4 (quatro) horas dia, até atingir 12 (doze) horas
que corresponde a um plantão, em escala elaborada pelo Departamento de
Saúde. O número de plantões de cada plantonista será de acordo com a
necessidade do Departamento de Saúde, por ocasião de pontos facultativos,
férias, sábados, domingos, feriados, em dias úteis entre 17:00 até as 07:00
horas e em casos excepcionais de vacância de vaga do emprego de Médico
Pronto Atendimento até a realização de Concurso Público.

§ 1º.  O emprego referido no "caput" deste artigo terá como remunera-ção
por plantão de 12 (doze) horas, o equivalente a 01 (um) salário do Padrão
"A", contido no "Anexo II", "Tabela de Salários", da presente Lei.

§ 2º.  Os empregos de Auxiliar e Técnico de Enfermagem Plantonista terão
jornada de trabalho em sistema de plantões de 12 (doze) horas ininterruptas
seguidas de período de descanso, na forma definida do Anexo III, desta
Lei, sendo remunerado, na condição de mensalista, pelo Padrão estabelecido
no Anexo I, regido de acordo com a CLT.

§ 3º.  O Departamento de Saúde providenciará a escala dos plantões
mensalmente, informando à Divisão de Recursos Humanos, do
Departamento Administrativo, a quantidade de plantões de cada profissional,
para que seja efetuado o seu devido pagamento.

§ 4º. Havendo necessidade imperiosa o médico concursado para o regime
de trabalho mensal, poderá dar plantão nos dias de folga.

§ 5º. No caso do parágrafo anterior, o médico concursado para o regime de
trabalho mensal, que eventualmente vir a dar plantão, será remunerado por
plantão, conforme padrão A, da Tabela de Salários, constante no Anexo II.

§ 6º a. No caso do emprego de Médico Plantonista, que em caso excepcional
de vacância e necessidade do Departamento competente, vir exercer a
função do médico com regime de trabalho mensal, será remunerado por
plantão, conforme padrão A, da Tabela de Salários, constante no Anexo II.

Art. 33.  Além do salário padrão, serão concedidas ao servidor as seguintes
vantagens:

a) Adicionais por tempo de serviço, periculosidade e insalubridade;

b) Gratificações pela prestação de serviços extraordinários, solicitado pelo
Diretor do Departamento por escrito e justificado, com autorização do
Prefeito Municipal;

c) Salário-família - dentro das normas da previdência social.

§ 1º.  O adicional por tempo de serviço será igual a 1% (um por cento) por
ano completo de serviço público prestado ao Município, calculado sobre
seu padrão e ao qual se incorpora para todos os efeitos, no mês subseqüente
ao da sua aquisição, observando em todos os casos a porcentagem máxima
de 21% (vinte e um por cento).

§ 2º.  Ao completar 20 (vinte) anos de efetivo serviço público, prestados à
Prefeitura do Município de Saltinho, o servidor fará jus à percepção da
sexta-parte de seu salário, calculado sobre seu padrão ao qual se incorporará
automaticamente e para todos os efeitos.

§ 3º.  Os serviços extraordinários e o trabalho prestado no período noturno,
bem como o salário-família, terão o valor e acréscimos estabelecidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

§ 4º.  O percentual devido por trabalho que envolva periculosidade ou
insalubridade será concedido na forma estabelecida pelos órgãos
competentes do Ministério do Trabalho.

Art. 34.  Havendo vacância de emprego, de forma temporária ou definitiva,
e sendo a substituição necessária e de interesse da Administração para o
bom desempenho da máquina administrativa, deverá ser designado
substituto para o mesmo, através de Portaria do Prefeito Municipal.

§ 1º.  Sendo temporária a vacância, exercerá o substituto as funções do
emprego até a reassunção do seu titular, pelo que fará jus à diferença entre
seu salário base e do substituído, se houver.

§ 2º.  Sendo a vacância definitiva, exercerá o substituto as funções do
emprego até seu efetivo preenchimento, que deverá dar-se no prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que, durante o período em que exercer
o emprego, o substituto fará jus a diferença entre seu salário base e do
substituído, se houver.

Art. 34 a. Fica criado por força da presente Lei, no Departamento de
Educação e Desenvolvimento Social: 01 (uma) vaga de Assistente Técnico
de Telecentro, acrescido 04 (quatro) vagas de Professor e 02 (duas) vagas
de Zelador. No Departamento de Saúde, o acréscimo de 03 (três) vagas de
Médico Plantonista e 02 (duas) vagas de Técnico de Enfermagem.

Art. 34 b. O Coordenador de Projetos Sociais terá alteração no padrão de
remuneração esculpido na Tabela de Salários, Anexo II, da presente Lei,

passando do padrão "N" para o padrão "Q".

Art. 34 c. Fica criado por força da presente Lei, no Departamento de
Finanças e Patrimônio, 01 (uma) vaga de Encarregado de Contratos e
Convênios.

Art. 34 d. Fica criado por força da presente Lei, no Departamento de
Saúde, 02 (duas) vagas de Enfermeira Padrão.

Art. 34 e. Fica criado por força da presente Lei, no Departamento de Obras
e Serviços Públicos, Urbanos, Rurais, Agricultura e Abastecimento: 01
(uma) vaga de Porteiro; e, o emprego de Mecânico com 01 (uma) vaga.

Art. 34 f. Fica criado por força da presente Lei, no Departamento de
Saúde: 04 (quatro) vagas de Auxiliar de Enfermagem Plantonista; e, 02
(duas) vagas de Motorista.

Art. 34 g. Fica criado por força da presente Lei, no Departamento de
Saneamento Básico e Meio Ambiente, 02 (duas) vagas de Serviços Gerais.

Art. 34 h. Fica excluído por força da presente Lei, no Departamento de Educação
e Desenvolvimento Social: 01 (uma) vaga de Assistente Técnico de Telecentro.

Art. 34 i. Fica criado por força da presente Lei, no Departamento de
Educação e Desenvolvimento Social: 02 (duas) vagas de Monitor de
Alunos; 02 (duas) vagas de Zelador; 02 (duas) vagas de Serviços Gerais;
o emprego de Encarregado de Telecentro e Laboratório de Informática,
com 01 (uma) vaga; o emprego de Monitor de Creche com 04 (quatro)
vagas; e, o emprego de Monitor de Informática e de Telecentro com 02
(duas) vagas.

Art. 34 j. Fica alterada por força da presente Lei, no Departamento de
Saúde a carga horária dos empregos de: Psicólogo; Fonoaudiólogo; e,
Assistente Social.

Art. 34 k. Fica alterada por força da presente Lei, no Departamento de Educação
e Desenvolvimento Social a carga horária do emprego de Assistente Social.

Art. 34 l. Fica alterado por força da presente Lei, a nomenclatura do
emprego de Fiscal de Postura, Obras e Tributos Municipais para Fiscal de
Postura e Obras, passando do Departamento de Finanças e Patrimônio
para o Departamento de Obras e Serviços Públicos, Urbanos, Rurais,
Agricultura e Abastecimento e, ainda, o requisito do mesmo.

Art. 34 m. Fica alterado por força da presente Lei, os requisitos dos
seguintes empregos: Assessor de Imprensa e Comunicação; Auxiliar de
Enfermagem; Auxiliar de Enfermagem Plantonista; Coordenador de
Programas Especiais de Saúde; Encarregado de Contratos e Convênios;
Chefe de Gabinete e Diretores de Departamentos.

Art. 34 n. Fica alterado por força da presente Lei, no Departamento de Saúde
o padrão do emprego de Coordenador de Programas Especiais de Saúde.

Art. 34 o. Fica alterada por força da presente Lei, a nomenclatura do
emprego de Atendente (subordinado ao Departamento de Saúde).

Art. 34 p. Ficam transformadas por força da presente Lei, no Departamento
de Educação e Desenvolvimento Social as 54 (cinqüenta e quatro) vagas
de Professor I em vagas de: Professor de Educação Infantil com 22 (vinte
e duas) vagas; Professor de Ensino Fundamental PI com 29 (vinte e nove)
vagas; e, Professor de Ensino Fundamental PII com 03 (três) vagas.

Art. 34 q. Ficam criados por força da presente Lei no Departamento de Educação
e Desenvolvimento Social os seguintes empregos: Professor de Educação
Infantil com 3 (três) vagas; Professor de Ensino Fundamental PI com 6 (seis)
vagas;  Professor de Ensino Fundamental PII com 02 (duas) vagas; e, Profes-
sor de Educação Especial e Complementar com 02 (duas) vagas.

Art. 34 r. Fica retificado por força da presente Lei, o Anexo V desta lei, no
que se refere aos empregos de Professor de Educação Infantil e Profes-
sor de Educação Especial e Complementar.

Art. 34 s. Fica criado por força da presente Lei: no Departamento de
Educação e Desenvolvimento Social o emprego de Psicólogo, composto
por 01 (uma) vaga; no Departamento de Saúde 01 (uma) vaga de
Fisioterapeuta e 01 (uma) de Enfermeira-Padrão; no Departamento
Administrativo o emprego de Coordenador de Licitações, composto por 01
(uma) vaga; no Departamento de Finanças e Patrimônio o emprego de
Coordenador de Finanças, composto por 01 (uma) vaga; e, na Coordenação
de Governo os empregos de Coordenador de Imprensa e Comunicação e
Coordenador Jurídico, ambos compostos por 01 (uma) vaga. (AC)

Art. 34 t. Fica retificado por força da presente Lei, o Anexo V desta
lei, no que se refere aos requisitos dos empregos de Professor de
Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental - PI, Professor
de Ensino Fundamental - PII e Professor de Educação Especial e
Complementar. (AC)

Art. 34 u. Fica excluído das atribuições do emprego de Coordenador de
Serviços Administrativos, a realização de licitações. (AC)

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. O Prefeito baixará por Decreto o Regimento Interno da Prefeitura,
do qual constará:

I - Atribuições específicas das unidades que compõem a estrutura
administrativa da Prefeitura do Município de Saltinho;

II - Atribuições e transferência de Departamento e setor se necessário,
dos servidores investidos nas funções;

III - Normas gerais de trabalho; e
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IV - Outras disposições que se fizerem necessárias para o perfeito
cumprimento das atribuições e competências da Administração Municipal.

Art. 36.  Os servidores públicos do quadro permanente e em comissão, da
Prefeitura do Município de Saltinho, ficam enquadrados no regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 37.  As atribuições constantes dos Departamentos que compõem a
estrutura básica da Administração, para sua efetiva execução, ficam
subordinadas à existência de infra-estrutura material e humana compatível,
além de legislação pertinente.

Art. 38.  As despesas com a execução da presente Lei, serão atendidas por
dotações do Elemento de Despesa 319000 - Pessoal Civil do Orçamento-
Programa do Município de Saltinho.

Art. 39.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40. Ficam revogadas as disposições da Lei Municipal Nº: 253, de 30 de
Outubro de 2.001.

Prefeitura Municipal de Saltinho, 31 de outubro de 2013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba e no mural do
Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho.

ANGELO CESAR ANGELELI
- Diretor Administrativo -

ANEXO I

        EMPREGOS, PROVIMENTO, PADRÕES E GRUPOS DO QUADRO
DE PESSOAL PERMANENTE E EM COMISSÃO

Obs:   1. Os empregos de Médico Pediatra, Médico Ginecologista, Médico
Cardiologista e Médico Clinico Geral, terá sua nomenclatura alterada para
"Médico Pronto Atendimento".

2. O emprego de médico Psiquiatra Plantonista, terá sua nomenclatura
alterada para "MÉDICO PLANTONISTA".

3. Para efeito de desconto do beneficio da cesta básica para os empregos
de Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental PI,
Professor de Ensino Fundamental PII, Professor de Educação Especial e
Complementar, Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, Supervisor de
Ensino e Médico Plantonista, o valor a ser ressarcido pelo servidor será
calculado com base no valor bruto da remuneração mensal.

Prefeitura Municipal de Saltinho, 31 de outubro de 2013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

ANEXO II

 TABELA DE SALÁRIOS

PADRÃO VALOR (R$)
A 1.043,02
B 1.109,71
C 1.142,91
D 1.146,19
E 1.209,41
F 1.233,67
G 1.267,79
H 1.292,07
I 1.340,73
J 1.616,71
L 1.778,72
M 1.876,04
N 2.022,02
O 2.168,04
P 2.406,49
Q 3.238,63
R 4.500,05

Hora/Aula 12,93

Nota Técnica: a hora/aula será calculada da mesma forma da hora/relógio,
ou seja, 01 (uma) hora aula corresponderá a 60 (sessenta) minutos.

Prefeitura Municipal de Saltinho, 31 de outubro de 2013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -
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ANEXO III

CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL DO PESSOAL DO
QUADRO  PERMANENTE

A)  ISENTOS DE CONTROLE DE FREQÜÊNCIA:

- Chefe de Gabinete e Diretores de Departamento;

- Demais ocupantes de empregos comissionados, somente com autorização
do Prefeito Municipal;

- Ocupantes do emprego de Médicos, terão o controle da freqüência fiscalizado
pelo Diretor do Departamento, sendo isento de marcação de ponto digital.

B) HORÁRIO ESPECIAL:

- Obrigatório uso do cartão ponto.

01 - Jornada de 20 (vinte) horas semanais:

- Cirurgião-Dentista;

- Fisioterapeuta;
- Fonoaudiólogo;

- Médico;

- Nutricionista;

- Psicólogo;

- Técnico em Raio-X.

02 - Jornada de 30 (trinta) horas semanais:

- Assistente Social.

C) HORÁRIO PLENO EM 02 (DOIS) TURNOS:

01 - Jornada de 40 (quarenta) horas semanais:
Ocupantes dos demais empregos.

- Obrigatório uso de Cartão Ponto.

D) HORÁRIO SUJEITO A PLANTÕES:

- Obrigatório uso de cartão ponto.

01 - Jornada de 40 (quarenta) horas semanais, porém sujeitos a sistema de
escala de revezamento (12 x 36; 8 x 2 e 6 x 2) ou conforme a necessidade
da Administração e plantões em finais de semana, feriados e pontos
facultativos, com folgas em escala diferenciada:

- Atendente;

- Auxiliar de Dentista;

- Técnico em Higiene Dentária;

- Auxiliar de Enfermagem;

- Técnico em Enfermagem;

- Encanador;

- Enfermeira Padrão;

- Motorista;

- Serviços Gerais;

- Operador de Bombas;

- Zelador.

E) Plantões ininterruptos eventuais, conforme escala:

01 - Jornadas ininterruptas de 12 (doze) horas diárias, eventuais, conforme
escala elaborada pela Direção da Unidade Mista de Saúde:

- Médico Plantonista.

02 - Jornadas ininterruptas de 12 (doze) horas diárias de trabalho seguidas
de 36 (trinta e seis) horas de descanso conforme a escala elaborada pela
Direção da Unidade Mista de Saúde:

 - Auxiliar de Enfermagem Plantonista;

 - Técnico de Enfermagem Plantonista.

F) CARGA HORÁRIA DOS SEGUINTES EMPREGOS DE PROFESSOR:

- Professor de Educação Infantil: carga horária mensal de 125 (cento e
vinte e cinco) horas;
- Professor de Ensino Fundamental PI: carga horária mensal de 150 (cento
e cinqüenta horas);
- Professor de Ensino Fundamental PII: carga horária mensal de 150 (cento
e cinqüenta horas);
- Professor de Educação Especial e Complementar: carga horária mensal
de 150 (cento e cinqüenta horas).

Prefeitura Municipal de Saltinho,
31 de outubro de 2013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

ANEXO IV

QUADRO PROGRESSIVO DE EMPREGOS E SALÁRIOS PESSOAL
PERMANENTE

Prefeitura Municipal de Saltinho, 31 de outubro de 2013.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

ANEXO V

DESCRIÇÕES INERENTES AOS EMPREGOS PÚBLICOS

ATRIBUIÇÕES
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS
SANTA ROSA/IPÊS/PALMEIRAS

CNPJ  00.400.284/0001-03
Rua Rua Milton Teixeira de Sá, 250 – Bairro Santa Rosa – Piracicaba –

São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS SANTA ROSA, IPÊS
E PALMEIRAS de Piracicaba- SP, Matrícula nº 1731 no 1º C R I, e
CNPJ  nº 00.400.284/0001-03, sediada provisoriamente na Rua Milton
Teixeira de Sá, nº 250, por seu presidente Sr. JOSÉ LUÍS TEODORO,  C
O N V O C A  todos os associados e Moradores da Área abrangida, na
forma estatutária para as eleições DA DIRETORIA E DO CONSELHO
FISCAL, para o biênio 2.014/2015, a realizar-se em 01/12/2013, no
Centro Comunitário com início às 09,oo e encerramento às 12,oo
horas.  As Chapas poderão ser inscritas até 15 dias antes do Pleito e
serão independentes, com cargos para Presidente, vice Presidente, 1º
Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. A chapa para
conselho fiscal, deverá ter 03 candidatos a conselheiros titulares e 03
conselheiros suplentes.  Serão  eleitos  as chapas que conseguirem
maior nº de votos, cuja eleição será por escrutínio secreto. Os votos
serão contados por três membros indicados e os eleitos serão aclamados
após a contagem com posse no mês de janeiro de 2014.

Todos os moradores do bairro, associados, maiores de 18 anos, poderão
votar, e os inscritos até a data da apresentação das chapas poderão
concorrer.  As Chapas poderão serem inscritas até as 20 horas do
dia 15  de Novembro do corrente ano,  com o Presidente ou com a Secretária
da Associação,  no Centro comunitário.  

Para a Eleição, comparecer munido de documento de identidade e
comprovante de residência.

 
Piracicaba, 25 de outubro de 2013

 
 

JOSÉ LUÍS TEODORO
Presidente

Piracicaba, 21 de Outubro de 2013.

Ao
Secretário Municipal de Finanças
Senhor José Admir de Moraes Leite

Interessado - DELPH AUTOMOTIVE SYSTEMS

Assunto - Solicitação de isenção de impostos de acordo com a Lei nº 6621
de 15 de dezembro de 2009.

Processo nº.- 2.241/2003

Prezado Senhor,

Em reunião realizada em 21 de outubro de 2013, os membros do
Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, discutiram a solicitação
da empresa Delphi Automotive Systems, referente à isenção de
impostos de ISS de acordo com a Lei Complementar nº 224 de 13 de
novembro de 2008.

De acordo com a documentação apresentada no processo e com a
aprovação do parecer técnico da visita realizada à empresa, após discussão,
o Conselho concluiu ser favorável à concessão da prorrogação do prazo de
isenção por 02 (dois) anos.

CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Piracicaba, 29 de Outubro de 2013.

__________

Ao
Secretário Municipal de Finanças
Senhor José Admir de Moraes Leite

Parecer nº.- 018/2013
Processo nº.- 2.241/2003
Interessado - DELPH AUTOMOTIVE SYSTEMS

Assunto - Solicitação de renovação de ISSQN.
Prezado Senhor,

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, em
reunião, os membros do COMEDIC - Conselho Municipal de Expansão e
Desenvolvimento Industrial e Comercial abaixo assinados, discutiram o
processo nº. 2.241/2003, em nome da Empresa DELPHI AUTOMOTIVE
SYSTEMS referente à solicitação de renovação de isenção de I.S.S.Q.N.
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Conforme documentação e informações apresentadas pelo interessado
a este Conselho, acostados no processo supra citado, concluímos que
somos favoráveis a concessão da isenção.

CONSLEHO MUNICIPAL DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL E COMERCIAL - COMEDIC

 RESOLUÇÃO N.º 1.255, DE 28 DE OUTUBRO DE  2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos calculados pela média
contributiva, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) CELUTA
PATROCINIA LIMA DOS SANTOS)

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de
Piracicaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o pedido de aposentadoria da interessada, constante
do processo nº 081/2013, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea "b", da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de
1972 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a
Aposentadoria Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a)
CELUTA PATROCINIA LIMA DOS SANTOS, ocupante do cargo de
Merendeira, junto a Secretaria Municipal de Educação - com proventos
proporcionais, calculados pela média contributiva, correspondente a R$
1.209,78 (Um mil, duzentos e nove reais e setenta e oito centavos).
Parágrafo Único - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de Previdência
Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal nº 10887/2004.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir do dia 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

 RESOLUÇÃO  N.º 1.256, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o) servidor(a)
público(a) municipal Senhor(a) JOÃO ANTONIO PAVILHÃO).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de
Piracicaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o pedido de aposentadoria do(a) interessado(a),
constante do processo nº 082/13, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 41/03 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), JOÃO ANTO-
NIO PAVILHÃO, ocupante do cargo de Operador de Bombas Hidráulicas,
junto ao SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRACICABA, - REF. 09-B, com proventos integrais, calculados sobre a
base de contribuição, correspondente a R$ 2.312,23 (Dois mil, trezentos e
doze reais e vinte e três centavos).
 Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO N.º 1.257, DE 28 DE OUTUBRO DE  2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos calculados pela média
contributiva, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) ANTONIO
SÉRGIO ALOISI)

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria da interessada, constante do processo nº 080/
2013, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 40, § 1º, inc. III, alínea "b", da
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de
1972 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a
Aposentadoria Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a)
ANTONIO SÉRGIO ALOISI, ocupante do cargo de Médico, junto a Secretaria
Municipal de Saúde - com proventos proporcionais, calculados pela média
contributiva, correspondente a R$ 1.984,57 (Um mil, novecentos e oitenta
e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Parágrafo Único - Os reajustes serão concedidos na mesma data e índice em
que se der o reajuste dos benefícios do RGPS-Regime Geral de Previdência
Social em cumprimento ao disposto no art. 15, da Lei Federal nº 10887/2004.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir do dia 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

COMEDIC / CMCT

IPASP
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RESOLUÇÃO  N.º 1.258, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o) servidor(a)
público(a) municipal Senhor(a) MARIA HELENA DOS SANTOS).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria do(a) interessado(a), constante do processo nº
079/13, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), MARIA HEL-
ENA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Serviços Gerais, junto a Secretaria
Municipal de Saúde, - REF. 07-D, com proventos integrais, calculados
sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 1.808,02 (Um mil e
oitocentos e oito reais e dois centavos).
 Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

 RESOLUÇÃO  N.º 1.259, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o)
servidor(a) público(a) municipal Senhor(a) ZILDA DA CONCEIÇÃO AL-
BINO DE OLIVEIRA).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria do(a) interessado(a), constante do processo nº
078/13, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 41/03 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 -
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a
Aposentadoria Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a),
ZILDA DA CONCEIÇÃO ALBINO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de
Merendeira, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - REF.
07-A, com proventos integrais, calculados sobre a base de contribuição,
correspondente a R$ 1.721,58 (Um mil, setecentos e vinte e um reais e
cinquenta e oito centavos).
 Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO  N.º 1.260, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o) servidor(a)
público(a) municipal Senhor(a) LUIZ BENEDITO LONGO).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria do(a) interessado(a), constante do processo nº
077/13, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), LUIZ BENEDITO
LONGO, ocupante do cargo de Chefe de Divisão, junto a Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento, - REF. 16-E, com proventos integrais,
calculados sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 4.232,01
(Quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e um centavo).

 Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

 RESOLUÇÃO  N.º 1.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o) servidor(a)
público(a) municipal Senhor(a) ALDAISA ORTOLANI).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria do(a) interessado(a), constante do processo nº
075/13, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), ALDAISA
ORTOLANI, ocupante do cargo de Escriturária, junto a Secretaria Municipal
de Finanças, - REF. 09-E, com proventos integrais, calculados sobre a
base de contribuição, correspondente a R$ 2.174,19 (Dois mil, cento e
setenta e quatro reais e dezenove centavos).
 Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

RESOLUÇÃO  N.º 1.262, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013.
(Concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a(o) servidor(a)
público(a) municipal Senhor(a) ROSALINA LEONE SOARES).

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA, Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO
o pedido de aposentadoria do(a) interessado(a), constante do processo nº
076/13, baixa a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O
Artigo 1º - Fica concedida nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 47/05 e da Lei Municipal nº 1.972, de 07 de novembro de 1972 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba, a Aposentadoria
Voluntária, a(o) servidor(a) público(a) municipal Senhor(a), ROSALINA
LEONE SOARES, ocupante do cargo de Agente Escolar de Saúde, junto a
Secretaria Municipal de Educação, - REF. 10-E, com proventos integrais,
calculados sobre a base de contribuição, correspondente a R$ 2.375,31
(Dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).
 Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 01º de novembro de 2013.

Piracicaba, 28 de outubro de 2013.

André Evandro Pedro da Silva
Presidente do IPASP

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

Ilma de Araujo Quartarolo
-Deptº de Administração Geral-

AVISO DE LICITAÇÃO
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA torna público para
conhecimento de quem possa interessar que às 09:00 horas do dia 02 de
dezembro de 2013, na Avenida Monsenhor Martinho Salgot, n.º560, CEP: 13.414-
040, Caixa Postal: 226, Piracicaba - SP.; estará reunida para recebimento das
propostas relativas à Concorrência  02/2013, do tipo "maior proposta pela
locação do espaço", para "Contratação de empresa  para exploração dos serviços
de cantina a serem prestados aos alunos da instituição e à própria instituição da
FUMEP", a fim de atender às necessidades da Entidade de Licitação. Os
interessados poderão examinar ou adquirir o Edital no endereço supracitado.
Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (19) 3412-
1100 ramal 107, Fax: (19) 3412-1108, Sr. Edson Barbosa.

Piracicaba, 30 de outubro de 2013.

Edson Barbosa
Presidente da Comissão de Licitação

Extravio - VIA VERDE IRRIGAÇÃO SOCIEDADE LTDA ME, CNPJ:
06.144.061/0001-09, sito à Rua Campinas, nº 2415, Paulista, Piracicaba/
SP, declara para os devidos fins legais o extravio das NF 001 a 100,
Quantidade 02 talões, Modelo 5ª - em branco.

A empresa Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 84.453.844/0087-58 e Inscrição Municipal nº
609394, estabelecida na Av. Limeira, 722 LJ 23/25 térreo, na cidade de
Piracicaba/SP, declara para os devidos fins que foram extraviadas as
seguintes notas fiscais: 001, 051 a 200, 251 a 300, 351 a 400.

Aditamento ao Contrato - Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
- CNPJ nº 43.295.831/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 114.891/2012.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 130/2012.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos comprimidos.
Valor: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 29/01/2013.

DO ADITIVO - SUPRESSÃO
Valor Suprimido: R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).
Data: 11/10/2013.

Aditamento ao Contrato - Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A. - CNPJ nº 60.665.981/0007-03 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 114.891/2012.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 130/2012.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos comprimidos.
Valor: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Prazo: 31/12/2013.
Data: 29/01/2013.

DO ADITIVO - VALOR
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Data: 11/10/2013.

Contratada: BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA. - CNPJ nº
02.698.336/0001-03 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 131.764/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 152/2013.
Objeto: aquisição de brinquedos pedagógicos.
Valor: R$ 6.549,44 (seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta
e quatro centavos).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 16/10/2013.

Contratada: GARCIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. - CNPJ nº
55.477.558/0001-54 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 131.764/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 152/2013.
Objeto: aquisição de brinquedos pedagógicos.
Valor: R$ 16.025,60 (dezesseis mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 16/10/2013.

Aditamento ao Contrato - Contratada: RKM SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA. (EDUCAÇÃO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 65.923/2008.
Licitação: Pregão Presencial nº 100/2008.
Objeto: prestação de serviços de zeladoria em prédios públicos educacionais,
com disponibilização de mão-de-obra, materiais, ferramentas e
equipamentos, em escolas da rede municipal de ensino.
Valor: R$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/09/2008.

DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Valor: R$ 31.579,84 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e
oitenta e quatro centavos).
Data: 17/10/2013.

Aditamento ao Contrato - Contratada: EMPRESA PAULISTA DE
SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. (EDUCAÇÃO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 65.922/2008.
Licitação: Pregão Presencial nº 99/2008.
Objeto: prestação de serviços de limpeza de prédio público educacional,
mobiliário e equipamentos escolares, visando a obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra,
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, em escolas da
Rede Municipal de Ensino.
Valor: R$ 1.275.500,00 (hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil e
quinhentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/09/2008.

DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Valor: R$ 97.971,53 (noventa e sete mil, novecentos e setenta e um reais
e cinquenta e três centavos).
Data: 17/10/2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ENSINO DE PIRACICABA

EXTRAVIOS

Administração
Gabriel Ferrato dos Santos - Prefeito

João Chaddad - Vice-prefeito

Jornalista responsável
João Jacinto de Souza - MTB 21.054
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