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 ATOS DO PODER EXECUTIVO
 SEJ Secretaria de Negócios Jurídicos

 LEIS
LEI Nº 9.419,

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre denominação de "INGO VILMAR
CAVASAN" a uma via pública de nossa cidade e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº 490/2010 - autoria do Vereador
MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada "INGO VILMAR CAVASAN"
a Rua 01, localizada no "Jardim Residencial do Bosque",
que se inicia na Rua 03 e término na Rua 13, no
mesmo residencial, nesta cidade.
Art. 2° As placas indicativas conterão, além do
nome, a expressão: "Cidadão Emérito 1950 -
2008".
Art. 3º As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias
consignadas no orçamento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 15 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

O Senhor Ingo Vilmar Cavasan, nasceu aos
dezesseis dias do mês de março do ano de 1950, na

cidade de Itaiópolis - Santa Catarina. Filho do Senhor
Demétrio Antônio Cavasan e da Senhora Hilda
Paulino Cavasan.
Formação: Ensino Superior Incompleto, na área de
Engenharia.
Casado em primeiras núpcias, teve quatro filhos:
Ingo Cavasan, Vanessa Cavasan, Alessandro Cavasan,
e Demétrio Cavasan. E cinco netos: Giovana,
Natália, Monique, Cauan e Luana.
No ano de 1966, trabalhou desde os seus dezesseis
anos na Indústria de Máquinas Agrícolas Fuchs S.A.
na cidade de Ijuí no estado do Rio Grande do Sul.
Trabalhou como mecânico de manutenção de
máquinas, na Campineira de Produtos Alimentares
S/A na cidade de Campinas - São Paulo.
Trabalhou na Indústria de Produtos Alimentícios
Netinho Limitada - Campinas - São Paulo.
Trabalhou na Docineira Produtos Alimentícios Ltda
- Campinas - São Paulo.
A partir do ano de 1977, veio para Sorocaba,
trabalhar na De Malta Produtos Alimentícios Ltda.
No ano de 1982, passou a trabalhar como micro
empresário, na Oficina do Ingo, onde como
mecânico de manutenção, prestava serviços junto
às várias indústrias alimentícias, hospitais na
manutenção de equipamentos hospitalares, assim
como serviços gerais, em Campinas São Paulo.
Residiu em Sorocaba na Rua Alberto Kenworthy,
97 no Centro.
Contraiu núpcias com a senhora Vânia Marisa
Marthe.
O senhor Ingo Vilmar Cavasan, faleceu aos dez dias
do mês de dezembro do ano de 2008 na cidade de
Sorocaba, aos cinqüenta e oito anos de idade,
entristecendo seus familiares e aqueles que tiveram
a felicidade de conhecê-lo.
Por esta razão é que este vereador submete à
apreciação do Egrégio Plenário a aprovação deste
Projeto de Lei que objetiva perpetuar o honrado
nome de Ingo Vilmar Cavasan a uma via pública
desta cidade.
S/S., 08 de novembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Vereador

(Processo nº 29.282/2010)
LEI Nº 9.431,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza o Município a celebrar convênio com a

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -
CETESB e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 539/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Município autorizado a celebrar
convênio com a CETESB - Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo, visando à execução dos
procedimentos de licenciamento e fiscalização
ambiental de atividades e empreendimentos de
impacto local, bem como a correlata cooperação
técnica e administrativa entre os partícipes, podendo
receber auxilio financeiro e doações de veículos e
equipamentos necessários à sua execução.
Parágrafo único. A minuta do termo de convênio e
seu anexo I são parte integrante da presente Lei.
Art. 2° As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JUSSARA DE LIMA CARVALHO
Secretária do Meio Ambiente

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E O
MUNICIPÍO DE SOROCABA, VISANDO À
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL NAS ÁREAS
DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.

(Processo nº 29.282/2010)
Pelo presente instrumento, de um lado a CETESB

- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
com sede na capital do Estado de São Paulo, à Av.
Professor Frederico Hermann Júnior, nº 345,
inscrita no CNPJ do MF sob o n° 43.776.491/
0001-70, neste ato representada, na forma de seu
Estatuto Social, por seu Diretor Presidente,
Fernando Cardozo Fernandes Rei e pelo seu Diretor
de Licenciamento e Gestão Ambiental, Marcelo
de Souza Minelli, doravante denominada
simplesmente CETESB, e o Município de Sorocaba,
com sede à Av. Carlos Reinaldo Mendes n° 3041,
Alto da Boa Vista, representado pelo Prefeito
Municipal, Dr. Vitor Lippi, e com base no artigo
23, inciso VI, da Constituição Federal, no artigo
191 da Constituição do Estado de São Paulo, no
artigo 6º da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, no artigo 7º, inciso V da Lei Estadual nº
9.509, de 20 de março de 1997, no parágrafo 3º,
do artigo 57 do regulamento da Lei Estadual nº
997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto
Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976 com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto Estadual nº
47.397, de 04 de dezembro de 2002 e na
Deliberação CONSEMA nº 33, de 22 de setembro
de 2009, celebram o presente Convênio, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente CONVÊNIO a
cooperação técnica e administrativa entre os
partícipes visando proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas.

CLÁUSULA SEGUNDA - ATRIBUIÇÕES
2.1. Para a execução do presente CONVÊNIO, os
partícipes têm as seguintes atribuições:
2.1.1 Compete à CETESB:
a) Organizar, coordenar, orientar e integrar,
enquanto órgão seccional do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA e executor do Sistema
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental
- SEAQUA, responsável pelo controle ambiental
no âmbito do Estado de São Paulo, o cumprimento
da Política Estadual do Meio Ambiente, bem como
as diretrizes governamentais fixadas para a
administração da qualidade ambiental, quando
voltadas à execução deste CONVÊNIO;
b) Promover a capacitação técnica dos profissionais
habilitados do Município de Sorocaba que venham
a se envolver com os procedimentos de
licenciamento e fiscalização ambiental a que se
reporta este CONVÊNIO;
c) Prestar a cooperação técnica que lhe for
solicitada pelo Município de Sorocaba, visando o
equacionamento dos problemas ambientais
apreciados nos processos de licenciamento e
fiscalização;
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d) Repassar as informações cadastrais, bem como
o histórico dos procedimentos de licenciamento e
fiscalização, relativos às atividades licenciadas ou
sob fiscalização no âmbito do Município de
Sorocaba;
e) Prestar cooperação técnica para implantação
de cadastro de atividades;
f) Desenvolver estudos conjuntos visando ao
aprimoramento do licenciamento e fiscalização
ambiental;
g) Atuar supletivamente quando o Município de
Sorocaba omitir-se em relação ao licenciamento
ou a fiscalização ambiental de atividades e
empreendimentos de impacto local relacionados
no Anexo I deste CONVÊNIO;
h) Promover o licenciamento ambiental das
atividades e empreendimentos relacionados no
Anexo I deste CONVÊNIO, quando o Município de
Sorocaba aferir que os impactos ambientais, ainda
que indiretos, ultrapassam ou possam ultrapassar os
limites territoriais do Município de Sorocaba.
2.2. Compete ao Município de Sorocaba:
a) Implantar e manter a infraestrutura legal,
administrativa e técnica necessária para a
viabilização do sistema de licenciamento e
fiscalização ambiental nos termos do objeto do
presente CONVÊNIO, inclusive com estruturação
de Conselho Municipal de Meio Ambiente, com
caráter deliberativo e participação social;
b) Licenciar e fiscalizar as atividades de impacto
ambiental local, conforme inseridos no seu campo
de atuação legal, constantes do Anexo I deste
CONVÊNIO;
c) Analisar os documentos, projetos e estudos
ambientais apresentados e realizar vistorias e
inspeções técnicas, quando necessárias, observando
a legislação federal, estadual e municipal que regem
o licenciamento e a fiscalização ambiental, bem
como as normas e diretrizes procedimentais da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da
CETESB;
d) Avaliar a extensão territorial dos impactos
ambientais das atividades objeto de pedido de
licenciamento e encaminhar esse pedido de
licenciamento à CETESB para que esta promova
o licenciamento no caso de tais impactos, ainda
que indiretos, ultrapassarem os seus limites
territoriais, ouvindo-se os municípios afetados;
e)Dar publicidade dos pedidos de licenciamento a
todos os municípios limítrofes, assegurando-lhes
o acesso às informações técnicas, especialmente
aquelas que permitam avaliar a extensão territorial
dos impactos ambientais das atividades objeto de
pedido de licenciamento;
f) Encaminhar os procedimentos administrativos
relativos aos pedidos que tiver protocolado junto
à CETESB, sempre que solicitado;
g) Promover eventos e colaborar no
desenvolvimento de medidas que visem ao
aprimoramento da fiscalização e do licenciamento
ambiental;
h) Inserir exigências de cunho ambiental e fiscalizar
o seu cumprimento, nos procedimentos de
expedição ou renovação de alvarás ou autorizações
para construção, instalação ou operação de obras,
atividades ou empreendimentos não elencados no
Anexo I deste CONVÊNIO e que não estejam
sujeitos ao licenciamento ambiental no âmbito
estadual ou federal, de forma a prevenir ocorrência
de impactos ambientais de vizinhança;
i) Exercer a fiscalização das obras, atividades e
empreendimentos já instalados no território
municipal que não estejam sujeitos ao regime de
licenciamento ambiental estadual ou federal, com
vistas à mitigação dos impactos ambientais de
vizinhança verificados;
j) Encaminhar para a capacitação técnica junto à
CETESB, os profissionais habilitados pertencentes
ao seu quadro funcional ou que estejam
formalmente à sua disposição, que venham a se
envolver com os procedimentos de licenciamento

e fiscalização ambiental a que se reporta este
CONVÊNIO;
k)Implantar e manter atualizado o cadastro de
atividades sujeitas ao licenciamento e fiscalização
ambiental a que se reporta o presente CONVÊNIO;
l) Elaborar relatório anual referente à emissão de
licenças e imposição de penalidades decorrentes da
execução do presente CONVÊNIO e submetê-lo à
CETESB.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
3.1. O presente CONVÊNIO tem a vigência de 2
(dois) anos, podendo ser prorrogado na forma de
legislação pertinente, e mediante celebração de
termo aditivo, respeitado o limite de 5 (cinco) anos.
3.2. No prazo de até 90 (noventa) dias, contados à
partir da data de assinatura do presente CONVÊNIO,
será realizada a capacitação dos técnicos do
Município de Sorocaba, sendo que, findo este prazo,
deverá o Município de Sorocaba iniciar os
procedimentos de licenciamento e fiscalização
ambiental a que se reporta este  CONVÊNIO.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
4.1. O presente CONVÊNIO não importará em
acréscimo de despesa, devendo onerar tão somente
as dotações ordinárias já consignadas nos respectivos
orçamentos de cada um dos partícipes.
4.2. O Município de Sorocaba é responsável por
todas as despesas em que incorrer, inclusive as
referentes a pessoal, sem direito de pleitear reembolso
ou compensação a qualquer título junto à CETESB.
4.3. A CETESB é responsável por todas as despesas
em que incorrer, inclusive as referentes a pessoal,
sem direito de pleitear reembolso ou compensação
a qualquer título junto ao Município de Sorocaba.

CLÁUSULA QUINTA - DENÚNCIA E RESCISÃO
5.1. Este CONVÊNIO poderá ser denunciado a
qualquer tempo, por desinteresse unilateral ou
consensual dos partícipes, mediante notificação por
escrito, com prazo de antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, ou rescindido por infração legal ou
descumprimento de qualquer de suas cláusulas ou
condições.

CLÁUSULA SEXTA - FORO
6.1. O foro da Comarca de São Paulo é o competente
para dirimir as questões oriundas deste CONVÊNIO que
os partícipes administrativamente não puderem resolver.
E, por estarem de acordo, firmam o presente
CONVÊNIO em 2 (duas) vias, na presença das
testemunhas abaixo qualificadas.
São Paulo,

Fernando Cardozo Fernandes Rei
Diretor Presidente

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo

Marcelo de Souza Minelli
Diretor de Licenciamento e Gestão Ambiental
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de

São Paulo

Vitor Lippi
Prefeito Municipal

Testemunhas:
1. ____________________________________
(nome e RG)
2. ___________________________________
(nome e RG)

ANEXO 1

LISTA DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES
DE IMPACTO AMBIENTAL LOCAL

1. Obras de transporte exercido em âmbito

intramunicipal, cujos impactos diretos não
ultrapassem o respectivo território:
" Construção e ampliação de pontes, viadutos,
passarelas e demais obras de arte em vias municipais;
" Recuperação de aterros e contenção de encostas
em vias municipais;
" Abertura e prolongamento de vias intramunicipais;
" Recuperação de estradas vicinais e reparos de obras
de arte em vias municipais;
" Heliponto;
" Corredor de ônibus ou linha sobre trilhos para
transporte urbano de passageiros, intramunicipal,
em nível elevado ou subterrâneo;
" Terminal rodoviário de passageiros (exceto em
Áreas de Proteção aos Mananciais - APM, quando
se tratar da Região Metropolitana de São Paulo).
2. Obras hidráulicas de saneamento exercido em
âmbito intramunicipal, cujos impactos ambientais
diretos não ultrapassem o território do município:
Reservatórios de água tratada e Estações
Elevatórias;
Adutoras de água intramunicipais;
" Estações elevatórias de esgotos, coletores-tronco,
interceptores, linhas de recalque intramunicipais,
desde que ligados a uma estação de tratamento de
esgotos;
" Galerias de águas pluviais;
" Canalizações de Córregos em áreas urbanas;
" Desassoreamento de córregos e lagos em áreas
urbanas;
" Unidade de triagem de resíduos sólidos domésticos.
3. Projetos de lazer, cujos impactos ambientais
diretos não ultrapassem o território do município.
4. Empreendimentos e atividades do setor elétrico,
cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem
o território do município:
" Linha de transmissão e linha de distribuição e
respectivas subestações desde que totalmente
inseridas no território do município.
5. Obras essenciais de infraestrutura destinadas aos
serviços de telecomunicação e radiodifusão, cujos
impactos ambientais diretos não ultrapassem o
território do município.
6. Empreendimentos e atividades industriais, cujos
impactos ambientais diretos não ultrapassem o
território do município:
6.1. Fabricação de:
" Sorvetes e outros gelados comestíveis;
" Biscoitos e bolachas;
" Massas alimentícias;
" Artefatos têxteis para uso doméstico;
" Tecidos de malha;
" Acessórios do vestuário, exceto para segurança e
proteção;
" Tênis de qualquer material;
" Calçados de material sintético;
" Partes para calçados, de qualquer material;
" Calçados de materiais não especificados
anteriormente;
" Esquadrias de madeira e de peças de madeira para
instalações industriais e comerciais;
" Artigos de carpintaria para construção;
" Artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira;
" Artefatos diversos de madeira, exceto móveis;
" Artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime
e outros materiais trançados, exceto móveis;
" Formulários contínuos;
" Produtos de papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado para uso comercial e de escritório;
" Produtos de papel para uso doméstico e higiênico-
sanitários, não especificados anteriormente;
" Produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina,
papelcartão e papelão ondulado não especificados
anteriormente;
" Artefatos de borracha não especificados
anteriormente;
" Embalagens de material plástico;
" Tubos e acessórios de material plástico para uso
na construção;
" Artefatos de material plástico para uso pessoal e
doméstico;

" Artefatos de material plástico para usos
industriais;
" Artefatos de material plástico para uso na
construção, exceto tubos e acessórios;
" Artefatos de material plástico para outros usos
não especificados anteriormente;
" Artefatos de cimento para uso na construção;
" Esquadrias de metal;
" Artigos de serralheria, exceto esquadrias;
"  Equipamentos de informática;
" Periféricos para equipamentos de informática;
" Máquinas de escrever, calcular e outros
equipamentos nãoeletrônicos para escritório, peças
e acessórios;
" Geradores de corrente contínua e alternada, peças
e acessórios;
" Móveis com predominância de madeira;
" Móveis com predominância de metal;
" Móveis de outros materiais, exceto madeira e
metal;
" Colchões;
" Artefatos de joalheria e ourivesaria;
" Aparelhos e utensílios para correção de defeitos
físicos e aparelhos ortopédicos em geral;
" Escovas, pincéis e vassouras.
6.2. Demais empreendimentos industriais ou de
serviços, cujos impactos ambientais diretos não
ultrapassem o território do município:
1. Impressão de material para uso publicitário;
2. Impressão de material para outros usos;
3. Edição integrada à impressão de livros;
4. Lapidação de gemas;
5. Aparelhamento de pedras para construção,
exceto associado à extração;
6. Produção de artefatos estampados de metal;
7. Atividades de gravação de som e de edição de
música;
8. Edição de cadastros, listas e outros produtos
gráficos;
9. Edição integrada à impressão de cadastros, listas
e outros produtos gráficos;
10. Reforma de pneumáticos usados;
11. Envasamento e empacotamento sob contrato;
12. Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores, a partir da primeira
renovação da licença de operação emitida pela
CETESB e mediante a capacitação de equipe
técnica do Município de Sorocaba para a gestão de
passivos ambientais, por meio de programa
oferecido pela CETESB;
13. Empreendimentos e atividades que queimem
combustível sólido ou líquido abaixo descritas:
" Hotéis;
" Apart-hotéis;
" Motéis;
" Lavanderias;
" Tinturarias.
7. Coleta de resíduos não-perigosos, cujos impactos
ambientais diretos não ultrapassem o território do
município.
8. Cemitérios, cujos impactos ambientais diretos
não ultrapassem o território do município.
9. Supressão de árvores nativas isoladas e de
exemplares arbóreos de espécies exóticas, cujos
impactos ambientais diretos não ultrapassem o
território do município.
10. Corte de árvores nativas isoladas incluídas nas
listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção,
observado o disposto na Resolução SMA 18/07,
cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem
o território do município.
11. Intervenção em Área de Preservação
Permanente (APP) em área urbana, nos casos
permitidos pela legislação, quando a área se
apresentar sem vegetação, árvores isoladas ou com
vegetação em estágio pioneiro de regeneração.
12. Intervenção em Área de Preservação
Permanente (APP) em área urbana, nos casos
permitidos pela legislação, quando a área se
apresentar com vegetação em estágio inicial de
regeneração, mediante anuência prévia da CETESB.
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(Processo nº 4.994/1987)
LEI Nº 9.432,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a alteração do memorial descritivo
constante do Art. 1º da Lei nº 2.950, de 10 de
Novembro de 1988 e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 446/2010 - autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O memorial descritivo constante do art. 1º
da Lei nº 2.950, de 10 de Novembro de 1988, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba
autorizada a desafetar do rol dos bens de uso co-
mum, passando a integrar o rol dos bens dominiais
do Município, o imóvel a seguir descrito e caracte-

rizado:
Inicia se no vértice do terreno de propriedade da
Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Rua Peru,
deste ponto segue em reta no sentido horário na
extensão de 7,06 metros com azimute de
300º45'51" deflete à direita e segue em reta na
extensão de 4,61 metros com azimute de
303º22'57", confrontando em todas essas exten-
sões e azimutes com a Rua Peru, deflete à direita e
segue em reta na extensão de 4,44 metros com
azimute de 40º40'21", deflete à direita e segue em
reta na extensão de 1,92 metros com azimute de
127º14'33", deflete à esquerda e segue em reta na
extensão de 19,02 metros com azimute de
37º26'08", confrontando em todas essas exten-
sões e azimutes com a Rua Augusto Rodrigues dos
Santos, deflete à direita e segue em reta na exten-
são de 8,10 metros com azimute de 27º52'09",
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deflete à direita e segue em reta na extensão de
19,03 metros com azimute de 217º27'44", deflete
à esquerda em reta na extensão de 1,29 metros
com azimute de 128º15'43", deflete à direita e
segue em reta na extensão de 3,21 metros com
azimute de 216º17'04", confrontando em todas
essas extensões e azimutes com a propriedade da
Prefeitura Municipal de Sorocaba, atingindo aí o
ponto de início desta descrição e perfazendo a
área de 198,58 metros quadrados". (NR).
Art. 2º Ficam ratificados os demais termos da Lei
nº 2.950, de 10 de Novembro de 1988.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta da dotação orça-
mentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 9.178/2010)
LEI Nº 9.433,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a denominação de via pública com a
inclusão de seus limites, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 457/2010 - autoria do EXECU-
TIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Avenida Itavuvu, a antiga
Estrada de Itavuvu, com início na Avenida Ipanema
e término na Rodovia Presidente Castelo Branco
(SP-280).
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão por conta da dotação orçamen-

tária própria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas todas as disposições em con-
trário e, especialmente, o item 200 do quadro ane-
xo à Lei nº 131, de 27 de agosto de 1949.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 8.775/2010)
LEI Nº 9.434,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre denominação de prolongamento de
via pública e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 458/2010 - autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua "WITERLEY
DUARTE", a Rua 12 (Doze) do Jardim Santa Ma-
dre Paulina, prolongamento que é de via do mesmo
nome, com início na Rua Witerley Duarte e térmi-
no na Rua João Yukio Sugui.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão por conta da dotação orçamen-

tária própria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão
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JOSÉ CARLOS COMITRE

Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 26.855/2010)
LEI Nº 9.435,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Altera a redação do artigo 1º, da Lei nº 9.292, de
24 de agosto de 2010, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 476/2010 - autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 9.292, de 24 de agosto
de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Fica denominada "PROFESSOR THOMAZ
FERNANDO BELINI", a Rua 7, localizada no Jar-
dim Residencial Giverny, que inicia na Rua 2 e
termina na Rua 4, do mesmo Jardim, nesta cida-
de." (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições cons-
tantes da Lei nº 9.292, de 24 de agosto de 2010.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei, correrão por conta de verbas orça-
mentárias próprias.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 10.996/1989)
LEI Nº 9.436,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a revogação dos artigos 2º, 3º e 4º da
Lei nº 3.511, de 2 de abril de 1991, revoga as Leis
nºs 5.300, de 10 de dezembro de 1996, 5.898, de 10
de maio de 1999, 6.650, de 15 de julho de 2002 e
8.334, de 19 de dezembro de 2007 e dá outras pro-
vidências).
Projeto de Lei nº 532/2010 - autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam expressamente revogados os Artigos
2º, 3º e 4º da Lei nº 3.511, de 2 de Abril de 1991, que
dispuseram sobre Concessão de Direito Real de Uso
à Associação dos Advogados de Sorocaba.
Art. 2º Ficam expressamente revogadas as Leis nº
5.300, de 10 de Dezembro de 1996, 5.898, de 10 de
Maio de 1999, 6.650, de 15 de Julho de 2002 e
8.334, de 19 de Dezembro de 2007, as quais dispu-
seram sobre prorrogação de prazo para que a Asso-
ciação dos Advogados de Sorocaba concluísse as
obras de sua sede no imóvel recebido através da Lei
nº 3.511, de 2 de Abril de 1991, a título de Conces-
são de Direito Real de Uso.
Art. 3º A ementa da Lei nº 3.511, de 2 de Abril de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Desafeta bem imóvel de uso comum e dá outras

providências" (NR)
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta da dotação orça-
mentária própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais
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(Processo nº 7.922/2010)

LEI Nº 9.437,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a revogação da Lei nº 6.207, de 10 de
Agosto de 2000, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 533/2010 - autoria do EXECU-
TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica expressamente revogada a Lei nº 6.207,
de 10 de agosto de 2000, que dispõe sobre a conces-
são de direito real de uso à Associação dos Repre-
sentantes e Propagandistas de Sorocaba, pelo pra-
zo de trinta anos.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão por conta da dotação orçamen-
tária própria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documen-
tos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 10.376/1983)
LEI Nº 9.438,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a alteração do memorial descritivo
constante do Art. 1º da Lei nº 7.818, de 19 de Junho
de 2006 e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 536/2010 - autoria do EXECU-

TIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O memorial descritivo constante do art. 1º
da Lei nº 7.818, de 19 de Junho de 2 006, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Terreno constituído por parte de Próprio Munici-
pal, localizado no loteamento denominado "Jar-
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dim São Marcos", nesta cidade, contendo a área de
4.201,67 m² (quatro mil, duzentos e hum metros
quadrados, e sessenta e sete decímetros quadra-
dos), pertencente à Prefeitura Municipal de
Sorocaba, com as seguintes características e con-
frontações: faz frente para a Avenida Santa Cruz,
onde mede 37,10 metros, seguindo sua descrição
no sentido horário; deflete à direita e segue 79,50
metros, confrontando com o remanescente da área
em questão; deflete à direita e segue 38,50 metros,
confrontando com a Rua Orestes Ângelo Coló;
segue em curva à direita, no desenvolvimento de
14,23 metros, confrontando com a confluência
das Ruas Orestes Ângelo Coló e Mariza Seabra;
segue em reta 69,10 metros, confrontando com a
Rua Mariza Seabra; segue em curva à direita, no
desenvolvimento de 19,80 metros, confrontando
com a confluência da Rua Mariza Seabra e Avenida
Santa Cruz, indo atingir o ponto de partida desta
descrição, onde fecha o perímetro." (NR)
Art. 2º Ficam ratificados os demais termos da Lei
nº 7.818, de 19 de Junho de 2006.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta da dotação orça-
mentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, ficando expressamente revogada a Lei
nº 8.154, de 14 de Maio de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 22.277/2010)
LEI Nº 9.439,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a concessão de direito real de uso ao
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba -
MOMUNES e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 537/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado a conceder
direito real de uso do imóvel descrito e caracterizado
junto ao Processo Administrativo nº 22.277/2010,
ao Movimento de Mulheres Negras - MOMUNES,
imóvel este que foi desafetado do rol dos bens de
uso comum e integrado ao rol dos bens dominiais
do Município, nos termos do Processo
Administrativo nº 10.376/03 e em consonância com
a Lei nº 2.336, de 05 de Novembro de 1984, alterada
pela Lei nº 7.818, de 19 de Junho de 2006, a saber:
"Terreno constituído por parte de Próprio
Municipal, localizado no loteamento denominado
"Jardim São Marcos", nesta cidade, contendo a área
de 4.201,67 m² (quatro mil, duzentos e hum metros
quadrados, e sessenta e sete decímetros quadrados),
pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba,
com as seguintes características e confrontações:
faz frente para a Avenida Santa Cruz, onde mede
65,00 metros; do lado direito de quem da referida
avenida olha para o imóvel, confronta-se com o
remanescente da área em questão, onde mede 79,50
metros; do lado esquerdo, confronta-se com parte
do Sistema de Recreio do Jardim São Marcos, onde
mede 69,10 metros; nos fundos, confronta-se com
a Rua Orestes Ângelo Coló, onde mede 46,40
metros. A área acima descrita localiza-se distante
37,10 metros do ponto de início da curva de
confluência da Avenida Santa Cruz e Rua Mariza
Seabra."
Art. 2º A concessão de que trata esta Lei dar-se-á na
forma prevista no artigo 111, § 1º, da Lei Orgânica
do Município, dispensada a concorrência pública
por reconhecer-se de relevante interesse público a
finalidade a que se destina.
Art. 3º A concessão far-se-á por escritura pública,
observadas as seguintes condições:
I - será graciosa;
II - terá a duração de 30 (trinta) anos;
III - a concessionária ficará obrigada a manter no
imóvel sua sede própria, promovendo todas as
medidas necessárias para tal fim;

IV - a concessionária não poderá ceder o imóvel,
ou seu uso, no todo ou em parte, a terceiro, e
defendê-lo á contra qualquer turbação de outrem;
V - todas e quaisquer benfeitorias que forem
introduzidas pela concessionária no imóvel,
reverterão ao patrimônio público quando da entrega
e devolução do imóvel, não lhe cabendo qualquer
indenização, ressarcimento ou retenção;
VI - as despesas decorrentes da lavratura de escritura
de concessão correrão por conta da concessionária;
VII - a concessionária se obriga a pagar todas as taxas e
tarifas públicas incidentes sobre o imóvel ora concedido.
Art. 4º A presente concessão poderá ser rescindida
a qualquer tempo se a concessionária alterar a
destinação do imóvel, abandonar o seu uso,
descumprir qualquer das condições constantes do
artigo anterior ou se a concedente necessitar do
imóvel para implantação de vias públicas ou de
equipamentos de uso público ou qualquer outra
espécie de obra ou serviço público.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Secretaria da Cidadania

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais
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(Processo nº 18.000/2009)

LEI Nº 9.440,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção
Municipal (SIM) dos Produtos de Origem Animal,
Vegetal e seus Derivados, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 538/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal
(SIM) dos Produtos de Origem Animal, Vegetal e
seus Derivados, nos termos do Art. 23, II, da
Constituição Federal da República Federativa do
Brasil, cujo objetivo é a prévia inspeção sanitária
dos produtos de origem animal e vegetal e seus
derivados, produzidos, manipulados, acondicionados
e em trânsito no Município de Sorocaba.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal
(SIM) se enquadrará na estrutura administrativa da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico, nos termos do Art. 13 desta Lei, incluiu
o item 2 na alínea "a" do inciso I do Art. 21 da Lei
nº 7.370, de 2 de maio de 2005.
Art. 2º Estão sujeitos à fiscalização prevista nesta
Lei:
I - os animais destinados ao abate, seus produtos,
subprodutos e matérias-primas;
II - o pescado e seus derivados;
III - o leite e seus derivados;
IV - o ovo e seus derivados;
V - o mel, a cera de abelha e seus derivados;
VI - as hortaliças em geral, as frutas e os cereais e
seus derivados.
Art. 3º A prévia inspeção e fiscalização dos produtos
de origem animal e vegetal no âmbito do Município
de Sorocaba, nos termos da Lei Federal nº 1.283, de
18 de dezembro de 1950 e da Lei Federal nº 7.889,
de 23 de novembro de 1989, será exercida pelo
Poder Executivo e abrangerá:
I - as propriedades rurais ou fontes produtoras;
II - o trânsito de produtos de origem animal e vegetal
destinados à alimentação humana e/ou animal ou à
industrialização;
III - matadouros e frigoríficos, coibindo o abate
clandestino e a respectiva comercialização;
IV - laticínios e usinas de beneficiamento de leite,
sendo proibido o comércio de leite "in natura" e
permitido somente o comércio de leite pasteurizado,
seja por pasteurização rápida ou lenta, este último
permitido somente no caso de fábrica de laticínios;
V - nos entrepostos que, de modo geral, recebam,
manipulem, armazenem, conservem ou
acondicionem produtos de origem animal ou vegetal;
Parágrafo único. Entende-se por estabelecimentos
de produtos de origem animal e/ou vegetal, para os
fins desta lei, qualquer instalação ou local nos quais
sejam utilizadas matérias-primas ou produtos
provenientes de produção animal ou vegetal, bem
como quaisquer locais onde sejam tais produtos
recebidos, manipulados, elaborados, transformados,
preparados, conservados, armazenados, depositados,
embalados e rotulados, com finalidade industrial ou
comercial.
Art. 4º A prévia inspeção e fiscalização exercida
pelo Serviço de Inspeção Municipal de Sorocaba
que trata esta Lei será supervisionada por médico
veterinário habilitado conforme estipula a Lei
Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, artigo
5º, alínea "f", quando se tratar de produtos de origem
animal, e outro profissional qualificado quando se
tratar de produtos de origem vegetal, e terá como
objetivos:
I - o controle das condições higiênico-sanitárias e
tecnológicas de produção, manipulação,
beneficiamento, armazenamento e transporte dos
produtos de origem animal, vegetal e seus derivados;
II - o controle da qualidade e as condições técnico-
sanitárias dos estabelecimentos em que são
produzidos, preparados, manipulados, beneficiados,

acondicionados, armazenados, transportados e
distribuídos os produtos de origem animal e vegetal,
com finalidade industrial ou comercial;
III - a fiscalização das condições de higiene e saúde
das pessoas que trabalhem nos estabelecimentos
referidos no inciso anterior;
IV - a fiscalização e o controle de todo o material
utilizado na manipulação, acondicionamento e
embalagem dos produtos de origem animal e
vegetal;
V - disciplinar os padrões higiênico-sanitários e
tecnológicos dos produtos de origem animal e
vegetal;
VI - a fiscalização e o controle do uso dos aditivos
empregados na industrialização dos produtos de
origem animal, vegetal e seus derivados;
VII - realizar exames tecnológicos,
microbiológicos, histológicos, físico-químicos,
enzimáticos e dos caracteres organolépticos de
matérias-primas e produtos, quando necessário.
Parágrafo único. Para a realização dos exames
referidos no incisoVII, enquanto não forem
disponíveis as estruturas necessárias, a Prefeitura
Municipal utilizará os laboratórios oficiais,
mediante convênio com os órgãos competentes.
Art. 5º Os estabelecimentos de que trata o artigo
2º somente poderão funcionar se previamente
registrados no órgão competente.
Art. 6º As autoridades de saúde pública estaduais e
federais comunicarão ao Serviço de Inspeção
Municipal (SIM) da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico os resultados de sua
fiscalização, quando se tratar de produtos de origem
animal e/ou vegetal, que possam interessar aos
fins específicos desta Lei.
Art. 7º O Poder Executivo poderá solicitar o apoio
técnico e operacional dos órgãos de fiscalização
estadual e federal, no que for necessário para o fiel
cumprimento desta Lei, podendo, ainda, no
interesse da saúde pública, exercer a fiscalização
conjunta com esses órgãos e requerer, no que couber,
a participação da Secretaria Municipal da Saúde e
de associações de profissionais ligados à matéria.
§1º O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) quando
necessário para o desenvolvimento das suas funções,
poderá:
a)  solicitar o auxílio policial;
b) promover treinamento técnico do pessoal
envolvido na fiscalização, inspeção, classificação
e produção dos produtos e subprodutos de origem
animal e vegetal.
c) manter mecanismos permanentes de divulgação
e esclarecimento junto às redes públicas e privadas,
bem como junto à população, no sentido de
objetivar a plena orientação e esclarecimento do
consumidor.
§2º  Os dispositivos tratados no parágrafo serão de
competência  do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM) da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico, podendo ou não
existir parcerias com demais órgãos competentes.

CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES
Art. 8º As infrações referentes a presente Lei
sujeitam o infrator às seguintes sanções:
I - advertência, quando o infrator for primário e
não tiver agido com dolo ou má-fé;
II - multa de até 01 (um) salário mínimo vigente à
época da infração, nos casos não compreendidos
no inciso anterior; proporcional à gravidade da
infração, podendo ser dobrada, nos casos de
reincidência;
III - apreensão e ou condenação de matérias-
primas, produtos, subprodutos e derivados de origem
animal e vegetal, quando não apresentarem
condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a
que se destinem, ou forem adulteradas ou
falsificadas;
IV - suspensão de atividade que cause risco ou
ameaça de natureza higiênico-sanitária;
V - apreensão dos aditivos e ingredientes não
autorizados e/ou adulterados;
VI - apreensão de rotulagens impressas em
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desacordo com as disposições legais;
VII - interdição total ou parcial do estabelecimento
quando a infração consistir na adulteração ou
falsificação habitual do produto ou verificar,
mediante inspeção técnica realizada pelo órgão
competente, a inexistência de condições técnicas
e higiênico-sanitárias previstas nas legislações
vigentes.
§1º As multas previstas neste artigo serão
agravadas até o grau máximo nos casos de artifício,
ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência
à ação fiscal, levando-se em conta, além das
circunstâncias atenuantes, a situação econômico-
financeira do infrator e meios ao seu alcance para
cumprir a Lei.
§2º A suspensão de que trata o inciso IV cessará
quando sanado o risco ou ameaça de natureza
higiênico-sanitária.
§3º A interdição de que trata o inciso VII poderá
ser levantada, após o atendimento das exigências
que motivaram a sanção.
§4º Se a interdição não for levantada nos termos
do parágrafo anterior, decorridos 12 (doze) meses,
o registro será automaticamente cancelado.
§5º As multas de que trata o inciso II serão
regulamentadas por decreto, fixando os valores
das taxas de registro e das multas proporcionais à
gravidade da infração.
Art. 9º O não recolhimento das multas que vierem
a ser aplicadas, no prazo estipulado, acarretará a
inscrição em dívida ativa da Prefeitura, nas formas
da legislação vigente.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS E
DA ROTULAGEM
Art. 10 Os documentos necessários para o registro
do estabelecimento e para o registro de rotulagem,
plano de marcação, etiquetas ou carimbos, a serem
utilizados nos produtos de origem animal ou
vegetal, assim como seus derivados e matérias-
primas, junto ao Serviço de Inspeção Municipal
(SIM), serão previstos em Decreto.
Art. 11 Para estabelecimentos já existentes e em
desacordo com as novas normas e diretrizes
exigidas pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM),
a Prefeitura estipulará prazo para cumpri-las,
segundo procedimento a ser regulamentado por
Decreto.

Art. 12  As atividades do Serviço de Inspeção
Municipal (SIM) serão apresentadas através de
relatório anual enviado à Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13  Fica incluído o Serviço de Inspeção
Municipal no item 2, da alínea "a", do inciso I, do
Art. 21, da Lei nº 7.370, de 2 de maio de 2005,  que
reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Sorocaba e dá outras providências:
Art.14 Serão destinados à Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico recursos
orçamentários suficientes e pessoal técnico e
administrativo, necessários à implantação e
execução do Serviço de Inspeção Municipal de que
trata esta lei.
Art. 15 O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de 60 ( sessenta) dias da sua publicação.
Art. 16 As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de verba orçamentária
própria.
Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIO KAJUHICO TANIGAWA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 25.551/2010)
LEI Nº 9.441,

DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dá nova redação ao Art. 1º e seu §3º, da Lei nº
4.281, de 2 de julho de 1993, e dá outras
providências).
Projeto de Lei nº 551/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Art. 1º, da Lei nº 4.281, de 2 de julho de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º O provimento de cargos e empregos públicos
nos órgãos e entidades da administração direta,
indireta e fundacional, obedecido o princípio do
concurso público de provas ou de provas e títulos,
far-se-á com reserva de no mínimo o percentual de
5% (cinco por cento) em face da classificação obtida
para pessoas portadoras de deficiência." (NR)
Art. 2º O §3º do Art. 1º, da Lei nº 4.281, de 2 de julho
de 1993, passa  a vigorar com a seguinte redação:
"§3º As frações decorrentes do cálculo do percentual
de que trata este artigo, deverá ser elevado até o 1º
número inteiro subseqüente, desde que não ultrapasse

o limite máximo de 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas em concurso." (NR)
Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições da
Lei  nº 4.281, de 2 de julho de 1993.
Art. 4º As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta de dotação orçamentária
própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, surtindo seus efeitos a partir dos
próximos editais de concursos públicos a serem
editados a partir de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão
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SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE

CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 30.561/2010)
LEI Nº 9.442,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza o Município de Sorocaba, através da
Secretaria da Educação, a celebrar Convênio de
Cooperação Técnica com a Corporação Andina
de Fomento, visando o fortalecimento do
Programa Escola em Tempo Integral - Oficina do
Saber, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 575/2010 - autoria de
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Sorocaba autorizado a
celebrar convênio de cooperação técnica, através
da Secretaria da Educação, com a Corporação
Andina de Fomento - CAF, visando o
fortalecimento do Programa Escola em Tempo
Integral - Oficina do Saber.
Parágrafo único. Fica fazendo parte integrante da
presente Lei o incluso Termo de Convênio.
Art. 2º O valor total do Convênio autorizado
através da presente Lei é de até R$ 233.600,00
(Duzentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais).
Art. 3º Os recursos necessários à execução do disposto
no artigo anterior, referentes à contrapartida do
Município, no valor de até R$ 50.000,00 (Cinquenta
Mil Reais), serão os provenientes de dotação
orçamentária própria e o restante dos recursos no

valor de até R$ 183.600,00 (Cento e Oitenta e Três
Mil e Seiscentos Reais) ficarão a carga da Corporação
Andina de Fomento - CAF.
Parágrafo único. Para atender o disposto no caput
deste artigo, fica o Executivo autorizado a proceder
às alterações necessárias na Lei do Plano Plurianual
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Planejamento

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE A CORPORAÇÃO ANDINA DE
FOMENTO - CAF E A PREFEITURA DE
SOROCABA.

O presente instrumento constitui o Convênio de
Cooperação Técnica que celebram as partes
seguintes, sujeitas às cláusulas e termos que aqui se
estabelecem:
o Corporação Andina de Fomento (doravante
denominada CAF), representada neste ato por
…............................., (identificação)
o Prefeitura de Sorocaba, organismo público do
Estado de São Paulo da República Federativa do
Brasil (doravante denominada a PREFEITURA),
representada neste ato por seu Prefeito, Dr. Vitor
Lippi  [# de identificação],

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A Prefeitura do Município de Sorocaba é um
organismo público do Estado de São Paulo, da
República Federativa do Brasil, que, entre outras
funções, tem sob sua responsabilidade prover através
de políticas públicas, as necessidades coletivas do
Município, de forma a propiciar uma educação de
melhor qualidade. A Secretaria da Educação é a
gestora do tema no âmbito Municipal.
Para concretizar o objeto do Convênio de
Cooperação a Prefeitura fará todo o
acompanhamento técnico e certificação da
execução contratual e realização de Seminário
Municipal sobre Educação Integral de Sorocaba, o
que gerará uma contrapartida de US$ 25.000,00
(Vinte e Cinco Mil Dólares Americanos) no valor
aproximado de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).
Por sua parte, a CAF propiciará através convênio
de cooperação técnica com a Prefeitura o
fortalecimento do Programa Escola em Tempo
Integral - Oficina do Saber, propiciando a formação
continuada de "professores comunitários", com um
custo de US$91.800,00 (Noventa e Um Mil e
Oitocentos Dólares Americanos) o que perfaz a
quantia aproximada de R$ 183.600,00 (Cento e
Oitenta e Três Mil e Seiscentos Reais)
Os objetivos específicos da Cooperação Técnica
serão os seguintes:
(a) Desenvolvimento de projeto que fortalece o
princípio da escola em tempo integral;.
(b) Desenvolvimento de habilidades de gestão
comunitária por parte dos "professores
comunitários";
(c) Efetivação de propostas que envolvam
estudantes, pais, professores, funcionários e
comunidades, em ações integradas com foco na
criação de condições para o desenvolvimento
integral das crianças e adolescentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS
FINANCEIROS
O presente Convênio de Cooperação Técnica não
contempla repasses de recursos financeiros entre
os partícipes, devendo cada um deles arcar com as
despesas necessárias ao cumprimento de suas
atribuições, fazendo uso de recursos próprios.
Parágrafo único. Fica estabelecido que o surgimento
de atividades que requeiram repasse de recursos, de
um partícipe ao outro, implicará na elaboração de
ajuste em instrumento específico, a ser aprovado
pelos signatários, com participação bilateral ou
multilateral, conforme o caso, observada a legislação
em vigor e o trâmite correspondente.
Lei nº 9.442, de 22/12/2010 - fls. 4.

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE
A PREFEITURA designará por escrito um
"GESTOR" responsável pela Cooperação Técnica
que será o responsável para todos os assuntos

administrativos e operacionais relacionados a sua
execução junto à CAF sem que isso implique a
isenção de qualquer responsabilidade da Prefeitura
quanto às obrigações assumidas neste Convênio.

CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO DA
COOPERAÇÃO TÉCNICA
A Cooperação Técnica será levada a cabo mediante
o fornecimento pela CAF de treinamento aos
"professores comunitários" designados pela
Prefeitura, através de consultores a serem por ela
contratados, com o objetivo de torná-los aptos à
atuar na Escola de Tempo Integral - Oficina do
Saber.

CLÁUSULA QUINTA - RELATÓRIOS
A PREFEITURA deverá enviar à CAF, por escrito,
os documentos e relatórios que esta solicitar com
o objetivo de avaliar o alcance e os avanços do
Projeto e da presente Cooperação Técnica,
incluindo o Relatório Final, uma vez que tenha
sido alcançado o objetivo da Cooperação Técnica.

CLÁUSULA SEXTA - SUPERVISÃO
A PREFEITURA, responsável pela supervisão dos
serviços, se compromete a transmitir
regularmente à  CAF toda  a  informação  que  for
pedida para a adequado acompanhamento
administrativo e técnico da cooperação, e a
mencionar a participação da CAF em todo
documento de caráter público relacionado à
Cooperação Técnica e a seus resultados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIVULGAÇÃO
A PREFEITURA deverá divulgar que o projeto
está sendo executada em parceria com  a CAF e,
para fazê-lo, deverá colocar o logotipo em todos
os painéis, cartazes, anúncios ou publicações de
convocação, ou contratação de serviços
relacionados ao desenvolvimento do projeto

CLÁUSULA OITAVA- COMUNICAÇÕES
Todo aviso, pedido ou comunicação entre as Partes
decorrente do presente Convênio deverá ser feito
por escrito, e será considerado efetivo desde o
momento em que o documento correspondente
seja entregue ao respectivo destinatário, nos
seguintes endereços:

A CAF
Corporação Andina de Fomento
SAL/SQ.1.L.1/2,BL M - N Ed.Libertas nº 1404
Brasília DF
CEP 70.070-000

A Prefeitura
Prefeitura de Sorocaba

Avenida Engº Carlos Reinaldo Mendes, nº 3041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP
CEP.: 18013-280

CLÁUSULA NONA - DOMICÍLIO

Para todos os efeitos legais, as partes estabelecem
como domicílio convencional a cidade de Brasília,
Distrito Federal - Brasil.
Lei nº 9.442, de 22/12/2010 - fls. 5.

Fazem-se dois exemplares de mesmo teor e efeito.

Na cidade de Brasília, Distrito Federal - Brasil, aos
[      ] dias do mês de [      ] de 2010.

Pela Corporação Andina de Fomento

_____________________________
Corporação Andina de Fomento

Na cidade de Sorocaba, República Federativa do
Brasil, aos ____ dias do mês de____ de 2010.
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(Processo nº 12.765/2009)
LEI Nº 9.443,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza o Município de Sorocaba a firmar Termo
de Cooperação Técnico-Educacional com
Universidades, visando a implantação de Curso Pré-
vestibular e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 576/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado a celebrar termo
de cooperação técnico-educacional com
Universidades, visando à implantação do Curso Pré-
Vestibular.
Parágrafo único. Fica fazendo parte integrante da
presente Lei, o incluso Termo de Cooperação.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei, correrão por conta de verba
orçamentária própria, consignada à Secretaria
Municipal da Educação, pela dotação orçamentária
nº 590 3.3.90.39.00 12 362 Programa/Ação 2003
2384.
Art. 3º Os valores repassados em virtude da execução
do presente Termo de Cooperação serão reajustados,
anualmente, conforme variação do IPCA/IBGE -
Índice de Nacional de Preços ao
Consumidor\Amplo, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, ou outro que legalmente
venha substituí-lo.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2

010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação.

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-
EDUCACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE SOROCABA E A
UNIVERSIDADE...

Pelo presente instrumento, o Município de
Sorocaba, sito a Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes,
nº 3.040, Alto da Boa Vista, inscrito no CGC/MF
sob o nº 46.634.044/0001-74, neste ato
representado por seu Prefeito, Dr. Vítor Lippi,
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doravante denominado MUNICÍPIO, devidamente
autorizado pela Lei Municipal nº............. , de ... de
... de 2010 e a Universidade ..., neste ato
representada por seu............., doravante
denominada COOPERADA, com sede na ..............,
acordam em celebrar o presente Termo de
Cooperação Técnico-Educacional, mediante as
cláusulas e condições aqui estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Cooperação Técnico-
Educacional tem por objeto a implantação de Curso
Pré-Vestibular, totalmente gratuito, voltado à
comunidade menos favorecida sócio economicamente
da cidade de Sorocaba e região, visando:
1.1.1.possibilitar, a esse segmento, condições mais
igualitárias ao acesso à universidades públicas, com
ênfase na formação de cidadãos;
1.1.2. propiciar aos alunos da COOPERADA  mais
um espaço de formação docente, possibilitando o
exercício de uma experiência de ensino e pesquisa
sistemática e de maior duração do que aquela
oferecida por estágios curriculares regulares até
então disponibilizados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
2.1. São obrigações do MUNICÍPIO:
2.1.1. Proceder ao repasse, mensal, à
COOPERADA, da quantia de R$ 5.600,00 (cinco
mil e seiscentos reais), referentes à R$ 70,00 por
aluno, sendo 80 (oitenta) a quantidade de alunos,
na forma e nos prazos pactuados.
Parágrafo único. Os valores previstos nesta
Cláusula serão reajustados, anualmente, conforme
variação do IPCA/IBGE - Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Eestatística, ou outro
que legalmente venha substituí-lo.
2.2. São obrigações da COOPERADA:
2.2.1. Realizar processo seletivo para
preenchimento das vagas para o Curso Pré-
Vestibular;
2.2.2. Disponibilizar espaço físico para realização
das aulas, de 2ª à 6ª feira, ou utilizar espaço
disponibilizado pelo MUNICÍPIO, sendo que:
2.2.2.1. as aulas realizadas no período matutino,
ocorrerão das 07h15m  às 11h40m;
2.2.2.2. as aulas realizadas no período vespertino,
ocorrerão das 13h00m às 17h25m;
2.2.2.3. as aulas realizadas no período noturno,
ocorrerão das 19h às 23h.
2.2.3. Disponibilizar plantão de dúvidas,
quinzenalmente, aos sábados, das 8h às 12h ou
diariamente, antes do início das aulas;
2.2.4. Realizar, mensalmente, atividades culturais
e complementares às aulas ministradas durante a
semana, proporcionando o envolvimento da
comunidade do bairro;
2.2.5. Ministrar aulas de Biologia; História; Inglês;
Matemática; Literatura; Interpretação de Texto;
Redação; Química; Gramática; Física e Geografia,
complementando com aulas de Ecologia e
Educação Ambiental; Ética, Política e Cidadania.
2.2.6. Orientar e supervisionar os trabalhos a serem
realizados em decorrência da execução deste
convênio, através de docentes que atuam em seus
cursos de graduação;
2.2.7. Como condição essencial para liberação dos
recursos financeiros, a COOPERADA deverá
prestar contas mensalmente à Secretaria da
Educação, entre o oitavo e o décimo dia útil do
mês seguinte, em papel que possua seu timbre;
2.2.8. Proceder à devolução de verbas
eventualmente não utilizadas, sob pena de adoção
das medidas judiciais cabíveis por parte do
MUNICÍPIO;
§1° As aulas de que trata a sub-cláusula 2.2.5. serão
ministradas por alunos regularmente matriculados
em cursos oferecidos pela COOPERADA, ou por
profissionais competentes, por ela designados.
§2° A prestação de contas de que trata a sub-cláusula
2.2.7., deste Termo de Cooperação, deverá
obedecer às disposições legais vigentes atinentes à
matéria, especialmente as previstas nas Leis
Federais nºs 4.320/64 e 8.666/93, assim como na

Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas
alterações subseqüentes, sob pena de adoção das
medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO EXECUTOR
3.1. Ambos os partícipes designarão um executor
como responsável pelas atividades deste Termo de
Cooperação Técnica.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
FINANCEIROS
4.1. As despesas decorrentes da execução do
presente Termo de Cooperação Técnica são
consignadas à Secretaria Municipal da Educação e
onerarão a dotação orçamentária n° 590
3.3.90.39.00 12 362 Programa/Ação 2003 2384.

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS
5.1. São da inteira responsabilidade da
COOPERADA todas as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e outras, decorrentes da relação
empregatícia entre ela e seus prepostos ou
empregados que forem designados para a execução
de serviços referentes ao presente Termo de
Cooperação Técnica.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O presente Termo de Cooperação Técnica
vigorará por 12 (doze) meses a contar da data de
sua assinatura, sendo prorrogável por igual período,
automaticamente, até o limite de 60 (sessenta)
meses, após avaliação favorável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADITAMENTO
7.1. Eventuais aditamentos que se fizerem
necessários ao bom andamento deste ajuste, deverão
ser procedidos mediante Termos Aditivos, lavrados
em comum acordo entre os partícipes, e não poderão
implicar em alteração de seu objeto.
Lei nº 9.443, de 22/12/2010 - fls. 5.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA
8.1. O presente Termo de Cooperação Técnica
poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes,
mediante notificação expressa, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
8.2. Havendo pendências, os partícipes deverão
respeitar as atividades em curso.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. O descumprimento das obrigações definidas
neste instrumento implicará sua rescisão, cabendo
a promoção desta ao partícipe que não lhe deu causa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA
IRRENUNCIABILIDADE
10.1. A tolerância, por qualquer dos partícipes, por
inadimplência de qualquer cláusula deste Termo de
Cooperação Técnica, deverá ser entendida como
mera liberalidade, jamais produzindo novação,
renúncia, modificação ou perda do direito de vir a
exigir o cumprimento da respectiva obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS MÓVEIS
11.1 Os bens e equipamentos adquiridos com recursos
deste Termo de Cooperação Técnica serão utilizados
exclusivamente na sua execução, sendo transferidos
ao patrimônio do MUNICÍPIO imediatamente após
a conclusão do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sorocaba
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo
de Cooperação Técnico-Educacional.
E por estarem de acordo com as cláusulas e
condições aqui estabelecidas, firmam o presente
instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e
para o mesmo efeito, que vai assinado pelos
partícipes e testemunhas abaixo.
Palácio dos Tropeiros, em        de                      de

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

UNIVERSIDADE ...
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LEI Nº 9.444,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba a
celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba, visando o repasse de
recursos financeiros para manutenção dos serviços
de assistência à saúde da UTI Neonatal, e dá outras
providências).
Projeto de Lei nº 550/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba
autorizada a celebrar convênio com a Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba visando o
repasse de recursos financeiros para a manutenção
dos serviços de assistência à saúde da UTI Neonatal
junto à Maternidade da Entidade.
§1º Serão repassados mensalmente recursos
financeiros no valor de R$ 49.000,58 (quarenta e
nove mil reais e cinquenta e oito centavos) para
auxílio na manutenção dos serviços de assistência
à saúde da UTI Neonatal da Maternidade da
Instituição.
§2º O Termo de Convênio a que se refere o caput
deste artigo, passa a fazer parte integrante da
presente Lei.
Art. 2º O valor de repasse referido no anterior será
corrigido anualmente, no mês de outubro,
tomando-se por base o IPC-A (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) do IBGE, considerando-se o
mês de setembro do exercício em relação ao mês
de outubro do ano anterior.
Art. 3º As despesas com a execução da presente
Lei, correrão por conta da dotação orçamentária
própria 11. 01.00 3.3.50.43.00 10 302 1011 2851
01 31000000.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de outubro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário da Saúde

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA E A IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA, PARA AUXILIO NA
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UTI NEONATAL
JUNTO À MATERNIDADE.

Pelo presente instrumento, os abaixo-assinados,
de um lado a Prefeitura Municipal de Sorocaba,
com sede à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº
3041, Alto da Boa Vista, Palácio dos Tropeiros,
Sorocaba, SP, neste ato representada pelo Sr. Dr.

Vitor Lippi, Prefeito Municipal, daqui por diante
denominada PREFEITURA e, de outro lado, a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba, pessoa jurídica de direito privado,
instituição sem fins lucrativos, com Estatuto
Registrado sob o nº 05363, do Registro de Pessoas
Jurídicas do 1º Cartório de Registro de Sorocaba -
São Paulo, com sede à Av. São Paulo, 750,  Arvore
Grande - Sorocaba - SP, devidamente inscrita no
CNPJ sob nº 71.485.056/0001-21, neste ato
representado pelo seu Provedor, Sr. José Antonio
Fasiaben, RG nº 5.540.297, CPF nº 150.319.698-
49, doravante denominada CONVENIADA, tendo
em vista o que dispõe sobre a Constituição Federal,
em especial os seus artigos 196 e seguintes; a
Constituição Estadual, em especial os seus artigos
218 e seguintes: as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a
Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
à espécie, têm entre si, justo e acordado, o presente
CONVÊNIO de assistência integral à saúde, na forma
e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
1. DO OBJETO
1.1.O presente CONVÊNIO tem por objeto, o
desenvolvimento de ações conjuntas, visando a
manutenção dos serviços médico-hospitalares
prestados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
junto à maternidade da CONVENIADA.
1.2.serviços que devem ser mantidos, devidamente
habilitados pelo SUS, encontram-se discriminados
nas cláusulas deste convênio.
2. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
2.1.Repassar recursos financeiros, até o valor de
R$ 49.000,58 (quarenta e nove mil reais e cinqüenta
e oito centavos) ao mês, destinado a auxiliar a
manutenção da UTI Neonatal junto à Maternidade
da Santa Casa de Sorocaba para atendimento de
pacientes do SUS;
2.2.Manter auditoria técnica para acompanhar e
informar sobre o funcionamento, equipamentos
disponíveis para o uso e materiais de consumo
utilizados, analisando e propondo alterações que se
fizerem necessárias para a melhoria dos serviços
prestados.
2.3.Cumprir e fazer cumprir as disposições
regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais.
2.4.Zelar pela boa qualidade do serviço, receber,
apurar e solucionar queixas e reclamações dos
usuários, que serão cientificados, das providências
tomadas.
2.5.Intervir na prestação dos serviços com o fim
de assegurar o fiel cumprimento das normas para o
recebimento do auxílio mencionado no item 2.1.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
3.1.Responder por todos os prejuízos causados à
Prefeitura, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pela Prefeitura exclua ou atenue
essa responsabilidade.
3.2.Garantir o atendimento a todas as gestantes,
independente da idade gestacional, na maternidade
da CONVENIADA;
3.3.Atender a todas as pacientes encaminhadas pelas
Unidades da Rede Municipal de Saúde;
3.4.Garantir na Sala de Parto a presença de
Profissional Capacitado (Pediatra ou
Neonatologista) à Assistência ao Recém Nascido;
3.5.Garantir presença na Maternidade, 24 horas
por dia, de profissional ginecologista-obstétrico;
3.6.Garantir, através de seu corpo clínico, as
necessidades de assistência médica integral aos
pacientes nas especialidades que o hospital possuir
(endocrinologia, neurologia, cardiologia, etc.)
3.7.A Santa Casa se compromete a manter o corpo
Clínico, profissionais da enfermagem, e demais
funcionários treinados e atualizados para garantir o
bom atendimento à população; principalmente
sobre o que trata a portaria nº 2.616/MS/GM, de 12
de maio de 1998 e atualizações;
3.8.Garantir, através de seu corpo clínico e quadro
de profissionais de enfermagem, a assistência médica
e de enfermagem integral aos pacientes internados;
atendendo os pacientes SUS com a mesma dignidade
e condições dos pacientes dos demais convênios;
3.9.A Santa Casa deve apresentar certificados

atualizados (menos de 02 anos) de cursos dos
profissionais:
3.9.1 Curso de Reanimação Neonatal da SBP -
para pediatras e/ou neonatologistas.
3.10.Manter toda a equipe de pessoal administrativo
e de profissionais de enfermagem necessários ao
bom funcionamento da Maternidade e da UTI
Neonatal, bem como suprir os mesmos de materiais
de consumo e medicamentos;
3.11.Manter todas as instalações da Maternidade e
da UTI Neonatal devidamente mobiliadas,
higienizadas e com todos os equipamentos
necessários ao atendimento;
3.12.Cumprir as metas pactuadas do Plano
Operativo do Programa Pró-Santa Casa (ANEXO
I);
3.13.Fornecer até o quinto dia útil, escalas de
médicos, pessoal de enfermagem e de limpeza
prevista para o mês em andamento;
4. NORMAS GERAIS
4.1.É vedada a cobrança por serviços médicos,
hospitalares e outros complementares da assistência
devida ao paciente SUS;
4.2.A CONVENIADA responsabilizar-se-á por
cobrança indevida, feita ao paciente ou seu
representante, por profissional empregado ou
preposto, em razão da execução deste CONVÊNIO;
4.3.Durante o atendimento e de acordo com critério
do médico assistente, deve ser assegurada a presença
de acompanhante em tempo integral, porém a
ausência de responsável e/ou acompanhante, não
exclui a obrigação de atendimento pela
CONVENIADA;
4.4.Sem prejuízo do acompanhamento, da
fiscalização e da normatividade suplementar
exercido pela PREFEITURA sobre a execução do
objeto deste CONVÊNIO, os CONVENENTES
reconhecem a prerrogativa de controle e auditoria
nos termos da legislação vigente, pelos órgãos
gestores do SUS;
4.5.É de responsabilidade exclusiva e integral da
CONVENIADA a utilização de pessoal para
execução do objeto deste CONVÊNIO, incluídos os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculos
empregatícios, cujos ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para a
PREFEITURA.
4.6.A CONVENIADA fica exonerada da
responsabilidade pelo não atendimento de paciente,
amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior
a 90 (noventa) dias do repasse devido pela
PREFEITURA, ressalvado às situações de
calamidade pública ou grave ameaça de ordem
interna ou as situações de urgência ou emergência.
5. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
5.1.A CONVENIADA ainda se obriga a:
5.1.1 Manter sempre atualizado o prontuário
médico dos pacientes e manter o arquivo médico
pelos prazos definidos pelos Conselhos Regional e
Federal de Medicina;
5.1.2 Não utilizar nem permitir que terceiros
utilizem o paciente para fins de experimentação;
5.1.3 Atender aos pacientes com dignidade e respeito
de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre
a qualidade na prestação de serviços;
5.1.4 Afixar aviso, em local visível, de sua condição
de entidade integrante do SUS, e da gratuidade dos
serviços prestados nessa condição;
5.1.5 Justificar a PREFEITURA, ao paciente (ou
ao seu representante), por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de
qualquer ato profissional previsto neste
CONVÊNIO;
5.1.6 Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e
assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
5.1.7 Respeitar a decisão do paciente ao consentir
ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos
casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
5.1.8 Garantir a confidencialidade dos dados e
informações dos pacientes;
5.1.9 Assegurar aos pacientes, desde que solicitado
por este (ou seu representante legal), o direito de
serem assistidos religiosa e espiritualmente, por

ministro de culto religioso;
5.1.10 Manter em pleno funcionamento Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH,
Comissão de Análise de Óbitos, Comissão de
Revisão de Prontuários, Comissão de Ética Médica,
Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes, e
outras já regulamentadas que se fizerem necessárias;
5.1.11 Preencher as fichas de investigação de
óbitos ocorridos em crianças menores de 1 ano de
idade e mulheres em idade fértil, enviadas pelo
Comitê de Mortalidade Materno Infantil;
5.1.12 Instalar, no prazo previsto para cada caso,
qualquer outra comissão que venha a ser criada por
lei ou norma infralegal, independentemente de
notificação pela PREFEITURA;
5.1.13 Notificar a PREFEITURA eventual
alteração de seus Estatutos ou de sua Diretoria,
enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da alteração, cópia autenticada
dos respectivos documentos;
5.1.14 A CONVENIADA fica obrigada a fornecer,
ao paciente, quando solicitado por este ou seu
representante legal, relatório do atendimento
prestado, com os seguintes dados:
" Nome do paciente;
" Nome do hospital;
" Localidade (Estado/Município);
" Data e horário do atendimento e da alta;
" Tipo de Órtese, Prótese, materiais e
medicamentos utilizados, quando for o caso; e
" Diagnóstico pelo Código Internacional de
Doenças (CID) na versão vigente à época do
atendimento.
" Resumo de alta.
5.1.14.1 O cabeçalho do documento conterá o
seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser
paga com recursos públicos provenientes de seus
impostos e contribuições sociais, sendo
expressamente vedada a cobrança, diretamente do
usuário, de qualquer valor, a qualquer título"
5.1.15 A CONVENIADA fica obrigada a fornecer
ao paciente, quando solicitado por este ou seu
representante, os exames realizados e seus
respectivos laudos (laboratoriais, de imagem, etc.)
sem prejuízo a Santa Casa;
5.1.16 A CONVENIADA se obriga a seguir toda e
qualquer Norma Ministerial quando ao
atendimento SUS.
6. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONVENIADA
6.1.A CONVENIADA é responsável pela
indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos
do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes
de ação ou omissão voluntária, ou de negligência,
imperícia ou imprudência praticadas por seus
empregados, profissionais ou prepostos, ficando
assegurado à CONVENIADA o direito de regresso.
6.2.A fiscalização ou o acompanhamento da
execução deste CONVÊNIO pelos órgãos
competentes do SUS não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONVENIADA em cumprir
qualquer normal legal ou infralegal relacionada ao
cumprimento deste CONVÊNIO.
6.3.A responsabilidade de que trata este Item 6,
estende-se aos casos de danos causados por defeitos
relativos à prestação dos serviços, nos estritos
termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11/09/90
(Código de Defesa do Consumidor).
7. DO VALOR E DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
7.1 O valor total do presente Convênio é de R$
588.006,96 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil,
Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)) e será
repassado pela PREFEITURA  à CONVENIADA
em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 49.000,58
(Quarenta e Nove Mil Reais e Cinquenta e Oito
Centavos).
7.2 As despesas dos serviços realizados por força
deste CONVÊNIO correrão por conta de recursos
próprios, onerando a dotação orçamentária
11.01.00 3.3.50.43.00 10302 1011 2851 01
31000000.
8. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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Para recebimento do recurso informado no item
02 deste CONVÊNIO, a CONVENIADA,
mensalmente, deverá:
8.1.Elaborar e encaminhar à PREFEITURA, à
Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de
Saúde,   até o décimo quinto dia do mês, relatórios
estatísticos de atendimentos e de prestação de
contas do mês anterior, como condição para o
recebimento de recursos financeiro do mês em
andamento;
8.2.Informar nome e função de todos os
profissionais, inclusive administrativos da
Maternidade e da UTI Neonatal, informando dias
trabalhados, horário de trabalho, valor e forma de
remuneração de cada um. Essas informações serão
para a identificação dos pagamentos demonstrados
na Prestação de Contas;
8.2.1 Deverão ser apresentados GFIP,
comprovante de recolhimento de FGTS e INSS,
além dos comprovantes de pagamentos dos
profissionais que fizerem parte da folha de
pagamento da conveniada;
8.3.Enviar junto à prestação de contas, relatório
dos atendimentos, com nome, idade, endereço,
procedimento, data e hora de atendimento e
liberação ou internação e médico responsável pelo
atendimento na maternidade ou na UTI Neonatal,
em meio magnético. Esse relatório poderá ser
revisto, em sua formatação, segundo a necessidade
de informação, devendo haver entendimento
prévio entre as partes;
8.4.Enviar em planilha eletrônica, todos os
procedimentos, identificados pelos códigos da
Tabela SUS, com identificação do paciente (nome,
RG, idade, sexo e nº prontuário), com quantitativo
e valor, realizados na Maternidade e UTI Neonatal
e apresentados no faturamento do SIA/SUS;
8.5.O não cumprimento de qualquer cláusula deste
CONVÊNIO acarretará no recebimento parcial do
teto previsto para repasse, na cláusula 2ª, da
seguinte maneira:
8.5.1 A PREFEITURA irá notificar a
CONVENIADA, por meio de ofício, qualquer
irregularidade no cumprimento das cláusulas deste
CONVÊNIO;
8.5.2 A CONVENIADA terá o prazo de 05 dias
úteis para apresentação de justificativa e defesa;
8.5.2.1 A justificativa será analisada pela Área de
Planejamento e Gestão, junto à Coordenação
Municipal da área afetada por tal descumprimento,
também no prazo de 05 dias úteis, podendo ou não
ser aceita;
8.5.3 A cada notificação, com a justificativa e
defesa não aceita, a CONVENIADA sofrerá
desconto no teto previsto para repasse no mês
subsequente ao fato apurado conforme clausula
10;
8.6.Trimestralmente, a CONVENIADA deverá
proceder à apresentação de contas ao Conselho
Municipal de Saúde, prestação esta que será
utilizada para apresentação à Câmara Municipal.
Esta prestação de contas deverá ser dividida em
Receita e Despesa, sendo que na Receita deverão
ser apresentados os valores repassados referentes
ao faturado SIA/SUS e o valor repassado como
subvenção; e como Despesa, os valores pagos para
sua manutenção.
9. DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E
FISCALIZAÇÃO
9.1.A CONVENIADA facilitará à PREFEITURA
o acompanhamento e a fiscalização, dando livre
acesso, com prévia autorização, aos funcionários
da Secretaria da Saúde, devidamente identificados,
às instalações da Maternidade e da UTI Neonatal,
e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelos servidores da PREFEITURA
designados para tal fim.
9.2.A execução do presente CONVÊNIO será
avaliada, trimestralmente, ou a qualquer momento
pela Secretaria da Saúde, mediante procedimentos
de supervisão indireta ou local, quando os
funcionários da PREFEITURA observarão o
cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste CONVÊNIO, e verificarão o
fluxo dos atendimentos e quaisquer outros dados

necessários ao controle e avaliação dos serviços
prestados.
9.3.Poderá, em casos específicos, ser realizada
auditoria especializada, a qualquer tempo, em
comum acordo entre as partes;
9.4.A fiscalização exercida pela Secretaria da Saúde
sobre os serviços ora conveniados, não eximirá a
CONVENIADA da sua plena responsabilidade
perante a PREFEITURA ou para com os pacientes
e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução
do CONVÊNIO;
10. DAS PENALIDADES
10.1.A inobservância, pela CONVENIADA, de
cláusula ou obrigação constante deste CONVÊNIO,
ou de dever originado de norma legal ou regulamentar
pertinente, autorizará a PREFEITURA, garantida
a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal
nº 8666/93 e alterações posteriores. Adotar-se-á
para este CONVENIO o seguinte:
10.1.1 Advertência;
10.1.2 Multa a ser cobrada:
I.  10 % (dez por cento) do valor máximo de repasse
na hipótese de:
a.Constatação que o paciente citado nas FAA, APAC
e SADT não foi submetido a nenhum procedimento;
II.7% (sete por cento) a 10% (dez por cento) do
valor máximo de repasse, de acordo com a natureza
e gravidade da infração cometida, na hipótese de:
a.Constatação de que o procedimento constante
das FAA, APAC, SADT preenchidas para a cobrança
do SUS não foi o efetivamente prestado ao usuário;
b.Constatação de que a entidade Conveniada cobrou,
de forma direta ou indireta, importâncias dos
usuários do SUS, sejam os próprios pacientes ou
seus responsáveis, pela prestação de serviços
contratados ou conveniados, pagos pelo Sistema
Único de Saúde;
c.Recusa, infundada, em prestar atendimento ao
usuário do Sistema Único de Saúde.
III.4 % (quatro por cento) a 6% (seis por cento) do
valor máximo de repasse, de acordo com a natureza
e gravidade da infração cometida, na hipótese de:
a.Constatação de que a entidade contratada/
conveniada cobrou, simultaneamente, importâncias
do SUS, de entidades públicas de saúde, de seguros-
saúde e/ou outras modalidades assistenciais de
medicina de grupo e/ou cooperativas de saúde ou
similares, por um mesmo procedimento realizado
em um mesmo paciente;
IV.1% (um por cento ) a 3% (três por cento) do
valor máximo de repasse, de acordo com a natureza
e gravidade da infração cometida, na hipótese de:
a.Constatação de irregularidades não previstas
subitens anteriores, que de qualquer forma afrontam
a legislação regulamentadora do Sistema Único de
Saúde.
V.1 a 10% do valor máximo de repasse, de acordo
com a natureza e gravidade da infração cometida,
na hipótese de:
a.Constatação que as obrigações e normas previstas
neste CONVÊNIO não estão sendo integralmente
cumpridas;
b.Constatação de irregularidade na prestação de
contas apresentada.
Parágrafo único. Os valores de multa definidos nos
subitens do item 10.1.2 serão deliberados pela
PREFEITURA.
10.1.3 A imposição das penalidades previstas nesta
Cláusula dependerá da gravidade do fato que as
motivar, considerada sua avaliação na situação e
circunstâncias objetivas em que ele ocorreu e dela
será notificado à CONVENIADA.
10.1.4 A sanção prevista no item 10.1.1 poderá ser
aplicada juntamente com o item 10.1.2;
10.1.5 Da aplicação das penalidades, a
CONVENIADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação, para interpor recurso
dirigido diretamente ao Prefeito.
10.1.6 O valor da multa que vier a ser aplicada será
comunicado à CONVENIADA, e o respectivo
montante será descontado dos pagamentos devidos
pela PREFEITURA à CONVENIADA, garantindo
a esta, pleno direito de defesa em processo regular.
10.1.7 A imposição de qualquer das sanções

estipuladas, nesta cláusula, não ilidirá o direito de a
PREFEITURA exigir indenização integral dos
prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar
para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e
terceiros, independentemente das responsabilidades
criminal, e/ou ética do autor do fato.
10.1.8 A violação ao disposto nos itens 4.1 e 4.2
deste CONVENIO, sujeitará a CONVENIADA às
sanções previstas nesta cláusula, ficando a
PREFEITURA autorizada a reter, do montante
devido à CONVENIADA, o valor indevidamente
cobrado, para fins de ressarcimento do usuário do
Sistema Único de Saúde, por via administrativa,
sem prejuízo do disposto no item 10.1.7.
11. DA RESCISÃO
11.1.A rescisão obedecerá às disposições contidas
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8666/93 e
alterações posteriores.
11.2.A CONVENIADA reconhece os direitos da
PREFEITURA, em caso de rescisão administrativa
prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei
Federal nº. 8666/93, alterada pela Lei Federal nº
8883/94.
11.3.Em caso de rescisão, se a interrupção das
atividades em andamento puder causar prejuízo à
população, será observado o prazo de 90 (noventa)
dias para que a mesma ocorra.  Se, neste prazo a
CONVENIADA negligenciar a prestação dos
serviços ora conveniados, a multa aplicada de acordo
com o Item 10 deste CONVÊNIO, terá seu valor
duplicado.
11.4.Poderá a CONVENIADA, rescindir o presente
CONVÊNIO no caso de descumprimento, pela
PREFEITURA, de suas obrigações aqui previstas,
em especial, no caso de atraso superior a 45
(quarenta e cinco) dias dos pagamentos.
11.5.Caberá à CONVENIADA notificar a
PREFEITURA, formalizando a rescisão e
motivando-a devidamente, informando do fim da
prestação dos serviços conveniados no prazo de 90
(noventa) dias a partir do recebimento da
notificação.
11.6.Em caso de paralisação dos serviços sem prévia
notificação, em se tratando de serviço essencial de
Saúde, a PREFEITURA poderá contratar outra
empresa para prestar os serviços; e a Santa Casa
será responsável pelo ressarcimento total da
diferença da despesa com outro serviço contratado;
11.7.Em caso de rescisão do presente CONVÊNIO
por parte da PREFEITURA não caberá à
CONVENIADA direito a qualquer indenização, salvo
na hipótese do artigo 79, parágrafo segundo, da Lei
Federal nº. 8666/93, alterada pela Lei Federal nº
8883/94.
12. DOS RECURSOS PROCESSUAIS
12.1.Dos atos de aplicação de penalidade prevista
neste CONVÊNIO, ou de sua rescisão, praticados
pela PREFEITURA, cabe recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
12.2.Da decisão da PREFEITURA de rescindir o
presente CONVÊNIO cabe, inicialmente, pedido

de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
a contar da intimação do ato.
12.3.Sobre o pedido de reconsideração, formulado
nos termos do item 12.1, a PREFEITURA deverá
manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias úteis e
poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia
suspensiva, desde que o faça motivadamente diante
de razões de interesse público.
13. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
13.1.O prazo de vigência do presente CONVÊNIO
será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a
data de sua assinatura, retroagindo à 1º de Outubro
de 2010, podendo ser prorrogada a critério das
partes, automaticamente, de acordo com a
Legislação em vigor, até o limite máximo de cinco
anos.
14. DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente CONVÊNIO será
objeto de Termo Aditivo.
DA PUBLICAÇÃO
O presente CONVÊNIO será publicado, por extrato,
no "Jornal do Município de Sorocaba", Órgão
Oficial da Prefeitura Municipal de Sorocaba, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data
de sua assinatura.
DO FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Sorocaba,
com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir questões oriundas
do presente CONVÊNIO que não puderem ser
resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal
de Saúde.
E por estarem as partes justas e CONVENIADAS,
firmam o presente CONVÊNIO em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma para um único efeito, na
presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo
assinadas.
Sorocaba, de d e
2.010

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO FASIABEN
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Sorocaba

TESTEMUNHAS:
 _____________________________
Assinatura
 _____________________________
Nome por extenso
 _____________________________
RG

 _____________________________
Assinatura
 _____________________________
Nome por extenso
 _____________________________
 RG
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(Processo nº 29.929/2010)
LEI Nº 9.445,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba a
repassar recursos financeiros à Irmandade Santa
Casa de Misericórdia de Sorocaba, para manutenção
de serviços de assistência à saúde da UTI Pediátrica
Semi-Intensiva, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 548/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba
autorizada a repassar recursos financeiros no valor

de R$ 30.244,24 (trinta mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos) mensais,  à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba, mediante convênio, visando auxiliar na
manutenção de serviços de assistência à saúde da
UTI Pediátrica Semi-Intensiva do Hospital da
Entidade
Parágrafo único.  O Termo de Convênio de que
trata este artigo passa a fazer parte integrante da
presente Lei.
Art. 2º O valor de repasse referido no Art. 1º desta
Lei,  será corrigido anualmente, no mês de outubro,
tomando-se por base o IPC-A (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) do IBGE, considerando-se o
mês de setembro do exercício em relação ao mês de

outubro do ano anterior.
Art. 3º As despesas com a execução da presente
Lei, correrão por conta da dotação orçamentária
própria 11. 01.00 3.3.50.43.00 10 302 1011 2851
01 31000000.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de Outubro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário da Saúde

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA E A IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA, PARA AUXILIO MANUTENÇÃO
DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM UTI
SEMI-INTENSIVA DE PEDIATRIA.

Pelo presente instrumento, os abaixo-assinados, de
um lado a Prefeitura Municipal de Sorocaba, com
sede à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3041,
Alto da Boa Vista Palácio dos Tropeiros, Sorocaba,
SP, neste ato representada pelo Sr. Dr. Vitor Lippi,
Prefeito Municipal, daqui por diante denominada
PREFEITURA e, de outro lado, a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, pessoa
jurídica de direito privado, instituição sem fins
lucrativos, com Estatuto Registrado sob o nº 05363,
do Registro de Pessoas Jurídicas do 1º Cartório de
Registro de Sorocaba - São Paulo, com sede à Av.
São Paulo, 750, Arvore Grande - Sorocaba - SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 71.485.056/
0001-21, neste ato representado pelo seu Provedor,
Sr. José Antonio Fasiaben, R.G. nº 5.540.297, CPF
nº. 150.319.698-49, doravante denominada
CONVENIADA, tendo em vista o que dispõe sobre
a Constituição Federal, em especial os seus artigos
196 e seguintes; a Constituição Estadual, em especial
os seus artigos 218 e seguintes: as Leis nº 8080/90
e 8142/90, a Lei Federal nº 8666/93 e alterações
posteriores e demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si,
justo e acordado, o presente CONVÊNIO de
assistência integral à saúde, na forma e nas condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1. DO OBJETO
1.1 O presente CONVÊNIO tem por objeto, o
desenvolvimento de ações conjuntas, visando
auxiliar a manutenção dos serviços médico-
hospitalares prestados na Unidade de Terapia semi-
intensiva Pediátrica.
1.2 Os serviços que devem ser mantidos encontram-
se discriminados nas cláusulas deste convênio.
2. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
2.1 Repassar recursos financeiros, até o valor de
R$ 30.244,24 (trinta mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos)  ao mês,

destinados a auxiliar a manutenção da UTI semi-
intensiva pediátrica da Santa Casa de Misericórdia
de Sorocaba para atendimento de pacientes do SUS;
2.2 Manter auditoria técnica para acompanhar e
informar sobre o funcionamento, equipamentos
disponíveis para o uso e materiais de consumo
utilizados, analisando e propondo alterações que
se fizerem necessárias para a melhoria dos serviços
prestados.
2.3 Cumprir e fazer cumprir as disposições
regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais.
2.4 Zelar pela boa qualidade do serviço, receber,
apurar e solucionar queixas e reclamações dos
usuários, que serão cientificados, das providências
tomadas.
2.5 Intervir na prestação dos serviços com o fim
de assegurar o fiel cumprimento das normas para
o recebimento do auxílio mencionado no item
2.1.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
3.1 Fornecer toda a mão-de-obra necessária para
plena execução dos serviços, mantendo
funcionários, em número e especialização
compatíveis com a natureza do serviço,
responsabilizando-se perante a PREFEITURA por
todos os atos de seus subordinados durante a
execução dos serviços, bem como por acidentes
ou sinistros praticados ou sofridos por seus
prepostos.
3.2 Observar, na prestação dos serviços sob pena
de cassação da concessão e rescisão deste
CONVÊNIO, toda e qualquer prescrição e norma
de caráter sanitário expedida pelos órgãos públicos
competentes e legislação correlata.
3.3 Responder por todos os prejuízos causados à
Prefeitura, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pela PREFEITURA exclua
ou atenue essa responsabilidade.
3.4 Garantir o atendimento a qualquer paciente
SUS que dele necessite;
3.5 Atender a todos os pacientes encaminhados
pelas Unidades da Rede Municipal de Saúde;
3.6 Garantir presença, in loco, 24 horas diárias de
Pediatra;
3.7 Garantir, através de seu corpo clínico, o
atendimento a todas as necessidades de assistência
médica nas especialidades que o hospital possuir
(endocrinologia, neurologia, cardiologia, etc.)
3.8 Garantir, através de seu corpo clínico e quadro
de profissionais de enfermagem, a assistência
médica e de enfermagem integral aos pacientes
internados; atendendo os pacientes SUS com a
mesma dignidade e condições dos pacientes dos
demais convênios;
3.9 A CONVENIADA se compromete a manter o
corpo Clínico e profissionais da enfermagem da
UTI semi-intensiva pediátrica Municipal,
treinados e atualizados para garantir o bom
atendimento à população, principalmente sobre o
que trata a Portaria GM 2.616 de 12/05/1998 e
suas atualizações;
3.10 A CONVENIADA deve apresentar certificados
atualizados (com menos de 03 anos) de cursos dos
profissionais:
3.10.1 PALS - para pediatras
3.11 Manter toda a equipe de pessoal
administrativo e de profissionais de enfermagem
necessários ao bom funcionamento da UTI semi-
intensiva pediátrica, bem como suprir a mesma de
materiais de consumo e medicamentos;
3.12 Manter todas as instalações da UTI semi-
intensiva pediátrica devidamente mobiliada e com
todos os equipamentos necessários ao
atendimento;
3.13 Fornecer até o quinto dia útil, escalas de
médicos, pessoal de enfermagem e limpeza,
prevista para o mês em andamento;
4. NORMAS GERAIS
4.1 É vedada a cobrança por serviços
médicos, hospitalares e outros complementares
da assistência devida ao paciente SUS;
4.2 A CONVENIADA responsabilizar-se-á
por cobrança indevida, feita ao paciente ou seu
representante, por profissional empregado ou
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preposto, em razão da execução deste
CONVÊNIO;
4.3 Durante a internação de crianças, de 0-
14 anos, poderá, de acordo com as Normas no
Hospital, haver presença de acompanhante, em
tempo integral;
4.4 Sem prejuízo do acompanhamento, da
fiscalização e da normatividade suplementar
exercido pela PREFEITURA sobre a execução do
objeto deste CONVÊNIO, os CONVENENTES
reconhecem a prerrogativa de controle e auditoria
nos termos da legislação vigente, pelos órgãos
gestores do SUS;
4.5 É de responsabilidade exclusiva e
integral da CONVENIADA a utilização de pessoal
para execução do objeto deste CONVÊNIO,
incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculos
empregatícios, cujos ônus e obrigações em
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a
PREFEITURA.
4.6 A CONVENIADA fica exonerada da
responsabilidade pelo não atendimento de paciente,
amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior
a 90 (noventa) dias do repasse devido pela
PREFEITURA, ressalvado às situações de
calamidade pública ou grave ameaça de ordem
interna ou as situações de urgência ou emergência.
5. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
A CONVENIADA ainda se obriga a:
5.1 Manter sempre atualizado o prontuário
médico dos pacientes e manter o arquivo médico
pelos prazos definidos pelos Conselhos Regional e
Federal de Medicina;
5.2 Não utilizar nem permitir que terceiros
utilizem o paciente para fins de experimentação;
5.3 Atender aos pacientes com dignidade e
respeito de modo universal e igualitário, mantendo-
se sempre a qualidade na prestação de serviços;
5.4 Afixar aviso, em local visível, de sua
condição de entidade integrante do SUS, e da
gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
5.5 Justificar A PREFEITURA, ao paciente
(ou ao seu representante), por escrito, as razões
técnicas alegadas quando da decisão de não
realização de qualquer ato profissional previsto
neste CONVÊNIO;
5.6 Esclarecer os pacientes, ou seus
representantes, sobre seus direitos e assuntos
pertinentes aos serviços oferecidos;
5.7 Respeitar a decisão do paciente ao
consentir ou recusar prestação de serviços de saúde,
salvo nos casos de iminente perigo de vida ou
obrigação legal;
5.8 Garantir a confidencialidade dos dados
e informações dos pacientes;
5.9 Assegurar aos pacientes, desde que
solicitado por este (ou seu representante legal), o
direito de serem assistidos religiosa e
espiritualmente, por ministro de culto religioso;
5.10  Manter em pleno funcionamento
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar -
CCIH, Comissão de Análise de Óbitos, Comissão
de Revisão de Prontuários, Comissão de Ética
Médica, Comissão Intra-Hospitalar de
Transplantes e outras Comissões que se fizerem
necessárias;
5.11  Preencher as fichas de investigação de
óbitos ocorridos em crianças menores de 1 (hum)
ano de idade e mulheres em idade fértil, enviadas
pelo Comitê de Mortalidade Materno Infantil,
devolvendo-as no prazo;
5.12  Instalar, no prazo previsto para cada
caso, qualquer outra comissão que venha a ser criada
por lei ou norma infralegal, independentemente
de notificação pela PREFEITURA;
5.13  Notificar a PREFEITURA eventual
alteração de seus Estatutos ou de sua Diretoria,
enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da alteração, cópia autenticada
dos respectivos documentos;
5.14  CONVENIADA fica obrigada a
fornecer, ao paciente, quando solicitado por este
ou seu representante, relatório do atendimento
prestado, com os seguintes dados:

" Nome do paciente;
" Nome do hospital;
" Localidade (Estado/Município);
" Data e horário do atendimento e da alta;
" Tipo de Órtese, Prótese, materiais e
medicamentos utilizados, quando for o caso; e
" Diagnóstico pelo Código Internacional de Doenças
(CID) na versão vigente à época do atendimento.
" Resumo de Alta
5.14.1 O cabeçalho do documento conterá o
seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser paga
com recursos públicos provenientes de seus impostos
e contribuições sociais, sendo expressamente vedada
a cobrança, diretamente do usuário, de qualquer
valor, a qualquer título".
5.15  A CONVENIADA fica obrigada a
fornecer ao paciente, quando solicitado por este ou
seu representante, os exames realizados e seus
respectivos laudos (laboratoriais, de imagem, etc.)
sem prejuízo à Santa Casa;
5.16  A CONVENIADA se obriga a seguir toda
e qualquer Norma Ministerial quanto ao atendimento
SUS.
6. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONVENIADA
6.1 A CONVENIADA é responsável pela
indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos
do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes
de ação ou omissão voluntária, ou de negligência,
imperícia ou imprudência praticadas por seus
empregados, profissionais ou prepostos, ficando
assegurado à CONVENIADA o direito de regresso.
6.2 A fiscalização ou o acompanhamento da
execução deste CONVÊNIO pelos órgãos
competentes do SUS não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONVENIADA em cumprir
qualquer normal legal ou infralegal relacionada ao
cumprimento deste CONVÊNIO.
6.3 A responsabilidade de que trata este Item
6, estende-se aos casos de danos causados por
defeitos relativos à prestação dos serviços, nos
estritos termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11/09/
90 (Código de Defesa do Consumidor).
7. DO VALOR E DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
7.1 O valor total do presente Convênio é de R$
362.930,88 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil,
Novecentos e Trinta Reais e Oitenta e Oito
Centavos) e será repassado pela PREFEITURA à
CONVENIADA em 12 (doze)
parcelas mensais de R$ 30.244,24 (Trinta Mil,
Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro
Centavos).
7.2 As despesas dos serviços realizados por força
deste CONVÊNIO correrão por conta de recursos
Próprios, onerando a dotação orçamentária 11.
01.00 3.3.50.43.00 10 302 1011 2851 01
31000000.
8. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Para recebimento do recurso informado no item 2
deste CONVÊNIO, a CONVENIADA,
mensalmente, deverá:
8.1 Elaborar e encaminhar à PREFEITURA,
à Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de
Saúde, até o décimo quinto dia do mês, relatórios
estatísticos de atendimentos e de prestação de contas
do mês anterior, como condição para o recebimento
de recursos financeiro do mês em andamento;
8.2 Informar nome e função de todos os
profissionais, inclusive administrativos da UTI
semi-intensiva de pediatria, informando dias
trabalhados, horário de trabalho, valor e forma de
remuneração; Essas informações serão para a
identificação dos pagamentos demonstrados na
Prestação de Contas;
8.2.1 Deverão ser apresentados GFIP,
comprovante de recolhimento de FGTS e INSS,
além dos comprovantes de pagamentos dos
profissionais que fizerem parte da folha de
pagamento da conveniada;
8.3 Enviar junto à prestação de contas,
relatório dos atendimentos, com nome, idade, nº de
prontuário, endereço, telefone, diagnóstico, data e
hora de internação e/ou alta/óbito de todos os

pacientes internados no período e médico
responsável pelo atendimento na UTI semi-
intensiva de pediatria, em meio magnético. Esse
relatório poderá ser revisto, em sua formatação,
segundo a necessidade de informação, devendo haver
entendimento prévio entre as partes;
8.4 Enviar em planilha eletrônica, todos os
procedimentos, identificados pelos códigos da
Tabela SUS, com identificação do paciente (nome,
RG, idade, sexo e nº prontuário), com quantitativo
e valor, realizados na UTI semi-intensiva de
pediatria e apresentados ou não no faturamento do
SIA e SIH/SUS;
8.5 O não cumprimento de qualquer cláusula
deste CONVÊNIO acarretará no recebimento
parcial do teto previsto para repasse, na cláusula
2ª, de acordo com a cláusula 10;
8.5.1 A PREFEITURA irá notificar a
CONVENIADA, por meio de ofício, qualquer
irregularidade no cumprimento das cláusulas deste
CONVÊNIO;
8.5.2 A CONVENIADA terá o prazo de 05
dias úteis para apresentação de justificativa e defesa;
8.5.3 A justificativa será analisada pela Área
de Planejamento e Gestão, junto à Coordenação
Municipal da área afetada por tal descumprimento,
também no prazo de 05 dias úteis, podendo ou não
ser aceita;
8.6 A cada notificação, com justificativa e
defesa não aceita, a CONVENIADA sofrerá
descontos na mesma forma das penalidades
discriminadas na cláusula 10.
8.7 Trimestralmente, a CONVENIADA
deverá proceder à prestação de contas ao Conselho
Municipal de Saúde, prestação esta que será utilizada
para apresentação à Câmara Municipal.
Esta prestação de contas deverá ser dividida em
Receita e Despesa, sendo que na Receita deverão
ser apresentados os valores repassados referentes
ao faturado SIA/SUS pela  Unidade de  Terapia  semi-
intensiva
Pediátrica e o valor repassado como subvenção; e
como Despesa, os valores pagos para sua
manutenção, especificando os respectivos
pagamentos conforme sua finalidade.
9. DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E
FISCALIZAÇÃO
9.1 A CONVENIADA facilitará à
PREFEITURA o acompanhamento e a fiscalização,
dando livre acesso, com prévia autorização, aos
funcionários da Secretaria da Saúde devidamente
identificados, às instalações da UTI semi-intensiva
pediátrica, e prestará todos os esclarecimentos que
lhe forem solicitados pelos servidores da
PREFEITURA designados para tal fim.
9.2 A execução do presente CONVÊNIO será
avaliada, trimestralmente, ou a qualquer momento
pela Secretaria da Saúde, mediante procedimentos
de supervisão local ou indireta, onde serão
observados; o cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas neste CONVÊNIO; o fluxo
dos atendimentos e quaisquer outros dados
necessários ao controle e avaliação dos serviços
prestados;
9.3 Poderá, em casos específicos, ser
realizada auditoria especializada, a qualquer tempo,
em comum acordo entre as partes;
9.4 A fiscalização exercida pela Secretaria
da Saúde sobre os serviços ora conveniados, não
eximirá a CONVENIADA da sua plena
responsabilidade perante o PREFEITURA ou para
com os pacientes e terceiros decorrente de culpa ou
dolo na execução do CONVÊNIO;
10. DAS PENALIDADES
10.1 A inobservância, pela CONVENIADA, de
cláusula ou obrigação constante deste CONVÊNIO,
ou de dever originado de norma legal ou regulamentar
pertinente, autorizará a PREFEITURA, garantida
a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal
nº. 8666/93 e alterações posteriores. Adotar-se-á
para este CONVENIO o seguinte:
10.1.1 Advertência;
10.1.2 Multa a ser cobrada:
I. 10 % (dez por cento) do valor máximo

de repasse na hipótese de:
a. Constatação que o paciente citado nas
FAA, APAC e SADT não foi submetido a nenhum
procedimento;
II. 7% (sete por cento) a 10% (dez por
cento) do valor máximo de repasse, de acordo
com a natureza e gravidade da infração cometida,
na hipótese de:
a. Constatação de que o procedimento
constante das FAA, APAC, SADT preenchidas para
a cobrança do SUS não foi o efetivamente prestado
ao usuário;
b. Constatação de que a entidade
Conveniada cobrou, de forma direta ou indireta,
importâncias dos usuários do SUS, sejam dos
próprios pacientes ou seus responsáveis, pela
prestação de serviços contratados ou conveniados,
pagos pelo Sistema Único de Saúde;
c. Recusa infundada, em prestar
atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde.
III. 4 % (quatro por cento) a 6% (seis por
cento) do valor máximo de repasse, de acordo
com a natureza e gravidade da infração cometida,
na hipótese de:
a. Constatação de que a entidade
contratada/conveniada cobrou, simultaneamente,
importâncias do SUS, de entidades públicas de saúde,
de seguros-saúde e/ou outras modalidades
assistenciais de medicina de grupo e/ou
cooperativas de saúde ou similares, por um mesmo
procedimento realizado em um mesmo paciente;
IV. 1% (um por cento) a 3% (três por cento)
do valor máximo de repasse, de acordo com a
natureza e gravidade da infração cometida, na
hipótese de:
a. Constatação de irregularidades não
previstas nos subitens anteriores, que de qualquer
forma afrontam a legislação regulamentadora do
Sistema Único de Saúde.
V. 1 a 10% do valor máximo de repasse,
de acordo com a natureza e gravidade da infração
cometida, na hipótese de:
a. Constatação que as obrigações e normas
previstas neste CONVÊNIO não estão sendo
integralmente cumpridas;
b. Constatação de irregularidade na
prestação de contas apresentada.
Parágrafo único. Os valores de multa definidos
nos subitens do item 10.1.2. serão deliberados pela
PREFEITURA.
10.1.3 A imposição das penalidades previstas
nesta Cláusula dependerá da gravidade do fato que
as motivar, considerada sua avaliação na situação
e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu e
dela será notificada à CONVENIADA.
10.1.4 A sanção prevista no item 10.1.1 poderá
ser aplicada juntamente com o item 10.1.2;
10.1.5 Da aplicação das penalidades a
CONVENIADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a partir da data da publicação, para interpor recurso
dirigido diretamente ao Prefeito.
10.1.6 O valor da multa que vier a ser aplicada
será comunicado à CONVENIADA, e o respectivo
montante será descontado dos pagamentos devidos
pela PREFEITURA à CONVENIADA, garantindo
a esta, pleno direito de defesa em processo regular.
10.1.7 A imposição de qualquer das sanções
estipuladas, nesta cláusula, não ilidirá o direito de a
PREFEITURA exigir indenização integral dos
prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar
para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e
terceiros, independentemente das responsabilidades
criminal, e/ou ética do autor do fato.
10.1.8 A violação ao disposto nos Itens 4.1 e
4.2 deste CONVENIO, sujeitará a CONVENIADA
às sanções previstas nesta cláusula, ficando a
PREFEITURA autorizada a reter, do montante
devido à CONVENIADA, o valor indevidamente
cobrado, para fins de ressarcimento do usuário do
Sistema Único de Saúde, por via administrativa,
sem prejuízo do disposto no item 10.1.7.
11. DA RESCISÃO
11.1  A rescisão obedecerá às disposições
contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº.
8666/93 e alterações posteriores.
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11.2  A CONVENIADA reconhece os direitos
da PREFEITURA, em caso de rescisão
administrativa prevista no parágrafo primeiro do
artigo 79 da Lei Federal nº 8666/93, alterada pela
Lei Federal nº 8883/94.
11.3  Em caso de rescisão, se a interrupção
das atividades em andamento puder causar prejuízo
à população, será observado o prazo de 90
(noventa) dias para após esse período ocorrer a
interrupção do atendimento, devendo a
PREFEITURA ser comunicada logo no inicio deste
prazo.  Se, neste prazo a CONVENIADA
negligenciar a prestação dos serviços ora
conveniados, a multa aplicada de acordo com o
Item 10 deste CONVÊNIO, terá seu valor
duplicado.
11.4  Caberá à CONVENIADA notificar a
PREFEITURA, formalizando a rescisão e
motivando-a devidamente, informando do fim da
prestação dos serviços conveniados no prazo de
90 (noventa) dias a partir do recebimento da
notificação.
11.5  Poderá a CONVENIADA, rescindir o
presente CONVÊNIO no caso de descumprimento,
pela PREFEITURA, de suas obrigações aqui
previstas, em especial, no caso de atraso superior
a 90 (noventa) dias dos pagamentos. Caberá à
CONVENIADA notificar a PREFEITURA,
formalizando a rescisão e motivando-a
devidamente, informando do fim da prestação dos
serviços conveniados no prazo de 90 (noventa)
dias a partir do recebimento da notificação.
11.6  Em caso de paralisação dos serviços
sem prévia notificação, em se tratando de serviço
essencial de Saúde, a PREFEITURA poderá
contratar outra empresa para prestar os serviços;
e a Santa Casa será responsável pelo ressarcimento
total da diferença da despesa com o outro serviço
contratado.
11.7  Em caso de rescisão do presente
CONVÊNIO por parte da PREFEITURA não
caberá à CONVENIADA direito a qualquer
indenização, salvo na hipótese do artigo 79,
parágrafo segundo, da Lei Federal nº. 8666/93,
alterada pela Lei Federal nº. 8883/94.
12. DOS RECURSOS PROCESSUAIS
12.1  Dos atos de aplicação de penalidade
prevista neste CONVÊNIO, ou de sua rescisão,
praticados pela PREFEITURA, cabe recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato.
12.2  Da decisão da PREFEITURA de
rescindir o presente CONVÊNIO cabe,
inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do

ato.
12.3  Sobre o pedido de reconsideração,
formulado nos termos do item 12.1, a
PREFEITURA deverá manifestar-se no prazo de
10 (dez) dias úteis e poderá, ao recebê-lo, atribuir-
lhe eficácia suspensiva, desde que o faça
motivadamente diante de razões de interesse
público.
13. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
13.1 O prazo de vigência do presente CONVÊNIO
será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a
data de sua assinatura, com seus efeitos retroagidos
a 1º de Outubro de 2010, podendo ser prorrogado a
critério das partes, automaticamente, de acordo com
a Legislação em vigor, até o limite máximo de
cinco anos.
14. DAS ALTERAÇÕES
14.1 Qualquer alteração do presente CONVÊNIO
será objeto de Termo Aditivo.
15. DA PUBLICAÇÃO
15.1 O presente CONVÊNIO será publicado, por
extrato, no Jornal do "Município de Sorocaba",
Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Sorocaba,
no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da
data de sua assinatura.
16. DO FORO
16.1 As partes elegem o Foro da cidade de Sorocaba,
com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir questões oriundas
do presente CONVÊNIO que não puderem ser
resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal
de Saúde.
E por estarem as partes justas e CONVENIADAS,
firmam o presente CONVÊNIO em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma para um único efeito, na
presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.
Palácio dos Tropeiros, em           de                     de
2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO FASIABEN
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Sorocaba

TESTEMUNHAS:

______________________________
Nome:
RG:

______________________________
Nome:
RG:

(Processo nº 9.800/2010)
LEI Nº 9.446,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio de
cooperação técnica com o GRUPO IBMEC
EDUCACIONAL S/A, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 546/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba
autorizada a celebrar convênio de cooperação técnica
com o GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A,
objetivando a implantação do Projeto "Ginástica
no Parque", até o valor de R$ 143.991,60 (Cento e
Quarenta e Três Mil, Novecentos e Noventa e Um
Reais e Sessenta Centavos).
Parágrafo único. O Termo de Convênio a que se
refere o caput deste artigo, fica fazendo parte
integrante da presente Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior, serão os provenientes
da dotação orçamentária 12.01.00 3.3.90.39.00
27 812 3007 2108 01 da Secretaria de Esporte.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão
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CLAUDIO EDUARDO BACCI MARTINS

Secretário de Esporte

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA E O GRUPO
IBMEC EDUCACIONAL S/A.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA, inscrita no CNPJ
sob nº 46.634.044/0001-74, com sede na Avenida
Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto
da Boa Vista, na cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo, neste ato representada por seu Prefeito
Vitor Lippi, doravante denominada simplesmente
PREFEITURA, e o GRUPO IBMEC
EDUCACIONAL S/A, inscrito no CNPJ sob nº
04.298.309/0001-60, com sede à Rua Vergueiro
nº 1.759, térreo, 1º e 2º andares, na cidade de São
Paulo, neste ato representado por seus Diretores,
Eduardo Luiz Wurzmann, brasileiro, casado,
portador do R.G. nº 10.266.943 SSP/SP e do CPF/
MF nº 085.702.598-83 e Francisco Carlos
D´Emilio Borges, brasileiro, casado, portador do
R.G. Nº 13.800.111-X e do CPF/MF nº
064.703.128-02  doravante denominado
simplesmente CONVENIADO,  concordam em
celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas
e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. Constitui objeto do presente Convênio de
Cooperação Técnica a integração  da
PREFEITURA, através das Secretaria de Esporte
e do CONVENIADO, para implantação do Projeto
"Ginástica no Parque", visando contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da comunidade em
geral.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo
2.1. O presente Convênio terá vigência por 12
(doze) meses contados de sua assinatura, podendo
ser prorrogado por igual período até o limite de 60
(sessenta) meses, mediante a elaboração de termo
aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações da
CONVENIADA
3.1.  A CONVENIADA obriga-se a:
3.1.1. Fornecer professores dos cursos vinculados
às áreas de conhecimento necessárias à execução
do projeto, bem como estagiários e coordenadores
em número suficiente para desenvolvimento do
Projeto junto aos Parques Municipais, indicados
pela PREFEITURA, conforme plano de trabalho
que faz parte integrante do presente Convênio;
3.1.2. Coordenar o Projeto através de visitas "in
loco" e relatórios de todas as atividades;
3.1.3. Acompanhar os estagiários, dar suporte
técnico e treinamento necessário para o
desenvolvimento das atividades;
3.1.4. Capacitar e certificar os estagiários
através de curso obrigatório relacionado à atividade
física e qualidade de vida;
3.1.5. Supervisionar o projeto através de
reuniões semanais com os estagiários e mensais
com todos os envolvidos para alinhar a proposta
à realidade;
3.1.6. Responsabilizar-se pelos encargos
fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários,
decorrentes do presente convênio;
3.1.7. Realizar pesquisas científicas nos
Parques, e aprovadas por Comitê de Ética e Pesquisa
em Seres Humanos para ajudar a monitorar o

programa e a divulgação de dados fidedignos em
Congressos Científicos, Revistas Científicas, entre
outras, nos quais deverá constar a coautoria da
PREFEITURA e para os quais deverá obter prévia
autorização desta;
3.1.8. Em parceria com a Secretaria de Gestão
de Pessoas - SEGEP, realizar certificação especial
aos participantes do programa (estagiários,
professores), através de Curso de Capacitação para
Monitores de Atividade Física e Qualidade de Vida -
pioneiro para a área;
3.1.9. Prestar contas dos recursos recebidos
decorrentes do presente Convênio, permitindo a
mais ampla fiscalização do desenvolvimento do
projeto objetivado no ajuste;
3.1.10. Responsabilizar-se pelos custos
referentes à sua contrapartida, conforme disposto
na cláusula 5.1deste Convênio.

CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações da
PREFEITURA
4.1. A PREFEITURA em decorrência do presente
ajuste, obriga-se a:
4.1.1. Disponibilizar espaço físico adequado para o
desenvolvimento do Projeto  junto aos Parques do
Município;
4.1.2. Responsabilizar-se pela divulgação do Projeto,
sendo que, em caso de utilização da marca do
CONVENIADO, deverá a PREFEITURA submeter
o material utilizado à prévia análise e autorização
do CONVENIADO, no que diz respeito ao uso e
exposição de sua marca;
4.1.3. Responsabilizar-se pela manutenção adequada
dos locais, bem como por sua higiene e limpeza;
4.1.4. Responsabilizar-se pelo repasse ao
CONVENIADO do valor estabelecido conforme
cláusula 5.1 deste Convênio e cronograma físico
financeiro.
4.1.5. Caberá à Secretaria de Esporte prestar suporte
técnico à CONVENIADA.

CLÁUSULA QUINTA - Do Valor
5.1. O valor total do presente convênio é de
R$187.191,60 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Cento
e Noventa e Um Reais e Sessenta Centavos), sendo
R$143.991,60 (Cento e Quarenta e Três Mil,
Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta
Centavos) de responsabilidade da PREFEITURA e
R$ 43.200,00 (Quarenta e Três Mil e Duzentos
Reais) de responsabilidade da CONVENIADA.
5.1.1. O repasse será feito PREFEITURA à
CONVENIADA, em 12 (doze) parcelas mensais e
sucessivas no valor de R$ 11.999,30 (Onze Mil,
Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta
Centavos) cada.
5.1.2. Para que receba os valores de que trata
este Convênio o CONVENIADO deverá abrir conta
corrente bancária específica para essa finalidade,
sendo que o recibo de depósito em referida conta
corrente valerá como quitação.
5.1.3. Como condição essencial para liberação
dos recursos financeiros, o CONVENIADO deverá
prestar contas mensalmente à Secretaria de Esporte,
entre  o oitavo e  o décimo dia útil do mês seguinte
ao recebimento da parcela, em papel timbrado da
mesma, procedendo à devolução de verbas
eventualmente não utilizadas, sob pena de adoção
das medidas judiciais cabíveis por parte do
Município.
5.1.4. A prestação de contas de que trata a
Cláusula anterior deverá obedecer às disposições
legais vigentes atinentes à matéria, especialmente,
as previstas nas Leis Federais nº s 4.320/64 e 8.666/
93, assim como na Lei Complementar Federal nº
101/2000 e suas alterações subsequentes, sob pena
de adoção das medidas judiciais cabíveis, pelo
Município, assim como vir acompanhada dos
seguintes documentos:
I - Cópias dos documentos e despesas, devidamente
assinados pelo representante legal  da Conveniada,
com as notas fiscais devidamente carimbadas
"PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM
O MUNICÍPIO DE SOROCABA, PROVENIENTE
DE CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI Nº
….".

II - Relação nominal dos usuários que participaram
do projeto nos Parques, naquele mês, conforme
modelo emitido na Secretaria de Esporte;
III - Relatório Mensal de Atividades;
IV - Balancete mensal assinado por técnico
responsável autorizado, legalmente vinculado ao
CONVENIADO;
V - Balanço anual a ser apresentado em Dezembro,
nas mesmas condições da alínea IV;
VI - Cronograma de atividades do mês subsequente.
5.1.5. Como comprovantes de despesas serão
aceitos holerites, notas fiscais em nome do
CONVENIADO, que contenham CNPJ   do
recebedor.
5.1.6. Em caso de notas fiscais, estas deverão se
restringir a material de consumo, material
pedagógico e outros, específicos para as atividades
desenvolvidas pela entidade Conveniada para a
execução do convênio.
5.1.7. Os documentos mencionados nesta cláusula
deverão ser referentes ao mês do repasse da verba.
5.1.8. Os documentos originais da prestação de
contas deverão ser arquivados pelo CONVENIADO,
para fiscalização a qualquer tempo,  por um período
de 05 (cinco) anos.
5.1.9. Os pressupostos de prestação de contas
previstos nesta Cláusula são condições para que o
CONVENIADO receba o repasse.

CLÁUSULA SEXTA - Das Condições Gerais
6.1. Fica acordado que cada parte suportará
integralmente os custos das obrigações assumidas
neste ajuste.
6.2. As partes consignam que os atos decorrentes
da celebração do presente convênio têm caráter de
saúde, educativo, informativo ou de orientação
social, deles não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal
de  autoridades  ou  servidores  públicos, nos termos
do parágrafo primeiro, do artigo 37, da Constituição
Federal, e observadas às determinações da Lei
Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que

estabelece normas para as eleições.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão e da Denúncia
7.1. A infração ou a falta de cumprimento de
qualquer das cláusulas do presente Convênio,
importará na sua rescisão automática e de pleno
direito, independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial.
7.2. Fica convencionado que, se não houver mais
interesse na continuidade deste ajuste, qualquer uma
das partes poderá denunciar o presente convênio,
antecipadamente, mediante comunicação prévia
de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não tendo a outra
parte direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA OITAVA - Do Foro
8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de
Sorocaba, Estado de São Paulo, para a solução de
dúvidas ou litígios porventura decorrentes deste
convênio, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e conveniadas, assim
o presente termo de convênio em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo identificadas.

Palácio dos Tropeiros, em          de                de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A
EDUARDO LUIZ WURZMANN

GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A
FRANCISCO CARLOS D´EMILIO BORGES

TESTEMUNHAS:

Nome:                                                                   Nome:
R.G. nº                                                      R.G. nº
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(Processo SNJ nº 38/1966)
LEI Nº 9.447,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a
União, através do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, tendo por finalidade a locação
de imóvel destinado a servir de sede do Instituto
neste Município, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 465/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura autorizada a celebrar
convênio com a União, através do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, tendo
por finalidade a locação de imóvel destinado a servir
de sede para aquele Instituto, neste Município.
Parágrafo único. Fica fazendo parte integrante da
presente Lei, o Termo de Convênio a que se refere
o caput deste artigo.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar
todas as providências necessárias à execução do
Convênio referido no artigo anterior.
Art. 3º Compete à Secretaria da Administração -
SEAD, viabilizar o Convênio autorizado no Art. 1º,
cumprindo todas as obrigações impostas ao
Município.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei, correrão por conta de verbas
orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de setembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MÁRIO JOSÉ PUSTIGLIONE JÚNIOR
Secretário da Administração

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA E A UNIÃO, ATRAVÉS DO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE.

(Processo SNJ nº 38/66)
Pelo presente convênio, de um lado a Prefeitura
Municipal de Sorocaba, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 46.634.044/0001-74, com sede nesta cidade à
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes nº
3.041, Alto da Boa Vista, neste ato representada
pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. José Ailton
Ribeiro, devidamente autorizado pela Lei nº      , de
de           de 2010, doravante denominada

simplesmente PREFEITURA, e de outro lado a
UNIÃO, através do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, inscrito no CNPJ/
MF sob nº...................., com sede à........................,
neste ato representado por
…............................................, doravante
denominado simplesmente IBGE, têm entre si,
justo e conveniado o que segue:

CLÁUSULA I
O presente Convênio tem por objeto a locação de
imóvel destinado a servir de sede para a agência do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE, em Sorocaba.

CLÁUSULA II
Pelo presente Convênio, a PREFEITURA se
obriga a providenciar a locação de um imóvel para
servir de sede ao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, em Sorocaba, sendo o prazo
de locação desse imóvel nunca inferior a 12 (doze)
meses, com reajuste de acordo com a legislação
vigente.

CLÁUSULA III
A UNIÃO, através do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, se obriga a zelar
pelo imóvel e, por ocasião do término do contrato,
entregar o imóvel em perfeitas condições de higiene
e habitabilidade, independentemente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA IV
Durante a vigência de cada contrato, caberá ao
locador o pagamento dos impostos, correndo por
conta da UNIÃO, através do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, o pagamento
das taxas imobiliárias e, por conta da
PREFEITURA, o pagamento dos aluguéis.

CLÁUSULA V
Este Convênio terá a duração de 12 (doze) meses,
contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado
automaticamente por iguais períodos, a critério
dos conveniados,  até o limite de 60 (sessenta)
meses.

CLÁUSULA VI
Este Convênio poderá ser denunciado por qualquer
das partes, por inadimplência de quaisquer das
cláusulas anteriores ou por outro motivo, com
prazo de 01 (um) mês de antecedência, com
comunicação por escrito às partes conveniadas,
respeitados os contratos em andamento.

CLÁUSULA VII
Para solução das controvérsias oriundas do presente
Convênio, fica eleito o Foro ….........
E, por estarem assim justos e conveniados, assinam
o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presente de 02 (duas) testemunhas.
Palácio dos Tropeiros, em       de                  de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

Prefeito Municipal

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE

Testemunhas:

1.

2.
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(Processo nº 28.210/2010)

LEI Nº 9.448,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre alteração das atribuições da Empresa
de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba -
URBES, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 535/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam acrescidos ao Art. 5º da Lei Municipal
nº 1.946, de 22 de fevereiro de 1978, o inciso XII,
e o parágrafo único, com a seguinte redação:
"Art. 5º - ...
XII - planejar, coordenar, gerenciar e executar
projetos e programas de incentivo à mobilidade
urbana sustentável, notadamente os meios coletivos
e os não motorizados.
Parágrafo único. Com exceção às atividades de
organização, gerenciamento e coordenação, a
URBES poderá contratar com terceiros a execução
de atividades e a prestação de serviços, relacionados
às suas atribuições, respeitada a legislação federal
de regência da matéria."

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei, correrão por conta de verbas
orçamentárias próprias.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais
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(Processo nº 9.633/2010)
LEI Nº 9.449,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre o Programa de Incentivos para o
Desenvolvimento da Economia Solidária, Turística
e Tecnológica de Sorocaba, com tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado aos Micro
Empreendedores Individuais, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte de Sorocaba, e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº 495/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS DA LEI
Seção I
Dos Princípios
Art. 1° A presente Lei está norteada pelos
princípios gerais contidos neste Capítulo, para
concessão do tratamento diferenciado e incentivos
que são:
I - tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados
no caso do ICMS, das contribuições previstas no
art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se
refere o art. 239 da Constituição Federal;
II - tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras;
III - tratamento jurídico diferenciado as
microempresas e às empresas de pequeno porte,
definidas em lei complementar federal, visando a
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.
Art. 2° Toda concessão deve estar alicerçada no
princípio da legalidade, não havendo impeditivos
para que o Poder Público Municipal exerça suas
funções de incentivo da atividade econômica, nos
termos do Título VII da Constituição Federal,
desde que, seja atendida a exigência de atuação
planejada e transparente, conforme previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Seção II
Dos Conceitos de MEI, ME e EPP
Art. 3° Microempreendedor Individual (MEI) é a
pessoa natural caracterizada como Microempresa,
ou seja, a Microempresa Individual, desde que não
possua outra atividade econômica e que não exerça
atividades de natureza intelectual, científica,
literária ou artística, nos termos da Lei
Complementar Federal.
I - microempresa (ME) é o empreendimento
societário ou individual, conforme disposição em
lei complementar federal;
II - empresa de pequeno porte (EPP) é o
empreendimento societário ou individual,
conforme disposição em Lei Federal
Complementar;
III - as definições de pequeno empresário,
microempresa e empresa de pequeno porte seguem
as disposições em Lei Federal Complementar.
Art. 4° Esta Lei estabelece normas relativas a:
I - fundamentos da lei;

II - estrutura executiva e sua composição;
III - desburocratização e simplificação dos
procedimentos;
IV - simplificação e unicidade do processo de registro;
V - desoneração e do tratamento diferenciado e
favorecido ao micro empreendedor individual,
microempresas e empresas de pequeno porte;
VI - acesso aos mercados;
VII - incubadora de empresas;
VIII - cidade educadora, da educação empreendedora
e do acesso à informação;
IX - estímulo à inovação;
X - economia solidária;
XI - relações do trabalho;
XII - estímulo ao crédito e à capitalização;
XIII - estímulo à inovação;
XIV - acesso à justiça;
XV - empreendedores rurais e a alimentação escolar;
XVI - educação empreendedora e do acesso à
informação;
XVII - responsabilidade social.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA EXECUTIVA E SUA
COMPOSIÇÃO
Art. 5º A estrutura para a execução da presente Lei
ficará a cargo da Secretaria das Relações do Trabalho,
ou aquela que vier substituí-la.

Seção I
Sala Empresa Fácil
Art. 6° Com o objetivo de orientar os
empreendedores simplificando os procedimentos
de registro de empresas no Município, a
Administração Publica Municipal fica autorizada a
criar a Sala Empresa Fácil, que deverá contar com
servidores capacitados para atender e instruir os
empresários em suas necessidades, e terá a finalidade
de:
I - acompanhar as inscrições, baixas e alterações do
contribuinte, além de fornecer instruções sobre os
recursos disponíveis no Banco do Povo Paulista -
BPP, que funcionarão preferencialmente na própria
Sala Empresa Fácil, bem como em outros órgãos
congêneres;
II - prestar informações e orientações aos
empreendedores, facilitando seu acesso aos órgãos
que prestam serviços municipais necessários ao
empreendimento;
III - instruir e indicar os procedimentos de protocolo
de todos os requerimentos relativos à inscrição
municipal e ao Certificado de Licenciamento
Integrado, bem como instruir as microempresas -
ME e empresas de pequeno porte - EPP sobre sua
inscrição no CNPJ e no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas;
IV - instruir e indicar os procedimentos de emissão
de Certificado de Licenciamento Integrado
Provisório, que será regulamentado por Decreto
Municipal, o que permitirá o início da operação do
estabelecimento imediatamente após o registro,
exceto nos casos em que o grau de risco da atividade
seja considerado alto;
V - emitir a Certidão de Zoneamento na área do
empreendimento;
VI - emitir certidões de regularidade fiscal e tributária
das empresas;
VII - analisar toda documentação no ato de

apresentação do requerimento, evitando retornos
desnecessários do empreendedor;
VIII - acompanhar o trânsito dos documentos junto
aos órgãos municipais envolvidos no processo de
licenciamento, de modo a assegurar que os pedidos
de inscrição municipal sejam deferidos ou não no
prazo máximo de cinco dias úteis.
§1º Na hipótese de indeferimento o interessado será
informado sobre os fundamentos e será oferecida
orientação para adequação à exigência legal na Sala
Empresa Fácil.
§2º Para a consecução dos seus objetivos, na
implantação da Sala Empresa Fácil, a Administração
Municipal poderá firmar parceria com outras
instituições, para oferecer orientação sobre a
abertura, funcionamento e encerramento de
empresas, incluindo apoio para elaboração de plano
de negócios, pesquisa de mercado, orientação sobre
crédito, associativismo, cooperativismo e
programas de apoio oferecidos no Município.

Seção II
Do Comitê Gestor Municipal
Art. 7° A fim de viabilizar o tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido aos MEIs
às ME e EPP, o Prefeito, por meio de Decreto,
criará o Comitê Gestor Municipal dos MEIs, das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que
garantirá a formulação de políticas relacionadas aos
temas previstos nesta Lei.
§ 1º O Comitê Gestor Municipal das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, reger-se-á pelos
princípios da oralidade, informalidade e celeridade,
sendo suas propostas de políticas públicas, quando
resultante de consenso, encaminhadas ao Executivo
na forma de Projeto de Lei ou recomendação,
quando seu executor não seja membro do Comitê.
Os temas sem consenso serão encaminhados na
forma de relatório, fixando os pontos de
convergência e divergência. As diligencias de
acompanhamento serão encaminhadas na forma
de Representação, fixando os pontos a serem
corrigidos. Em todos os casos produzir-se-á breve
ata de reunião, quando requerida por qualquer dos
seus membros.
§ 2º As funções dos membros do Comitê Gestor
Municipal das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte não serão remuneradas, sendo
consideradas como de relevante interessante
público.
§ 3º O Comitê será regulamentado por decreto do
Poder Executivo Municipal de Sorocaba.

Seção III
Do Fórum Municipal Permanente Das MPEs
Art. 8° Fica criado o Fórum municipal permanente
para as tratativas relativas à Microempreendedores
Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, com a participação de entidades vinculadas
ao setor e a integração das secretarias municipais,
com atribuições a serem definidas em Decreto.
Parágrafo único. O tratamento diferenciado e
favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata esta Lei
será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor municipal;
II - Fórum permanente.

CAPÍTULO III
DA DESBUROCRATIZAÇÃO E
SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Da Inscrição
Art. 9° A Administração Publica Municipal, no
âmbito de sua competência, determinará a todos os
órgãos e entidades envolvidos na abertura e
fechamento de empresas, a simplificação dos
procedimentos de modo a evitar exigências ou
trâmites redundantes e/ou inócuos, objetivando a
unicidade do processo de registro e legalização de
empresas.
Art. 10. Deverá a Administração Pública Municipal
tomar as medidas necessárias à informatização de
seus cadastros de contribuintes e demais providências
relacionadas aos processos de abertura e baixa de

empresas, bem como, firmar os convênios para a
implantação do cadastro unificado, visando sempre
à celeridade.
 Art. 11. A Administração Pública Municipal
permitirá o funcionamento residencial de
estabelecimentos comerciais ou de prestação de
serviços, cujas atividades estejam de acordo com o
Código de Posturas, Vigilância Sanitária, Meio
Ambiente e Saúde e o Plano Diretor.
Art. 12. A Administração Pública Municipal poderá
instituir o Certificado de Licenciamento Integrado
Provisório, que permitirá o início de operação do
estabelecimento imediatamente após o ato de
registro, exceto para os casos em que o grau de
risco da atividade seja considerado alto.
§ 1º O alvará previsto no caput deste artigo não se
aplica no caso de atividades eventuais, de comércio
ambulante e de autônomos não estabelecidos, as
quais são regidas por regras próprias.
§ 2º O pedido de Certificado de Licenciamento
Integrado Provisório deverá ser precedido pela
expedição da Certidão de Atividade de Consulta
Prévia para fins de localização, emitida pela
Administração Municipal ou Sala Empresa Fácil;
§ 3º Ficará disponibilizado no site do município o
formulário de aprovação prévia, que poderá ser
impressa pelo interessado ou transmitido por meio
da Sala Empresa Fácil no prazo máximo de 48
horas.
§ 4º A Administração Pública poderá disponibilizar
na internet sistema de consulta por
Geoprocessamento para indicação do zoneamento
definido pelo Plano Diretor de cada um dos imóveis
nos carnês de IPTU.
§ 5º A cassação do Certificado de Licenciamento
Integrado dar-se-á, em todos os casos, sob efeito
"ex tunc", ou seja, desde a sua concessão.
Art. 13. O Comitê Gestor Municipal das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
definirá, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta Lei, através de resolução, as
atividades cujo grau de risco seja considerado alto
e que exigirão vistoria prévia.
Parágrafo único. O não cumprimento no prazo
acima torna a Autorização Provisória de
Funcionamento válida até a data da definição.
Art. 14. Constatada a inexistência de "Habite-se"
o interessado do imóvel será intimado a apresentar
projeto aprovado ou protocolo de pedido de
regularização do prédio, caso já tenha.
§1º O "Habite-se" será exigível no prazo de 90
(noventa) dias a partir da data de qualquer dos
protocolos previstos no caput deste artigo,
podendo este prazo ser prorrogado por igual
período, mediante requerimento fundamentado.
§2º A administração exigirá a apresentação do
"Habite-se" tão somente quando esta informação
não conste da última Notificação de Lançamento
do IPTU ou quando, o contribuinte declarando
que o imóvel tem situação, de área e destinação,
em conformidade com aquele documento, a
fiscalização encontre divergência.
§3º O proprietário do imóvel locado será autuado
por disponibilizar imóvel que não tenha recebido
o "habite-se".
Art. 15. As empresas que estiverem em operação,
e em situação irregular, ativas ou inativas, na data
da publicação desta Lei terão 90 (noventa) dias
para realizarem a regularização e nesse período
poderão operar com Certificado de Licenciamento
Integrado Provisório.

CAPÍTULO IV
DA SIMPLIFICAÇÃO E UNICIDADE DO
PROCESSO DE REGISTRO
Seção I
Instituição do Sistema Integrado de Licenciamento,
Criação do Certificado de Licenciamento
Integrado, da Vigilância Sanitária, Segurança Contra
Incêndio e Controle Ambiental
Art. 16.  A Prefeitura de Sorocaba, através da
Secretaria de Finanças, Secretaria de Relações do
Trabalho e da Secretaria da Habitação e Urbanismo,
implantarão o Sistema Integrado de Licenciamento
(S.I.L) eletrônico.
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Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo
será integrado com o sistema empres@fácil e será
a entrada única das solicitações de licenciamento
de atividades requeridas perante os órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta do
Município.
Art. 17. Os procedimentos de licenciamento
quanto aos órgãos e entidades estaduais poderão
ser objeto de convênio e deverão atender às
disposições definidas pela Administração Municipal
quanto à desburocratização, simplificação,
racionalização e uniformização, a fim de evitar a
burocracia e o atendimento presencial em quaisquer
dos órgãos e entidades.
Art. 18. O Sistema Integrado de Licenciamento
será instituído por decreto específico e será
utilizado, obrigatoriamente, para fins de
licenciamento de atividades desenvolvidas no
Município.

Seção II
Da Classificação de Risco e o Tratamento
Diferenciado e Favorecido
Art. 19. As solicitações de expedição do Certificado
de Licenciamento Integrado para atividades que
forem classificadas como de baixo risco, receberão
tratamento diferenciado e favorecido, em função
da atividade econômica exercida, associada ou não
a outros critérios de controle sanitário, controle
ambiental e segurança contra incêndio.
§1º A classificação de baixo risco permite ao
empresário e/ou à pessoa jurídica a obtenção do
Certificado de Licenciamento Integrado mediante
o fornecimento de dados, e a substituição da
comprovação prévia do cumprimento de
exigências e restrições, por declarações do titular
ou responsável.
§2º Caberá aos órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Estado e da Prefeitura,
conforme o convênio, responsáveis pelo
licenciamento, deferir as solicitações cujo grau de
risco seja considerado baixo em função de seu
potencial de lesividade aos parâmetros de controle
sanitário, controle ambiental, segurança contra
incêndio e da legislação municipal.
§3º A classificação de baixo risco da atividade
dispensa a realização de vistoria para a
comprovação prévia do cumprimento de
exigências ou de restrições.
Art. 20. Quando o grau de risco envolvido na
solicitação de licenciamento for classificado como
alto, o empresário e/ou a pessoa jurídica obedecerão
ao procedimento administrativo determinado pelo
respectivo órgão ou entidade da Administração
Direta e Indireta do Estado responsável e pelo
município aderente, para comprovação do
cumprimento das exigências e das restrições
necessárias à sua obtenção, cabendo inclusive a
realização da respectiva vistoria prévia.
Parágrafo único. O grau de risco da solicitação
será considerado alto se uma ou mais atividades do
estabelecimento forem assim classificadas.
Art. 21. Os órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Estado e da Prefeitura
identificarão os graus de risco por meio das ações
previstas em Decreto Regulamentador.

Seção III
Da Expedição do Certificado de Licenciamento
Integrado
Art. 22. O processo de expedição do Certificado
de Licenciamento Integrado exige a utilização,
por todos os intervenientes, de certificado digital
válido emitido por Autoridade Certificadora
integrante da Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP Brasil.
Art. 23. Caberá ao empresário ou ao responsável
pela pessoa jurídica constante dos registros perante
o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica solicitar a
expedição do Certificado de Licenciamento
Integrado, apresentando as informações
necessárias e declarando o cumprimento de
exigências e restrições a elas vinculadas,
respondendo penal, administrativa e civilmente
pela sua veracidade e exatidão.

Art. 24. O contabilista ou o responsável pelo
escritório contábil constante dos registros da
empresa perante o Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica poderá atuar como seu procurador para os
atos do Sistema Integrado de Licenciamento.
Parágrafo único. O contabilista ou o responsável
pelo escritório contábil atuará junto ao processo de
licenciamento utilizando a sua assinatura digital e
manterá em seu poder o instrumento de mandato
para os atos perante o Sistema Integrado de
Licenciamento, apresentando-o quando notificado.
Art. 25. O escritório contábil responsável pelo
atendimento ao microempreendedor individual
poderá atuar em nome deste para os atos do Sistema
Integrado de Licenciamento, observado o parágrafo
único do artigo anterior.
Art. 26. O empresário e a pessoa jurídica solicitante
da expedição do Certificado de Licenciamento
Integrado deverão indicar todas as atividades que
serão efetivamente desenvolvidas no
estabelecimento.
Art. 27. Previamente à expedição do Certificado
de Licenciamento Integrado, o município no qual
está sediado o estabelecimento do solicitante deverá
emitir parecer sobre a viabilidade de sua instalação
e funcionamento no local indicado, diante da
legislação de uso e ocupação do solo, das posturas
municipais e das restrições da legislação ambiental
em relação às áreas de proteção.
§1º A Secretaria da Habitação e Urbanismo registrará
no sistema seu parecer, indicando as eventuais
restrições que devem ser observadas ou os motivos
do indeferimento, se o caso.
§2º O Prefeito nomeará servidor público municipal
concursado que será cadastrado junto ao Estado,
para operacionalização do Sistema Integrado de
Licenciamento, mediante convênio.
§3º Sendo negativo o exame da viabilidade, o
Certificado de Licenciamento Integrado não será
expedido.
Art. 28. Quando o Município classificar a atividade
constante da solicitação com o grau de risco alto,
deve:
I - comunicar ao Sistema Integrado de
Licenciamento a necessidade do comparecimento
inicial do solicitante para os procedimentos a que
alude esta Lei;
II - autorizar, depois de cumprido o disposto no art.
17 desta Lei, a expedição do Certificado de
Licenciamento Integrado, mediante o fornecimento
ao Sistema Integrado de Licenciamento, dos
seguintes dados:
a) o número da licença;
b) o prazo de sua validade.
Art. 29. Na hipótese de indeferimento da solicitação,
o Sistema Integrado de Licenciamento
disponibilizará ao interessado informação a respeito
da motivação.
§1º Os recursos cabíveis serão interpostos
diretamente perante os órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Estado e a
Prefeitura, responsáveis pelo indeferimento, nos
termos do convênio celebrado e suas respectivas
legislações.
§2º Os órgãos e entidades da Administração Direta
e Indireta do Estado responsáveis e a Prefeitura,
face ao convênio celebrado, devem comunicar ao
Sistema Integrado de Licenciamento a interposição
de recurso contra o indeferimento e a conclusão do
processo.

Seção IV
Da Invalidação e Cassação do Certificado de
Licenciamento Integrado
Art. 30. A invalidação ou cassação do licenciamento
por qualquer órgão ou entidade da Administração
Direta ou Indireta responsável ou Prefeitura,
conforme convênio resulta na perda de eficácia do
Certificado de Licenciamento Integrado.
Parágrafo único. A decisão final, ou contra a qual
não caiba recurso com efeito suspensivo, será
comunicada ao Sistema Integrado de Licenciamento
pelo órgão ou entidade da Administração Direta ou
Indireta responsável e Prefeitura, nos termos do
convênio.

Art. 31. Para efeito de garantir a aplicação das
normas gerais previstas no Capítulo VII da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
os órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Estado responsáveis e os municípios
aderentes deverão instituir procedimentos de
natureza orientadora ao microempreendedor
individual, às microempresas e empresas de pequeno
porte de que trata a referida Lei Complementar,
aplicáveis quando:
I - a atividade contida na solicitação for considerada
de baixo risco, nos termos desta Lei;
II - não ocorrer situação de risco grave e iminente
à saúde, reincidência, fraude, resistência ou embaraço
a fiscalização.
Art. 32. Os procedimentos de natureza orientadora
previstos no artigo anterior deverão prever, no
mínimo:
I - a lavratura de "Termo de Adequação de Conduta",
em primeira visita, do qual constará a orientação e
o respectivo prazo para cumprimento;
II - a verificação, em segunda visita, do cumprimento
da orientação referida no inciso anterior,
previamente à lavratura de auto de infração ou
instauração de processo administrativo para
declaração da invalidade ou cassação do Certificado
de Licenciamento Integrado.
Art. 33. Os órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Estado responsáveis e Prefeitura
de Sorocaba, nos termos do Convênio, poderão, a
qualquer tempo, proceder à verificação das
informações e declarações prestadas, inclusive por
meio da realização de vistorias e solicitação de
documentos.
Art. 34. Extrato do Certificado de Licenciamento
Integrado, contendo nome do empresário ou da
pessoa jurídica, número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica e número do protocolo
de solicitação, será publicado no Diário Oficial do
Estado.
Parágrafo único. O licenciamento de atividades de
alto risco do Microempreendedor Individual - MEI
observará o disposto nesta Lei.
Art. 35. O empresário e a pessoa jurídica que
possuem licenciamentos válidos em todos os órgãos
e entidades da Administração Direta e Indireta do
Estado responsáveis e município aderente, devem
solicitar a expedição do Certificado de
Licenciamento Integrado somente após o
vencimento do primeiro deles.
Art. 36. O Sistema Integrado de Licenciamento
será utilizado, obrigatoriamente, para fins de
licenciamento de atividades desenvolvidas nos
municípios aderentes, inclusive pelos
microempreendedores individuais.

Seção V
Da Baixa
Art. 37. As Microempresas e as Empresas de Pequeno
Porte que se encontrem sem movimento há mais
de dois anos poderão dar baixa nos registros dos
órgãos públicos municipais, independente do
pagamento de Tributos e de Taxas ou Multas devidas
pelo atraso na entrega das declarações, na forma
como dispuser regulamento.

Seção VI
Da Formalização Das Empresas e MEI
Art. 38.  A Prefeitura de Sorocaba poderá celebrar
convênios com outras esferas de Governo visando
à sincronização de dados relativos à abertura,
alteração e baixa de empresas a fim de facilitar os
procedimentos e diminuir a burocracia.
Art. 39.  A inscrição municipal das Microempresas
e as Empresas de Pequeno Porte será precedida de
análise quanto à localização do imóvel perante o
zoneamento determinado pelo Plano Diretor e as
respectivas atividades pretendidas através de
indicação dos CNAEs.
§1º As alterações nas inscrições municipais de
empresas relacionadas às atividades e endereço onde
são exercidas deverão observar o quanto disposto
no caput deste artigo.
§2º A fim de facilitar os procedimentos de abertura
de empresa no município a viabilidade de local será

emitida através da rede mundial de computadores -
Internet por meio de sistema eletrônico -
Empres@Fácil / Sistema Integrado de
Licenciamento.
§3º A inscrição municipal das Microempresas e as
Empresas de Pequeno Porte no Município tem
efeito apenas fazendário, inobstante seus dados
possam ser informados aos outros órgãos
municipais e conveniados, nos termos do
regulamento e respectivos convênios.
Art. 40. A inscrição municipal de MEI e o
Certificado de Licenciamento Integrado serão
concedidos através da rede mundial de computadores
- Internet por meio de sistema Empres@Fácil/
Sistema Integrado de Licenciamento, ou através
do comparecimento pessoal do interessado na Sala
da Empres@Fácil.
Parágrafo único. Em se tratando da formalização
do Micro Empreendedor Individual, a Secretaria
de Finanças, independente de iniciativa, protocolos
ou atendimento presencial, poderá recuperar os
dados automaticamente fornecidos pela Receita
Federal do Brasil e sincronizados em sua base de
dados para iniciar os procedimentos necessários
para formalização do micro empreendedor no
município fornecendo-o a emissão da inscrição
municipal e o Certificado de Licenciamento
Integrado no Município automaticamente.

Seção VII
Do Tratamento Diferenciado ao
Microempreendedor Individual
Art. 41. A inscrição municipal e o Certificado de
Licenciamento Integrado que trata o caput do
artigo acima serão enviados diretamente para
residência do interessado e ficarão a disposição do
interessado na Sala do Empres@fácil.
Art. 42. A Secretaria de Segurança Comunitária
será responsável pela Fiscalização das posturas
relativas às atividades das empresas e MEI e seus
procedimentos deverão ser simplificados,
favorecidos, unificados e, principalmente, céleres.
Art. 43. Decreto do Poder Executivo
regulamentará esta Seção, no que couber.

CAPÍTULO V
DA DESONERAÇÃO E DO TRATAMENTO
DIFERENCIADO E FAVORECIDO AO MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

Seção I
Do Processo de Registro do Microempreendedor
Individual
Art. 44. O processo de registro do
Microempreendedor Individual terá trâmite
especial.
Parágrafo único. Fica o Microempreendedor
Individual isento:
I - do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, em relação aos valores determinados na
legislação nacional decorrentes de suas atividades;
II - da Taxa de Fiscalização de Instalação e de
Funcionamento, decorrentes de suas atividades;
III - da Taxa de Licença Para Publicidade,
relativamente a anúncio com dimensão de até 1,00
(um) metro quadrado e desde que colocado na
respectiva residência ou local de trabalho;
IV - do valor de quaisquer certidões relativas à
respectiva inscrição municipal de suas atividades.
Art. 45. Por ocasião da solicitação de licença de
funcionamento, inicial, cadastro definitivo,
renovação, segundas vias e demais alterações de
dados cadastrais, os Microempreendedores
individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, após declaração desta qualificação no
Sistema Integrado de Licenciamento, serão isentos
da taxa de Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Os Microempreendedores
Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, devem apresentar, por ocasião da licença
inicial, declaração constante no site da Prefeitura,
com o objetivo de obter a isenção da taxa de
vigilância sanitária.
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Seção II
Da Fiscalização Orientadora
Art. 46. A fiscalização municipal nos aspectos
tributário, de uso do solo, sanitário, ambiental e de
segurança relativos às Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e demais
contribuintes, deverá ter natureza prioritariamente
orientadora, quando a atividade ou situação, por
sua natureza, comportar grau de risco compatível
com esse procedimento.
§1º Nos moldes do caput deste artigo, sempre deverá
ser observado o critério da dupla visita pela
fiscalização municipal de posturas para, após, lavrar
o auto de infração, exceto quando constatada
flagrante infração ao sossego, saúde ou segurança
da comunidade ou o ato importe em ação ou
omissão dolosa, resistência ou embaraço a
fiscalização ou reincidência.
§2º A orientação a que se refere este artigo dar-se-
á por meio de Termo de Ajuste de Conduta a ser
regulamentado pelos órgãos competentes.
§3º Somente na reincidência de faltas constantes
do Termo de Ajuste de Conduta, que contenha a
respectiva orientação e o plano negociado com o
responsável pela ME ou EPP é que se configurará
superada a fase da primeira visita.
§4º Os autos onde constem Termos de Ajuste de
Conduta são públicos, acessíveis para consulta ou
cópia, na repartição, a quem protocolize pedido
de vistas.

CAPÍTULO VI
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção I
Do Tratamento Favorecido, Diferenciado e
Simplificado nas Licitações
Art. 47 Sem prejuízo da economicidade, as compras
de bens e serviços por parte dos órgãos da
Administração Direta do Município, suas autarquias
e fundações, sociedades de economia mista,
empresas públicas e demais entidades de direito
privado controladas, direta ou indiretamente, pelo
Município, deverão ser planejadas de forma a
possibilitar a mais ampla participação das
Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno
Porte (PE) locais e regionais objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e
social no âmbito municipal e regional;
II - a ampliação da eficiência das políticas públicas;
III - o fomento do desenvolvimento local, por
meio do apoio aos arranjos produtivos locais
IV- apoio às iniciativas de comércio justo e
solidário.
Art. 48 Para a ampliação da participação das
Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno
Porte (EPP) nas licitações, a Administração
Municipal deverá:
I - instituir cadastro próprio para as ME e as EPP
sediadas localmente, com a identificação das linhas
de fornecimento de bens e serviços, de modo a
possibilitar a comunicação das mesmas, bem como,
estimular o cadastramento destas nos sistemas
eletrônicos de compras;
II - divulgar as contratações públicas a serem
realizadas, com a estimativa quantitativa e de data
das contratações, no sítio oficial do Município,
em murais públicos, jornais ou outras formas de
divulgação;
III - padronizar e divulgar as especificações dos
bens e serviços a serem contratados, de modo a
orientar, por meio da Sala Empresa Fácil as
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte a
fim de tomar conhecimento das especificações
técnico-administrativas.
Art. 49 As contratações diretas por dispensas de
licitação com base nos termos dos arts. 24 e 25 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deverão ser
preferencialmente realizadas com as
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte
sediadas no Município ou na região.
Art. 50 As Microempresas e as Empresas de
Pequeno Porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida pelo certame, mesmo que
esta apresente alguma restrição.

§1º Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 4
(quatro) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
§2º A não-regularização da documentação, no prazo
previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
§3º Nas licitações públicas processadas na
modalidade pregão eletrônico as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, deverão,
obrigatoriamente, quando do encaminhamento das
propostas, manifestarem a sua condição
diferenciada estabelecida pela Lei Complementar
Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e
alterações posteriores.
Art. 51. Quando não se tratar de ME ou EPP, a
empresa vencedora da licitação deverá
preferencialmente subcontratar serviços ou insumos
das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte.
§1º A exigência de que trata o caput deve estar
prevista no instrumento convocatório,
especificando-se o percentual mínimo do objeto a
ser subcontratado até o limite máximo de 30%
(trinta por cento) do total licitado.
§2º É vedada à administração pública a exigência de
subcontratação de itens determinados ou de
empresas específicas.
§3º O disposto no caput, não é aplicável quando:
I - a subcontratação for inviável, não for vantajosa
para a Administração Pública Municipal ou
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado;
II - a proponente for consórcio, composto em sua
totalidade por Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, respeitado o disposto no art. 33, da
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 52 Nas subcontratações de que trata o artigo
anterior, observar-se-á o seguinte:
I - o edital de licitação estabelecerá que as
Microempresas (ME) e, as Empresas de Pequeno
Porte (EPP) a serem subcontratadas, deverão estar
indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes
com a descrição dos bens e serviços a serem
fornecidos e seus respectivos valores;
II - os empenhos e pagamentos do órgão ou da
entidade da Administração Pública Municipal serão
destinados diretamente as ME e, EPP
subcontratadas;
III - deverá ser comprovada a regularidade fiscal e
trabalhista das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, como condição de assinatura do
contrato, bem como, ao longo da vigência
contratual, sob pena de rescisão;
IV - a empresa contratada compromete-se a
substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execução
total, notificando o órgão ou a entidade contratante,
sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis;
V - demonstrada a inviabilidade de nova
subcontratação, nos termos do inciso IV, a
Administração Pública Municipal poderá transferir
a parcela subcontratada à empresa contratada, desde
que sua execução já tenha sido iniciada.
Art. 53. Nas licitações será assegurado, como
critério de desempate, preferência de contratação
para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP).
§1º Entende-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas ME e, EPP
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores

à proposta mais bem classificada.
§2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual
estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor preço.
Art. 54. Para efeito do disposto no artigo anterior,
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
I - a ME ou a EPP mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - não ocorrendo à contratação da Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na
forma do inciso I, do caput deste artigo, serão
convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º, do artigo
anterior, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores
apresentados pela ME ou EPP que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do artigo
anterior, será realizado sorteio entre elas, para que
se identifique àquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
§1º Na hipótese da não-contratação nos termos
previstos no caput deste artigo, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
§2º O disposto neste artigo somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME ou EPP.
§3º No caso de pregão, Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte mais bem classificada terá o
direito de apresentar nova proposta, no prazo
máximo de 05 (cinco) minutos, após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
Art. 55. Para o cumprimento do disposto no art. 1º
desta Lei, a Administração Pública poderá realizar
processo licitatório:
I - destinado exclusivamente à participação da
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) nas contratações cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
II - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto para a contratação da
ME ou EPP, em certames para a aquisição de bens
e serviços de natureza divisível, desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou complexo.
§1º O valor licitado por meio do disposto neste
artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por
cento) do total licitado em cada ano civil.
§2º Na hipótese do inciso II, do caput deste artigo,
os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade
da administração pública deverão ser destinados
diretamente às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte subcontratadas.
Art. 56. Não se aplica o disposto nos arts. 1º ao 9º,
desta Lei quando:
I - os critérios de tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) não forem
expressamente previstos no instrumento
convocatório;
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como ME ou EPP
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir
as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para
as ME e EPP não for vantajoso para a
Administração Pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
Art. 57. A Administração Pública Municipal poderá
estabelecer, anualmente, por Decreto, o percentual
mínimo de contratações, por espécies de objetos, a
serem efetivadas, no exercício seguinte, na forma
do art. 9º, desta Lei.
Parágrafo único. O percentual previsto no caput
deverá ser acrescido, anualmente, até os limites
máximos permitidos pelo art. 48, da Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro
de 2006, e alterações posteriores, conforme as
espécies de objetos do contrato tenham oferta de
preços e qualidade vantajosa para o Município.

Seção II
Da Cédula de Crédito Microempresarial
Art. 58. A Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte titular de direitos creditórios, decorrentes
de empenhos liquidados por órgãos e entidades do
Município não pagos em até 30 (trinta) dias,
contados da data de liquidação, poderão emitir
cédula de crédito microempresarial.
Parágrafo único.  A cédula de crédito
microempresarial é título de crédito regido,
subsidiariamente, pela legislação federal prevista
para cédula de crédito comercial e tem como lastro
o empenho do Poder Público, cabendo ao Poder
Executivo Municipal sua regulamentação no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação
desta Lei.

CAPÍTULOVII
DA INCUBADORA DE EMPRESAS
Art. 59. O Poder Executivo Municipal incentivará
o desenvolvimento de incubadoras de empresas e
projetos nas modalidades tecnológicas, tradicionais,
mistas, corporativas, cooperativas e sociais, como
parte de sua estratégia para incentivar o
empreendedorismo, com o objetivo de
desenvolvimento de novos negócios, trabalho e
renda que ampliem a competitividade da economia
da região.

CAPÍTULO VIII
DA CIDADE EDUCADORA, DA EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA E DO ACESSO À
INFORMAÇÃO
Da Seção I
Do Dia Do Microempreendedor Individual
Art. 60. Fica instituído o Dia do
Microempreendedor Individual no município de
Sorocaba a ser comemorado anualmente, no mês
de 15 de maio.
Art. 61. Este dia tem o objetivo divulgar e estimular
o conhecimento da legislação federal, estadual e
municipal, através de debates, seminários,
realização de apresentações e distribuição de
cartilhas.
Art. 62. O Dia do Microempreendedor será
comemorado através de eventos a ser realizados
em vários pontos habilitados à concentração de
grande número de pessoas nas quatro regiões da
cidade, tais como parques, ginásios de esportes e
escolas e demais próprios municipais.
Art. 63. O Dia do Empreendedor Individual deverá
ser coordenado preferencialmente pela Secretaria
Municipal das Relações do Trabalho ou aquela que
vier substituí-la em parceria com as demais
Secretarias e a sociedade civil organizada.

Da Seção II
Da Semana Municipal do Empreendedorismo
Art. 64. Fica instituída no município de Sorocaba
a "Semana Municipal do Empreendedorismo", a
ser comemorada anualmente, no mês de novembro
concomitante com a semana global de
empreendedorismo.
Art. 65. Esta semana tem o objetivo de divulgar e
estimular o conhecimento da cultura
empreendedora, através de debates, seminários,
realização de apresentações, além de outras
atividades afins.
Art. 66. A Semana do Empreendedorismo será
comemorada através de eventos a ser realizados
em vários pontos habilitados à concentração de
grande número de pessoas nas quatro regiões da
cidade, tais como parques, ginásios de esportes e
escolas e demais próprios municipais.
Art. 67. A Semana do Empreendedorismo em
Sorocaba deverá ser coordenada preferencialmente
pela Secretaria Municipal das Relações do
Trabalho, ou aquela que vier substituí-la integrada
a outras Secretarias Municipais, Estaduais e
Ministérios em parceria a sociedade civil
organizada nacional e internacional.

CAPÍTULO IX
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Art. 68. Para os efeitos desta Lei considera-se
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inovação como a concepção de um novo produto
ou processo de produção, bem como a agregação
de novas funcionalidades ou características ao
produto ou processo que implique em melhorias
incrementais e efetivo ganho de qualidade ou
produtividade, resultando em maior
competitividade no mercado.
Art. 69. O Poder Executivo Municipal incentivará
os esforços inovativos dos microempreendedores
individuais, cooperativas, microempresas e
empresas de pequeno porte locais, por ação própria
ou em parceria com agências de fomento,
instituições científicas e tecnológicas, núcleos de
inovação tecnológica, instituições de apoio e
outros órgãos promotores da ciência, tecnologia e
inovação.
Art. 70. O Poder Executivo Municipal poderá
instituir mecanismos de incentivo à inovação
visando estimular os esforços inovativos de
microempreendedores individuais, microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas, visando
incentivar a inserção destes no Sistema Local de
Inovação.
Art. 71. O Poder Executivo Municipal incentivará
e coordenará à criação de parques tecnológicos e
incubadoras de empresas e outros instrumentos
que estimulem os esforços inovativos de
microempreendedores individuais, microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas.
Art. 72. O Poder Público Municipal instituirá
mediante lei específica e em prazo apropriado
medidas indutoras, normas e comissões relacionadas
à inovação e atividades afins.

CAPÍTULO X
DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
Art. 73. Os negócios que contemplem a Economia
Solidária, bem como o Microempreendedor
Individual, Pequeno, Empresário, a Microempresa
e a Empresa de Pequeno Porte, devem ter
tratamento simplificado, diferenciado e favorecido
em suas relações com o Município.
Parágrafo único. Economia Solidária é o conjunto
de atividades destinadas à produção,
comercialização ou prestação de serviços,
realizadas por associativismo de auto-
sustentabilidade.

Seção I
Do Associativismo, Do Cooperativismo
Art. 74. O Poder Executivo Municipal apoiará a
organização de grupos empreendedores com vista
à implantação e o fortalecimento das cadeias
produtivas locais, fomentando o associativismo e
o cooperativismo em busca da competitividade e
da geração de renda, contribuindo para o
desenvolvimento local integrado e sustentável.
Art. 75. O Poder Executivo Municipal poderá
adotar, por ação própria ou em parceria com outras
instituições, mecanismos de incentivo às
cooperativas e associações, constituídas
legalmente, para viabilizar a criação, a manutenção
e o desenvolvimento do sistema associativo e
cooperativo no Município, através do:
I - estímulo a inclusão do estudo do
empreendedorismo, cooperativismo e
associativismo nas escolas;
II - estímulo a forma cooperativa de organização
social, econômica e cultural nos diversos ramos de
atuação, com base nos princípios gerais do
associativismo e na legislação vigente;
III - estabelecimento de mecanismos de triagem e
qualificação da informalidade, para implementação
de novas associações e sociedades cooperativas de
trabalho;
IV - criação de incubadora, visando o apoio à
criação de cooperativas, microempresas e empresas
de pequeno porte;
V - orientação aos empresários de microempresas
e empresas de pequeno porte para a constituição
de cooperativas de crédito mútuo de empresários;
VI - orientação para aos empresários de
microempresas e empresas de pequeno porte para
a organização em Sociedade de Propósito
Específico, cooperativas ou outras formas de

associação para o desenvolvimento de suas
atividades.

Seção II
Das Sociedades De Propósito Específico
Art. 76. As microempresas ou as empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
poderão realizar negócios de compra e venda de
bens, para os mercados nacional e internacional,
por meio de sociedade de propósito específico nos
termos e condições estabelecidos pelo Poder
Executivo Federal.
§1º Não poderão integrar a sociedade de que trata o
caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes
pelo Simples Nacional.
§2º A sociedade de propósito específico de que trata
este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de
Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar: (incluído pela Lei
Complementar nº 128, de 2008)
a) operações de compras para revenda às
microempresas ou empresas de pequeno porte que
sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das
microempresas e empresas de pequeno porte que
sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não
sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos
bens referidos na alínea "b" do inciso II deste
parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas
com base no lucro real, devendo manter a
escrituração dos Livros Diário e Razão;
V - apurará a COFINS e a Contribuição para o PIS/
PASEP de modo não-cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá nas revendas às microempresas ou
empresas de pequeno porte que seja suas sócias,
observar preço no mínimo igual ao das aquisições
realizadas para revenda; e
IX - deverá nas revendas de bens adquiridos de
microempresas ou empresas de pequeno porte que
sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual
ao das aquisições desses bens.
§3º A aquisição de bens destinados à exportação
pela sociedade de propósito específico não gera
direito a créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
§4° A microempresa ou a empresa de pequeno porte
não poderá participar simultaneamente de mais de
uma sociedade de propósito específico de que trata
este artigo.
§5º A sociedade de propósito específico de que trata
este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no
País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas,
inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
(incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008)
IV - exercer atividade de banco comercial, de
investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento
e investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos, valores
mobiliários  e  câmbio,  de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização
ou de previdência complementar;
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional.
§6º A inobservância do disposto no § 4º deste artigo
acarretará a responsabilidade solidária das
microempresas ou empresas de pequeno porte
sócias da sociedade de propósito específico de que
trata este artigo na hipótese em que seus titulares,
sócios ou administradores conhecessem ou devessem

conhecer tal inobservância.

Seção III
Estímulo ao Mercado Local
Art. 77. A Administração Municipal incentivará a
realização de feiras de produtores e artesãos, assim
como apoiará missão técnica para exposição e venda
de produtos locais em outros municípios de grande
comercialização.

CAPÍTULO XI
DAS RELAÇÕES DO TRABALHO
Seção I
Da Segurança e da Medicina do Trabalho
Art. 78. As microempresas serão estimuladas pelo
poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos
a formar consórcios para acesso a serviços
especializados em segurança e medicina do trabalho.
Art. 79. O Poder Público Municipal poderá formar
parcerias com sindicatos, universidades, hospitais,
centros de saúde, centros de referência do
trabalhador, para implantar Relatório de
Atendimento Médico ao Trabalhador, com o intuito
de mapear os acidentes de trabalho ocorridos nas
empresas de sua região, e por meio da Secretaria de
Vigilância Sanitária municipal e demais parceiros
promover a orientação das MPEs, em Saúde e
Segurança no Trabalho, a fim de reduzir ou eliminar
os acidentes.

CAPÍTULO XII
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À
CAPITALIZAÇÃO
Art. 80. A Administração Pública Municipal, para
estímulo ao crédito e à capitalização dos
empreendedores e das empresas de micro e pequeno
porte, poderá reservar em seu orçamento anual
percentual a ser utilizado para apoiar programas de
crédito e ou garantias, isolados ou
suplementarmente aos programas instituídos pelo
Estado ou a União, de acordo com regulamentação
do Poder Executivo.
Art. 81. A Administração Pública Municipal
fomentará e apoiará a criação e o funcionamento
de linhas de microcrédito operacionalizadas através
de instituições, tais como cooperativas de crédito,
sociedades de crédito ao empreendedor e
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
- OSCIP, dedicadas ao microcrédito com atuação
no âmbito do Município ou da região.
Art. 82. A Administração Pública Municipal
fomentará e apoiará a criação e o funcionamento
de estruturas legais focadas na garantia de crédito
com atuação no âmbito do Município ou da região.
Art. 83. A Administração Pública Municipal
fomentará e apoiará a instalação e a manutenção,
no  Município,  de cooperativas de crédito e  outras
instituições  financeiras, público e privadas, que
tenham como principal finalidade a realização de
operações de crédito com microempresas e
empresas de pequeno porte.
Art. 84. A Administração Pública Municipal fica
autorizada a criar Comitê Estratégico de Orientação
ao Crédito, coordenado pelo Poder Executivo do
Município, e constituído por agentes públicos,
associações empresariais, profissionais liberais,
profissionais do mercado financeiro, de capitais e/
ou de cooperativas de crédito, com o objetivo de
sistematizar as informações relacionadas a crédito
e financiamento e disponibilizá-las aos
empreendedores e às microempresas e empresas de
pequeno porte do Município.
§1º Por meio desse Comitê, a Administração Pública
Municipal  disponibilizará as informações
necessárias ao Micro e Pequeno Empresário
localizados no Município a fim de obter linhas de
crédito menos onerosas e com menos burocracia.
§2º Também serão divulgadas as linhas de crédito
destinadas ao estímulo à inovação, informando-se
todos os requisitos necessários para o recebimento
desse benefício.
§3° A participação no Comitê não será remunerada.
Art. 85. A Administração Pública Municipal poderá
criar ou participar de fundos destinados à
constituição de garantias, que poderão ser utilizadas

em operações de empréstimos bancários solicitados
por  empreendedores, microempresas  e empresas
de pequeno porte estabelecidos no Município, junto
aos estabelecimentos bancários ou cooperativas
de crédito, para capital de giro, investimentos em
máquinas e equipamentos ou projetos que
envolvam a adoção de inovações tecnológicas.
Art. 86. Fica o Executivo Municipal autorizado a
celebrar convênio com o Governo do Estado,
através de sua Secretaria de Relações do Trabalho,
ou aquela que vier substituí-la, aqui atuando como
órgão gestor do Fundo de Investimentos de Crédito
Popular de São Paulo - Banco do Povo Paulista,
destinado à concessão de créditos a
microempreendimentos do setor formal ou
informal instalados no Município, para capital de
giro e investimentos em máquinas e equipamentos
ou projetos que envolvam a adoção de inovações
tecnológicas, nos termos do estabelecido na Lei nº
9.533, de 30 de abril de 1997 e no Decreto nº
43.283, de 3 de julho de 1998.
Art. 87. Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a firmar TERMO DE ADESÃO AO
BANCO DA TERRA (ou seu sucedâneo), com a
União, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, visando à instituição
do Núcleo Municipal Banco da Terra no Município
(conforme definido por meio da Lei Complementar
nº 93, de 4/2/1996, e Decreto Federal nº 3.475, de
19/5/2000), para a criação do projeto BANCO da
TERRA, cujos recursos serão destinados à
concessão de créditos a microempreendimentos
do setor rural no âmbito de programas de
reordenação fundiária.

CAPÍTULO XIII
DO ACESSO À JUSTIÇA
Art. 88. O Poder Público Municipal poderá realizar
parcerias com a iniciativa privada, através de
convênios com entidades de classe, instituições de
ensino superior, ONGs, Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB e outras instituições semelhantes, a
fim de orientar e facilitar às empresas de pequeno
porte e microempresas o acesso à justiça,
priorizando a aplicação do disposto no art. 74 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.
Art. 89. Fica autorizado o Município a celebrar
parcerias com entidades locais, inclusive com o
Poder Judiciário, objetivando a estimulação e
utilização dos institutos de conciliação prévia,
mediação e arbitragem para solução de conflitos
de interesse das empresas de pequeno porte e
microempresas localizadas em seu território.
§1º Serão reconhecidos de pleno direito os acordos
celebrados no âmbito das comissões de conciliação
prévia.
§2º O estímulo a que se refere o caput deste artigo
compreenderá campanhas de divulgação, serviços
de esclarecimento e tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido no tocante aos custos
administrativos e aos honorários cobrados.
§3º Com base no caput deste artigo, o Município
também poderá formar parceria com Poder
Judiciário, OAB, Universidades, com a finalidade
de criar e implantar o Setor de Conciliação
Extrajudicial, como um serviço gratuito.

CAPÍTULO XIV
DOS EMPREENDEDORES RURAIS E A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Art. 90. O apoio ao desenvolvimento sustentável,
com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito
local e preferencialmente pela agricultura familiar
e pelos empreendedores familiares rurais,
priorizando as comunidades tradicionais indígenas
e de remanescentes de quilombos.
Art. 91. Os cardápios da alimentação escolar
deverão ser elaborados pelo nutricionista
responsável com utilização de gêneros alimentícios
básicos, respeitando-se as referências nutricionais,
os hábitos alimentares, a cultura e a tradição
alimentar da localidade, pautando-se na
sustentabilidade e diversificação agrícola da região,
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na alimentação saudável e adequada.
Art. 92. Do total dos recursos financeiros repassados
pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição
de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de
suas organizações.
§1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser
realizada dispensando-se o procedimento
licitatório, desde que os preços sejam compatíveis
com os vigentes no mercado local, observando-se
os princípios inscritos no art. 37 da Constituição
Federal, e os alimentos atendam às exigências do
controle de qualidade estabelecidas pelas normas
que regulamentam a matéria.
§2º A observância do percentual previsto no caput
será disciplinada pelo FNDE e poderá ser dispensada
quando presente uma das seguintes circunstâncias:
I - impossibilidade de emissão do documento fiscal
correspondente;
II - inviabilidade de fornecimento regular e
constante dos gêneros alimentícios.
Art. 93. O Poder Executivo Municipal incentivará
parcerias com órgãos governamentais, entidades
de pesquisa rural e de assistência técnica e gerencial
a produtores rurais, bem como sindicatos rurais,
cooperativas e entidades da iniciativa privada, desde
que seguidos os preceitos legais, que visem à
melhoria da produtividade e da qualidade de
produtos de pequenos produtores rurais, a
capacitação para o processamento de alimentos, a
prática do sistema de produção orgânica, bem como
o fortalecimento de suas cadeias produtivas.
Art. 94. O Poder Executivo Municipal, em ação
própria ou em parceria com outros órgãos
competentes, incentivará a implantação de
programas de gestão ambiental das regiões de
produção agropecuária.
Art. 95. O Poder Executivo Municipal incentivará
o turismo rural, valorizando as iniciativas dos
pequenos produtores rurais, bem como incentivará
as manifestações culturais e a divulgação das
tradições das comunidades de pequenos produtores
rurais.

CAPÍTULO XV
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DO
ACESSO À INFORMAÇÃO
Art. 96. Deverá a Prefeitura manter o termo de
cooperação técnica com a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -
UNESCO com a finalidade de fortalecer o
planejamento municipal em seu objetivo
fundamental de alcançar as metas de uma cidade
educadora, fomentando a capacitação de servidores
públicos e no desenvolvimento gerencial das
secretarias envolvidas,  nos termos firmados.
Art. 97. A Orientação Curricular do Sistema
Municipal de Ensino deverá estimular estratégias
didático-pedagógicas que envolvam os princípios
do empreendedorismo de maneira transversal,
respeitadas as diretrizes da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (LDB), e suas alterações.
Art. 98. O Município deverá oferecer educação
empreendedora ficando autorizado a promover
parcerias com instituições públicas, privadas,
governamentais e não governamentais, com ou
sem fins lucrativos para o desenvolvimento de
projetos que tenham por finalidade valorizar o
papel do empreendedor, disseminar a cultura
empreendedora e despertar vocações empresariais.
§1º Estão compreendidos no âmbito do caput deste
artigo:
I - ações de caráter curricular ou extracurricular,
situadas na esfera do sistema de educação formal e
voltadas a alunos do ensino fundamental de escolas
públicas e privadas ou a alunos de nível médio ou
superior de ensino;
II - ações educativas que se realizem fora do sistema
de educação formal.
§2º As Instituições referidas neste artigo, através
de projetos ou programas, poderão assumir a forma
de fornecimento de cursos de qualificação;
concessão de bolsas de estudo; complementação
de ensino básico público e particular; ações de

capacitação de professores; outras ações que o Poder
Público Municipal entender cabíveis para estimular
a educação empreendedora.
§3º Os projetos referidos neste artigo poderão
assumir a forma de fornecimento de cursos de
qualificação; concessão de bolsas de estudo;
complementação de ensino básico público e
particular; ações de capacitação de professores;
outras ações que o Poder Público Municipal entender
cabíveis para estimular a educação empreendedora.
§4º Na escolha das instituições referidas neste artigo
terão prioridade projetos que:
I - sejam profissionalizantes;
II - beneficiem pessoas com deficiência, com
necessidades educativas especiais, idosos, jovens
carentes e /ou em situações de risco social;
III - estejam orientados para identificação e
promoção de ações compatíveis com as
necessidades, potencialidades e vocações do
município.
Art. 99. Fica o Poder Público Municipal autorizado
a promover parcerias com órgãos governamentais,
centros de desenvolvimento tecnológico e
instituições de ensino para o desenvolvimento de
projetos de educação tecnológica, com o objetivo
de transferência de conhecimento gerado nas
instituições de pesquisa, qualificação profissional e
capacitação no emprego de técnicas de produção.
Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito deste
artigo a concessão de bolsas de iniciação científica,
a oferta de cursos de qualificação profissional, a
complementação de ensino básico público e
particular e ações de capacitação de professores,
em caráter de curso de atualização, especialização,
pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu.
Art. 100. Fica autorizado o Poder Público Municipal
a firmar convênios com as Mantenedoras de Ensino
Superior e suas Empresas Júniors, para o apoio ao
desenvolvimento dessas associações civis, sem fins
lucrativos, que reúnam individualmente as condições
seguintes:
 I - ser constituída e gerida por estudantes;
 II - ter como objetivo principal propiciar a seus
partícipes condições de aplicar conhecimentos
teóricos adquiridos durante seu curso;
III - ter entre seus objetivos estatutários o de
oferecer serviços a microempresas e a empresas de
pequeno porte;
IV - ter em seu estatuto discriminação das atribuições,
responsabilidades e obrigações dos partícipes;
V - operar sob supervisão de professores e
profissionais especializados vinculados à Instituição
de Ensino Superior.
Art. 101. Fica o Poder Público Municipal autorizado
a implantar programa para fornecimento de sinal
de Internet em banda larga via cabo, rádio ou outra
forma, inclusive wireless  (Wi-Fi), para pessoas
físicas, jurídicas e órgãos governamentais do
Município.
Parágrafo único. Caberá ao Poder Público
Municipal estabelecer prioridades no que diz respeito
a fornecimento do sinal de Internet, valor e
condições de contraprestação pecuniária, vedações
à comercialização e cessão do sinal a terceiros,
condições de fornecimento, assim como critérios e
procedimentos para liberação e interrupção do sinal.
Art. 102. O Poder Público Municipal poderá instituir
programa de inclusão digital, com o objetivo de
promover o acesso de micro e pequenas empresas
do Município às novas tecnologias da informação e
comunicação, em especial à Internet.
Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito do
programa referido no caput deste artigo: a abertura
e manutenção de espaços públicos dotados de
computadores para acesso gratuito e livre à Internet;
o fornecimento de serviços integrados de
qualificação e orientação; a produção de conteúdo
digital e não-digital para capacitação e informação
das empresas atendidas; a divulgação e a facilitação
do uso de serviços públicos oferecidos por meio da
Internet; a promoção de ações, presenciais ou não,
que contribuam para o uso de computadores e de
novas tecnologias; o fomento a projetos
comunitários baseados no uso de tecnologia da
informação; a produção de pesquisas e informações

sobre inclusão digital.

CAPÍTULO XVI
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Art. 103. As empresas instaladas no município
poderão usufruir de incentivos fiscais e tributários
definidos em lei, quando comprometerem-se
formalmente com a implementação de pelo menos
5 (cinco) das seguintes medidas:
I - preferência em compras e contratação de
serviços com microempresas e empresas de pequeno
porte fornecedoras locais;
II - contratação preferencial de moradores locais
como empregado;
III - contratação preferencial de assistidos pelos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)
de Sorocaba e/ou de membros das famílias em
condição de extrema vulnerabilidade social,
apontados pelo Mapa Social e acompanhados pelo
Programa "Amigo da Família" de Sorocaba;
IV - reserva de um percentual de vagas para pessoas
com deficiência;
V - reserva de um percentual de vagas para maiores
de 50 (cinquenta) anos;
VI - disposição seletiva do lixo produzido para
doação dos itens comercializáveis a cooperativas
do setor ou a entidades assistenciais do Município;
VII - manutenção de praça pública e restauração de
edifícios e espaços públicos de importância histórica
e econômica do Município;
VIII - adoção de atleta morador do Município;
IX - oferecimento de estágios remunerados para
estudantes universitários ou de escolas técnicas locais
na proporção de um estagiário para cada 30 (trinta)
empregados;
X - decoração de ambientes da empresa com obras
de artistas e artesãos do Município;
XI - exposição em ambientes sociais da empresa de
produtos típicos do Município de importância para
a economia local;
XII - curso de educação empreendedora para
empregados operacionais e administrativos;
XIII - curso básico de informática para empregados
operacionais e administrativos;
XIV - manutenção de microcomputador conectado
à Internet para pesquisas e consultas de funcionários
em seus horários de folga, na proporção de um
equipamento para cada 30 (trinta) funcionários;
XV - oferecimento uma vez por mês aos
funcionários, em horário a ser convenientemente
estabelecido pela empresa, de espetáculos artísticos
(teatro, música, dança,...) encenados por artistas
locais;
XVI - premiação de associações de bairro que
promovam mutirões ambientais contra o desperdício
de água, pela promoção da reciclagem e pela coleta
seletiva;
XVII - proteção dos recursos hídricos e ampliação
do serviço de tratamento e coleta de esgoto;
XVIII - apoio a profissionais da empresa
"palestrantes voluntários" nas escolas do Município;
XIX  - participação formal em ações de proteção
ao meio ambiente, inclusive programas de crédito
de carbono;

XX - apoio ou participação em projetos e
programas de comércio justo e solidário;
XXI - ações de preservação/conservação da
qualidade ambiental (Programa Selo Verde).
§1º As medidas relacionadas nos incisos anteriores
deverão estar plenamente implementadas no prazo
de 1(um) ano após início das operações da empresa
no Município.
§2º O teor de qualquer das medidas anteriormente
relacionadas só poderá ser alterado por solicitação
expressa da empresa e concordância documentada
da Prefeitura Municipal.
Art. 104. O monitoramento da adoção de políticas
públicas referidas neste capítulo será de atribuição
do Comitê Gestor ou por instância por ele delegada.

CAPÍTULO XVII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 105. Esta Lei será regulamentada, no que
couber, através de Decreto do Poder Executivo.
Art. 106. As despesas decorrentes da execução da
presente Lei, correrão por conta de verbas próprias
do orçamento.
Art. 107. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se expressamente a Lei nº
9.114, de 27 de abril de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

LUIS ALBERTO FIRMINO
Secretário de Relações do Trabalho

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

JOSÉ MILTON DA COSTA
Secretário da Segurança Comunitária

MARIO KAJUHICO TANIGAWA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais



MUNICÍPIO DE SOROCABA PÁGINA 3124 DE DEZEMBRO DE 2010

LEI Nº 9.450,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Ficam as residências e as indústrias proibidas de realizar
o despejo de água pluvial na rede de esgoto e de esgoto
na rede de água pluvial e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 230/2010 - autoria do Vereador
BENEDITO DE JESUS OLERIANO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam as residências e as indústrias proibidas
de realizar o despejo de água pluvial na rede de
esgoto e de esgoto na rede de água pluvial.
Art. 2º As residências e as indústrias infratoras
terão prazo de 30 (trinta) dias para resolver o
problema, e na reincidência será cobrada a multa
correspondente.
Art. 3º As multas serão de:
I - R$  1.000,00 (um mil reais ) para as residências;

II - R$  5.000,00 (cinco mil reais ) para as indústrias.
Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta das verbas próprias consignadas
no orçamento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ MILTON DA COSTA
Secretário da Segurança Comunitária

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

Por falta de fiscalização, hoje Sorocaba convive
com as águas de chuva no esgoto e vice versa.
Este projeto, se aprovado vai disciplinar esta prática
que a muitos anos ocorre em Sorocaba.
Lamentável esta prática dos maus proprietários que
ligam a água da chuva no esgoto, causando
transtornos a todos.
Existem condomínios que por falta de estrutura
fiscal, esta prática está em evidência.
Peço aos Nobres Vereadores apoio para aprovarmos
este projeto.
S/S., 13 de Maio de 2010.

Benedito de Jesus Oleriano
Vereador

LEI Nº 9.451,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Institui o "Dia da Hospitalidade e Gastronomia"
no Município de Sorocaba e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 511/2010 - autoria do Vereador
LUIS SANTOS PEREIRA FILHO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Município, o
"Dia da Hospitalidade e Gastronomia", a ser
comemorado, anualmente, no dia 9 de novembro.
Art. 2° A participação do Poder Público Municipal
no conjunto de eventos para homenagear o "Dia da
Hospitalidade e Gastronomia", poderá se dar em
parceria com a iniciativa privada, especialmente
com setores ligados à hotelaria e gastronomia.
Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIO KAJUHICO TANIGAWA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem o fulcro de homenagear os
profissionais da hotelaria e gastronomia através da
inserção no Calendário Municipal do "Dia da
Hospitalidade e Gastronomia", incentivando ações
deste segmento e estimulando o mercado.
Esta proposição é referendada por ofício
encaminhado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico. (cópia anexa)
A iniciativa recebeu aprovação unânime dos

membros do Conselho Municipal de Turismo,
tendo em vista a grande importância que o setor
hoteleiro e gastronômico representa para o
Município, com a geração de empregos e
arrecadação de tributos.
No Estado de São Paulo foi instituída pela Lei n°
13.009 de 15 de maio de 2008. (cópia anexa)
O turismo é uma forma de conviver com o passado,
de conhecer o patrimônio, de resgatar as culturas,
costumes, tradições, crenças, mostrando valores
de cada cidade, portando deve ser tratado com
devida importância.
A indústria do turismo nos países desenvolvidos
representa um dos mais importantes segmentos da
economia gerando bilhões em negócios.
Outrossim, não há como negar a potencial função
social do turismo, que se conduzido de forma
sustentável, pode ajudar no processo de inclusão
de grupos, que há muito estavam à margem do
mercado de trabalho.
Portanto a aprovação deste projeto além de
homenagear os profissionais da hotelaria e
gastronomia, servirá de incentivo a ações que
estimularão o turismo em nossa cidade.
Para tanto, conto com o apoio e aprovação dos
nobres pares desta Casa de Leis.
S/S., 12 de novembro de 2010.

LUÍS SANTOS PEREIRA FILHO
Vereador

(Processo nº 29.930/2010)
LEI Nº 9.452,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba a
celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba, visando o repasse de
recursos financeiros para manutenção dos serviços
de assistência à saúde do Pronto Socorro Municipal,
e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 549/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba
autorizada a celebrar convênio com a Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, visando o
repasse de recursos financeiros no valor de R$
707.304,32 (setecentos e sete mil, trezentos e
quatro reais e trinta e dois centavos) mensais, para
manutenção dos serviços de assistência à saúde do
Pronto Socorro Municipal.
Parágrafo único. O Termo de Convênio a que se
refere o caput deste artigo, passa a fazer parte
integrante da presente Lei.
Art. 2º Os valores referentes aos repasses mensais
para a manutenção do serviço mencionado no
artigo 1º serão corrigidos anualmente, no mês de
outubro, tomando-se por base o IPC-A (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE,
considerando-se o mês de setembro do exercício
em relação ao mês de outubro do ano anterior.
Art. 3º As despesas com a execução da presente
Lei, correrão por conta da dotação orçamentária
própria 11. 01.00 3.3.50.43.00 10 302 1011 2851
01 31000000.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de Outubro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão
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MILTON RIBEIRO PALMA

Secretário da Saúde

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA E A IRMANDADE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SOROCABA, PARA MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.

Pelo presente instrumento, os abaixo-assinados,
de um lado a Prefeitura Municipal de Sorocaba,
com sede à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº.
3041, Alto da Boa Vista, Palácio dos Tropeiros,
Sorocaba, SP, neste ato representada pelo Sr. Dr.
Vitor Lippi, Prefeito Municipal, daqui por diante
denominada PREFEITURA e, de outro lado, a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba, pessoa jurídica de direito privado,
instituição sem fins lucrativos, com Estatuto
Registrado sob o nº. 05363, do Registro de Pessoas
Jurídicas do 1º Cartório de Registro de Sorocaba -
São Paulo, com sede à Av. São Paulo, 750, Arvore
Grande - Sorocaba - SP, devidamente inscrita no
CNPJ sob nº. 71.485.056/0001-21, neste ato
representado pelo seu Provedor, Sr. José Antonio
Fasiaben, RG nº. 5.540.297, CPF nº. 150.319.698-
49, doravante denominada CONVENIADA, tendo
em vista o que dispõe sobre a Constituição Federal,
em especial os seus artigos 196 e seguintes; a
Constituição Estadual, em especial os seus artigos
218 e seguintes: as Leis nº. 8080/90 e 8142/90, a
Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores, e
demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e acordado,
o presente CONVÊNIO de assistência integral à
saúde, na forma e nas condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

1. DO OBJETO
1.1. O presente CONVÊNIO tem por objeto,
o desenvolvimento de ações conjuntas, visando à
manutenção dos serviços médico-hospitalares de
urgência e emergência e serviços ambulatoriais na
área de ortopedia prestados no Pronto Socorro
Municipal.
1.2.Os serviços ora conveniados, devidamente
habilitados pelo SUS, encontram-se discriminados
nas cláusulas deste convênio.
2. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
2.1. Repassar recursos financeiros, até o valor de
R$ 707.304,32 (setecentos e sete mil, trezentos e
quatro reais e trinta e dois centavos) ao mês,
destinado à manutenção do Pronto Socorro
Municipal de Sorocaba para atendimento de
pacientes do SUS na área de urgência/emergência
referenciados pela Rede Municipal de Saúde e
gerados pela demanda espontânea;
2.2.Manter uma ambulância à disposição e para
uso exclusivo do Pronto Socorro Municipal, em
plantão 24 horas, regularmente abastecida e em
perfeito estado de conservação, designando
motoristas em número suficiente para o
atendimento em regime de plantão;
2.3.Manter auditoria técnica para acompanhar e
informar sobre o atendimento, equipamentos
disponíveis para o uso e materiais de consumo
utilizados, analisando e propondo alterações que
se fizerem necessárias para a melhoria dos serviços
prestados em todas as áreas de atendimento do
Pronto Socorro Municipal;
2.4.Zelar pela boa qualidade do serviço, receber,
apurar e solucionar queixas e reclamações sobre o
atendimento vindas dos usuários, que serão

cientificados das providencias tomadas;
2.5.Manter profissional da área de saúde no Pronto
Socorro para acompanhar o desenvolvimento dos
serviços e elaborar relatórios do atendimento.
2.6.Elaborar conjuntamente com a conveniada
estudo visando à adequação da área física do Pronto
Socorro, auxiliando financeiramente se necessário
a sua execução.
2.7.Revisar os repasses de acordo com o aumento
do numero de atendimentos, e conseqüente
necessidade de ampliação do quadro de funcionários.
3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
3.1.Garantir o atendimento a nível primário e
secundário na área de urgência e emergência para a
população.
3.1.1.Atender a todos os pacientes encaminhados
pelas Unidades da Rede Municipal de Saúde e a
demanda espontânea nas especialidades que o
hospital possui;
3.1.2. Priorizar o atendimento ao SAMU,
garantindo a liberação das ambulâncias no menor
tempo possível;
3.2.O período de permanência dos pacientes nos
leitos da enfermaria de retaguarda do Pronto Socorro
e nos leitos de semi-intensiva não poderá exceder a
24 horas; havendo necessidade de o paciente ser
internado, deverá ser efetuada a transferência do
mesmo para as clínicas específicas da Santa Casa ou
outro serviço de referência, salvo em situações
extraordinárias;
3.3.Garantir no Pronto Socorro, 24 horas por dia,
equipe exclusiva in loco assim distribuída:
3.3.1. 14 auxiliares ou técnicos de enfermagem, 02
(dois) enfermeiros e 11 (onze) médicos no período
diurno (das 07:00 às 19:00 horas), sendo:
" 02 (dois) pediatras
" 03 (três) clínicos
" 03 (três) ortopedistas
" 01 (um) cirurgião
" 01 (um) anestesista
" 01 (um) internista
3.3.2. 12 auxiliares ou técnicos de enfermagem, 02
(dois) enfermeiros e 08 (oito) médicos no período
noturno, sendo:
" 02 (dois) pediatras das 19:00 a 07:00 horas
" 02 (dois) clínicos (das 19:00 às 07:00 horas)
" 02 (dois) ortopedistas( 01 das 19 as 01 e um das
01 às 07 horas)
" 01 (um) cirurgião (das 19:00 às 07:00 horas)
" 01 (um) anestesista (das 19:00 às 07:00 horas)
" 01 internista (das 19:00 às 07:00 horas)
3.3.3.A escala acima descrita não poderá ser
alterada, e os profissionais deverão permanecer in
loco, sob pena de não recebimento integral do
repasse mencionado no item 2.1.
3.4.Atender as normas SUS em sua totalidade,
atendendo a todos os encaminhamentos feitos pelas
Unidades da Rede Municipal de Saúde, a demanda
espontânea gerada pela população de Sorocaba, o
SAMU, Bombeiro, ou qualquer outro órgão de
regulação do Município;
3.5.Garantir, através de seu corpo clínico, o
atendimento integral as necessidades de assistência
médica nas diversas especialidades que o hospital
possuir, quando solicitadas pelos médicos
plantonistas;
3.6.Garantir, através de seu corpo clínico, a
assistência médica integral aos pacientes internados
no hospital nas especialidades disponíveis;
3.7. A Santa Casa se compromete a manter o corpo
Clínico, profissionais da enfermagem e demais
profissionais do Pronto Socorro Municipal,
treinados e atualizados para garantir o bom
atendimento à população; principalmente sobre o
que trata a portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio
de 1998 e atualizações;
3.8.Garantir, através de seu corpo clínico e quadro
de profissionais de enfermagem, a assistência médica
e de enfermagem integral aos pacientes internados;
atendendo os pacientes SUS com a mesma dignidade
e condições dos pacientes dos demais convênios;
3.9.Manter toda a equipe de pessoal administrativo,
de profissionais de enfermagem, técnicos de gesso
entre outros, necessários ao bom funcionamento
do Pronto Socorro, bem como suprir o mesmo de

materiais de consumo e medicamentos;
3.10.Manter todas as instalações do Pronto Socorro
devidamente mobiliadas e com todos os
equipamentos necessários ao atendimento de cada
clínica;
3.11.Manter equipe de limpeza suficiente para
garantir as instalações devidamente higienizadas e
abastecidas de material de higiene e limpeza nas 24
horas (papel higiênico, sabonete liquido, papel
toalha, etc.) de acordo com CCIH - Portaria nº
2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998 e
atualizações;
3.12.Garantir o acesso gratuito de veículos, e
permanência de pelo menos 15 (quinze) minutos,
no estacionamento da Santa Casa;
3.13.Fornecer até o quinto dia útil, escalas de
médicos, pessoal de enfermagem, técnicos de gesso
e de limpeza, prevista para o mês em andamento;
4. NORMAS GERAIS
4.1.É vedada a cobrança por serviços médicos,
hospitalares e outros complementares da assistência
devida ao paciente SUS;
4.2.A CONVENIADA responsabilizar-se-á por
cobrança indevida, feita ao paciente ou seu
representante, por profissional empregado ou
preposto, em razão da execução deste CONVÊNIO;
4.3.Durante o atendimento no Pronto Socorro de
crianças, adolescentes até 18 anos, pessoas com
mais de 60 anos e deficientes físicos ou mentais,
deve ser assegurada à presença de acompanhante,
em tempo integral;
4.4.Sem prejuízo do acompanhamento, da
fiscalização e da normatividade suplementar
exercido pela PREFEITURA sobre a execução do
objeto deste CONVÊNIO, os CONVENENTES
reconhecem a prerrogativa de controle e auditoria
nos termos da legislação vigente, pelos órgãos
gestores do SUS;
4.5.É de responsabilidade exclusiva e integral da
CONVENIADA a utilização de pessoal para
execução do  objeto  deste  CONVÊNIO, incluídos
os  encargos  trabalhistas,  previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculos
empregatícios, cujos ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para a
PREFEITURA.
4.6.A CONVENIADA fica exonerada da
responsabilidade pelo não atendimento de paciente,
amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior
a 90 (noventa) dias do repasse devido pela
PREFEITURA, ressalvado às situações de
calamidade pública ou grave ameaça de ordem
interna ou as situações de urgência ou emergência.
5. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
5.1. A CONVENIADA ainda se obriga a:
5.1.1.Manter sempre atualizado o prontuário
médico dos pacientes e manter o arquivo médico
pelos prazos definidos pelos Conselhos Regional e
Federal de Medicina;
5.1.2.Não utilizar nem permitir que terceiros
utilizem o paciente para fins de experimentação;
5.1.3.Atender aos pacientes com dignidade e
respeito de modo universal e igualitário, mantendo-
se sempre a qualidade na prestação de serviços;
5.1.4.Afixar aviso, em local visível, a sua condição
de entidade integrante do SUS, e da gratuidade dos
serviços prestados nessa condição;
5.1.5.Justificar a PREFEITURA, ao paciente (ou
ao seu representante), por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de
qualquer ato profissional previsto neste
CONVÊNIO;
5.1.6.Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e
assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
5.1.7.Respeitar a decisão do paciente ao consentir
ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos
casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
5.1.8.Garantir a confidencialidade dos dados e
informações dos pacientes;
5.1.9.Assegurar aos pacientes, desde que solicitado
por este (ou seu representante legal), o direito de
serem assistidos religiosa e espiritualmente, por
ministro de culto religioso;
5.1.10.Manter em pleno funcionamento Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH,

Comissão de Análise de Óbitos, Comissão de
Revisão de Prontuários, Comissão de Ética Médica,
Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes e
outras que se fizerem necessárias;
5.1.11.Instalar, no prazo previsto para cada caso,
qualquer outra comissão que venha a ser criada por
lei ou norma infralegal, independentemente de
notificação pela PREFEITURA;
5.1.12.Notificar a PREFEITURA eventual
alteração de seus Estatutos ou de sua Diretoria,
enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da alteração, cópia autenticada
dos respectivos documentos;
5.1.13.A CONVENIADA fica obrigada a fornecer,
ao paciente, quando solicitado por este, relatório
do atendimento prestado, com os seguintes dados:
" Nome do paciente;
" Nome do hospital;
" Localidade (Estado/Município);
" Data e horário do atendimento e da liberação ou
internação;
" Tipo de Órtese, Prótese, materiais e
medicamentos utilizados, quando for o caso; e
" Diagnóstico pelo Código Internacional de
Doenças (CID) na versão vigente à época do
atendimento.
" Resumo de alta.
5.1.13.1.O cabeçalho do documento conterá o
seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser
paga com recursos públicos provenientes de seus
impostos e contribuições sociais, sendo
expressamente vedada à cobrança, diretamente do
usuário, de qualquer valor, a qualquer título".
5.1.14.A CONVENIADA fica obrigada a fornecer
ao paciente, quando solicitado por este, os exames
realizados e seus respectivos laudos (laboratoriais,
de imagem, etc.), sem prejuízo à Santa Casa;
5.1.15.A CONVENIADA se obriga a seguir toda e
qualquer Norma Ministerial quanto ao atendimento
SUS.
6. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONVENIADA
6.1.A CONVENIADA é responsável pela
indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos
do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes
de ação ou omissão voluntária, ou de negligência,
imperícia ou imprudência praticadas por seus
empregados, profissionais ou prepostos, ficando
assegurado à CONVENIADA o direito de regresso.
6.2.A fiscalização ou o acompanhamento da
execução deste CONVÊNIO pelos órgãos
competentes do SUS não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONVENIADA em cumprir
qualquer normal legal ou infralegal relacionada ao
cumprimento deste CONVÊNIO.
6.3.A responsabilidade de que trata este Item 6,
estende-se aos casos de danos causados por defeitos
relativos à prestação dos serviços, nos estritos
termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11/09/90
(Código de Defesa do Consumidor).
7. DO VALOR E DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
7.1.O valor total do presente Convênio é de
R$8.487.651,84(Oito Milhões, Quatrocentos e
Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um
Reais e Oitenta e Quatro Centavos) e será repassado
pela PREFEITURA  à CONVENIADA em 12
(doze) parcelas mensais de R$ 707.304,32
(Setecentos e Sete Mil, Trezentos e Quatro Reais
e Trinta e Dois Centavos).
7.2. As despesas dos serviços realizados por força
deste CONVÊNIO correrão por conta de recursos
Próprios, onerando a dotação orçamentária 11.
01.00 3.3.50.43.00 10 302 1011 2851 01
31000000.
8. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Para recebimento do recurso informado no item 2
deste CONVÊNIO, a CONVENIADA,
mensalmente, deverá:
8.1.Elaborar e encaminhar à PREFEITURA, à
Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de
Saúde, até o décimo quinto dia do mês, relatórios
estatísticos de atendimentos e de prestação de
contas do mês anterior;
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8.2.Informar nome e função de todos os
profissionais, inclusive administrativos do Pronto
Socorro, informando dias trabalhados, horário de
trabalho, valor e forma de remuneração de cada
um. Essas informações serão para a identificação
dos pagamentos demonstrados na Prestação de
Contas;
8.2.1.Para os profissionais de saúde, a informação
deve ser setorizada (clínica médica, internista,
pediatria, ortopedia, cirurgia e anestesia)
8.2.2.Deverão ser apresentados GFIP,
comprovante de recolhimento de FGTS e INSS,
além dos comprovantes de pagamentos dos
profissionais que fizerem parte da folha de
pagamento da conveniada;
8.3.Enviar todas as Fichas de Atendimento
Ambulatorial - FAA, em ordem cronológica, dos
atendimentos realizados no mês( 01 a 31 do mês),
separados por clínica, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao do atendimento;
8.4.Enviar em planilha eletrônica, todos os
procedimentos, identificados pelos códigos da
Tabela SUS, com identificação do paciente (nome,
RG, idade, sexo e nº registro da FAA), com
quantitativo e valor, realizados no Pronto Socorro
e apresentados no faturamento do SIA/SUS. Esse
relatório poderá ser revisto, em sua formatação,
segundo a necessidade de informação, devendo
haver entendimento prévio entre as partes;
8.5.O não cumprimento de qualquer cláusula deste
CONVÊNIO acarretará no recebimento parcial do
teto previsto para repasse, na cláusula 2ª, da
seguinte maneira:
8.5.1.A PREFEITURA irá notificar a
CONVENIADA, por meio de ofício, qualquer
irregularidade no cumprimento das cláusulas deste
CONVÊNIO;
8.5.2.A CONVENIADA terá o prazo de 05 dias
úteis para correção da irregularidade se for o caso
ou apresentação de justificativa e defesa;
8.5.2.1.A justificativa será analisada pela Área de
Planejamento e Gestão, junto à Coordenação
Municipal da área afetada por tal descumprimento,
também no prazo de 05 dias úteis, podendo ou não
ser aceita;
8.5.3.A cada notificação, com a justificativa e
defesa não aceita, a CONVENIADA sofrerá
desconto no teto previsto para repasse, no mês
subsequente ao fato apurado, conforme clausula
10,
8.6.Trimestralmente, a CONVENIADA deverá
proceder à apresentação de contas ao Conselho
Municipal de Saúde, prestação esta que será
utilizada para apresentação à Câmara Municipal.
Esta prestação de contas deverá ser dividida em
Receita e Despesa, sendo que na Receita deverão
ser apresentados os valores repassados referentes
ao faturado SIA/SUS pelo Pronto Socorro e o valor
repassado como subvenção; e como Despesa, os
valores pagos para sua manutenção.
9. O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E
FISCALIZAÇÃO
9.1.A CONVENIADA facilitará à PREFEITURA
o acompanhamento e a fiscalização, dando livre
acesso, com prévia autorização, aos funcionários
da Secretaria da Saúde, devidamente identificados,
às instalações do Pronto Socorro, e prestará todos
os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos
servidores da PREFEITURA designados para tal
fim.
9.2.A execução do presente CONVÊNIO será
avaliada, trimestralmente, ou a qualquer momento
pela Secretaria da Saúde, mediante procedimentos
de supervisão indireta ou local, quando os
funcionários designados observarão o
cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste CONVÊNIO, e verificarão o
fluxo dos atendimentos e quaisquer outros dados
necessários ao controle e avaliação dos serviços
prestados.
9.3.Poderá, em casos específicos, ser realizada
auditoria especializada, a qualquer tempo, em
comum acordo entre as partes;
9.4.A fiscalização exercida pela Secretaria da Saúde
sobre serviços ora conveniados, não eximirá a

CONVENIADA da sua plena responsabilidade
perante a PREFEITURA ou para com os pacientes
e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução
do CONVÊNIO;
10. DAS PENALIDADES
10.1.A inobservância, pela CONVENIADA, de
cláusula ou obrigação constante deste CONVÊNIO,
ou de dever originado de norma legal ou regulamentar
pertinente, autorizará a PREFEITURA, garantida
a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal
nº 8666/93 e alterações posteriores. Adotar-se-á
para este CONVENIO o seguinte:
10.1.1.Advertência;
10.1.2.Multa a ser cobrada:
I.10 % (dez por cento) do valor máximo de repasse
na hipótese de:
a.Constatação que o paciente citado nas FAA, APAC
e SADT não foi submetido a nenhum procedimento;
II.7% (sete por cento) a 10% (dez por cento) do
valor máximo de repasse, de acordo com a natureza
e gravidade da infração cometida, na hipótese de:
a.Constatação de que o procedimento constante
das FAA, APAC, SADT preenchidas para a cobrança
do SUS não foi o efetivamente prestado ao usuário;
b.Constatação de que a entidade Conveniada cobrou,
de forma direta ou indireta, importâncias dos
usuários do SUS, sejam dos próprios pacientes ou de
seus responsáveis, pela prestação de serviços
contratados ou conveniados, pagos pelo Sistema
Único de Saúde;
c.Recusa infundada, em prestar atendimento ao
usuário do Sistema Único de Saúde.
III.4 % (quatro por cento) a 6% (seis por cento) do
valor máximo de repasse, de acordo com a natureza
e gravidade da infração cometida, na hipótese de:
a.Constatação de que a entidade contratada/
conveniada cobrou, simultaneamente, importâncias
do SUS, de entidades públicas de saúde, de seguros-
saúde e/ou outras modalidades assistenciais de
medicina de grupo e/ou cooperativas de saúde ou
similares, por um mesmo procedimento realizado
em um mesmo paciente;
IV.1% (um por cento) a 3% (três por cento) do
valor máximo de repasse, de acordo com a natureza
e gravidade da infração cometida, na hipótese de:
a.Constatação de irregularidades não previstas nos
subitens anteriores, que de qualquer forma afrontam
a legislação regulamentadora do Sistema Único de
Saúde.
V.1 a 10% do valor máximo de repasse, de acordo
com a natureza e gravidade da infração cometida,
na hipótese de:
a.Constatação que as obrigações e normas previstas
neste CONVÊNIO não estão sendo integralmente
cumpridas;
b.Constatação de irregularidade na prestação de
contas apresentada.
Parágrafo único. Os valores de multa definidos nos
subitens  do item 10.1.2 serão deliberados pela
PREFEITURA.
10.1.3.A imposição das penalidades previstas nesta
Cláusula dependerá da gravidade do fato que as
motivar, considerada sua avaliação na situação e
circunstâncias objetivas em que ocorreu e dela será
notificado à CONVENIADA.
10.1.4.A sanção prevista no item 10.1.1 poderá
ser aplicada juntamente com o item 10.1.2;
10.1.5.Da aplicação das penalidades, a
CONVENIADA terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação, para interpor
recurso dirigido diretamente ao Prefeito.
10.1.6.O valor da multa que vier a ser aplicada será
comunicado à CONVENIADA, e o respectivo
montante será descontado dos pagamentos devidos
pela PREFEITURA à CONVENIADA, garantindo
a esta, pleno direito de defesa em processo regular.
10.1.7.A imposição de qualquer das sanções
estipuladas, nesta cláusula, não ilidirá o direito de a
PREFEITURA exigir indenização integral dos
prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar
para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e
terceiros, independentemente das responsabilidades
criminal, e/ou ética do autor do fato.
10.1.8.A violação ao disposto nos Itens 4.1 e 4.2

deste CONVENIO, sujeitará a CONVENIADA às
sanções previstas nesta cláusula, ficando a
PREFEITURA autorizada a reter, do montante
devido à CONVENIADA, o valor indevidamente
cobrado, para fins de ressarcimento do usuário do
Sistema Único de Saúde, por via administrativa,
sem prejuízo do disposto no item 10.1.7.
11. DA RESCISÃO
11.1.A rescisão obedecerá às disposições contidas
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8666/93 e
alterações posteriores.
11.2.A CONVENIADA reconhece os direitos da
PREFEITURA, em caso de rescisão administrativa
prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei
Federal nº 8666/93, alterada pela Lei Federal nº
8883/94.
11.3.Em caso de rescisão, se a interrupção das
atividades em andamento puder causar prejuízo à
população, será observado o prazo de 90 (noventa)
dias para que a mesma ocorra.  Se, neste prazo a
CONVENIADA negligenciar a prestação dos
serviços ora conveniados, a multa aplicada de acordo
com o Item 10 deste CONVÊNIO, terá seu valor
duplicado.
11.4.Poderá a CONVENIADA, rescindir o presente
CONVÊNIO no caso de descumprimento, pela
PREFEITURA, de suas obrigações aqui previstas,
em especial, no caso de atraso superior a 45
(Quarenta e cinco) dias dos pagamentos.
11.5.Caberá à CONVENIADA notificar a
PREFEITURA, formalizando a rescisão e
motivando-a devidamente, informando do fim da
prestação dos serviços conveniados no prazo de 90
(noventa) dias a partir do recebimento da
notificação.
11.6.Em caso de paralisação dos serviços sem prévia
notificação, em se tratando de serviço essencial de
urgência e emergência, a PREFEITURA poderá
contratar outra empresa para prestar os serviços
nas dependências do Pronto Socorro Municipal na
Santa Casa de Sorocaba;
11.6.1.A Santa Casa será responsável pelo
ressarcimento total da diferença da despesa com
outro serviço contratado.
11.7.Em caso de rescisão do presente CONVÊNIO
por parte da PREFEITURA não caberá à
CONVENIADA direito a qualquer indenização, salvo
na hipótese do artigo 79, parágrafo segundo, da Lei
Federal nº. 8666/93, alterada pela Lei Federal nº.
8883/94.
12. DOS RECURSOS PROCESSUAIS
12.1.Dos atos de aplicação de penalidade prevista
neste CONVÊNIO, ou de sua rescisão, praticados
pela PREFEITURA, cabe recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
12.2.Da decisão da PREFEITURA de rescindir o
presente CONVÊNIO cabe, inicialmente, pedido
de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
a contar da intimação do ato.

12.3.Sobre o pedido de reconsideração, formulado
nos termos do item 12.1, a PREFEITURA deverá
manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias úteis e
poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia
suspensiva, desde que o faça motivadamente diante
de razões de interesse público.
13. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
13.1.O prazo de vigência do presente CONVÊNIO
será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a
data de sua assinatura, retroagindo à 1º de Outubro
de 2010, podendo ser prorrogada a critério das
partes, automaticamente, de acordo com a
Legislação em vigor, até o limite máximo de cinco
anos.
14. DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente CONVÊNIO será
objeto de Termo Aditivo.
DA PUBLICAÇÃO
O presente CONVÊNIO será publicado, por extrato,
no "Jornal do Município de Sorocaba", Órgão
Oficial da Prefeitura Municipal de Sorocaba, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data
de sua assinatura.
DO FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Sorocaba,
com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir questões oriundas
do presente CONVÊNIO que não puderem ser
resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal
de Saúde.
E por estarem às partes justas e CONVENIADAS,
firmam o presente CONVÊNIO em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma para um único efeito, na
presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo
assinadas.
Sorocaba, de de 2.010

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO FASIABEN
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Sorocaba

TESTEMUNHAS:

_____________________________
Assinatura
_____________________________
Nome por extenso:
_____________________________
RG

_____________________________
Assinatura
_____________________________
Nome por extenso:
_____________________________
RG
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(Processo nº 10.577/2009)
LEI Nº 9.453,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a revogação da Lei nº 8.845, de 18
de Agosto de 2009, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 579/2010 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica expressamente revogada a Lei nº 8.845,
de 18 de Agosto de 2009, que autoriza o Município
a celebrar convênio de cooperação técnica com o
Serviço Social de Aprendizagem Industrial - SENAI
- SP, com interveniência da Secretaria Municipal
de Relações do Trabalho, visando à implantação
do programa de Treinamento para a comunidade e
indústrias de Sorocaba, com o intuito de atender às
demandas do Município.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta da dotação
orçamentária própria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

LUIS ALBERTO FIRMINO
Secretário de Relações do Trabalho

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 7.559/2006)
LEI Nº 9.454,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Altera a redação do artigo 7º da Lei nº 8.614, de 03
de novembro de 2008, que dispõe sobre a criação e
o uso do Aterro Municipal de Resíduos Inertes e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº  429/2009 - autoria do
EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 7º, da Lei nº 8.614, de 3 de novembro
de 2008, que  dispõe sobre a criação e o uso do
Aterro Municipal de Resíduos Inertes, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º O depósito de resíduos no Aterro Municipal
de Inertes de Sorocaba somente será autorizado
mediante o pagamento de preço público a ser fixado
em Decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único. Mesmo ato do Executivo
regulamentará a forma de cobrança do preço público
previsto no caput deste artigo, assim como, demais
procedimentos necessários a sua satisfação". (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da
Lei nº 8.614, de 03 de novembro de 2008.
Art. 3º As despesas com a execução da presente
Lei, correrão por conta de verbas orçamentárias
próprias.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

WILSON UNTERKIRCHER FILHO
Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais
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LEI Nº 9.455,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a inclusão de atividade extracurricular
de ensino da atividade "Educação para o Trânsito"
nas Escolas Municipais e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 317/2010 - autoria do Vereador
HÉLIO APARECIDO DE GODOY.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica autorizada a inclusão de atividade
extracurricular de ensino de "Educação para o
Trânsito", na rede municipal de ensino, com o
objetivo de implantar a sua prática nas escolas
municipais e cujas atividades serão desenvolvidas
dentro do projeto pedagógico destinado a estabelecer,
através de um processo permanente, a sinergia
educacional e institucional capaz de viabilizar o
comportamento social pró-mobilidade segura.
Art. 2° É de responsabilidade da Secretaria Municipal
da Educação, em parceria com a URBES - Empresa
de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba,
em conjunto com os demais órgãos competentes da
Prefeitura Municipal, estabelecer a forma e o
conteúdo que serão ministrados aos alunos.
Parágrafo único. Fica o Executivo Municipal
autorizado a formalizar parcerias, convênios ou
outros ajustes, com entidades públicas ou privadas,
para consecução dos objetivos, da presente Lei.
Art. 3º O programa a que se refere esta Lei consiste

de:
I - identificação da unidade escolar e seu
posicionamento em relação à hierarquia viária
municipal e aos componentes demográficos;
II - identificação do grau de periculosidade do
trânsito por região escolar;
III - realização de pesquisa com pais e alunos da
rede de ensino para caracterização do padrão de
mobilidade, a percepção de riscos de trajeto e
identificação das principais rotas de acesso escolar;
IV - caracterização dos componentes de risco e
acessibilidade universal do entorno e interior escolar;
V - capacitação do corpo docente a partir da síntese
dos elementos  coletados;
VI - elaboração de projetos considerando os
elementos de periculosidade e os riscos de
mobilidade e acessibilidade, com o acompanhamento
de pais, alunos e professores;
VII - palestras trimestrais de orientação e
conscientização aos alunos da rede oficial de ensino;
VIII - utilização de material pedagógico especial
voltado a atividades referente ao trânsito seguro.
Art. 4° Para a realização das atividades inerentes
ao projeto "Educação para o Trânsito", será
permitida a utilização das dependências escolares
de outros próprios municipais, observadas as
disposições da legislação municipal pertinente.
Art. 5° O projeto "Educação para o Trânsito" terá
a participação voluntária dos alunos da Rede
Municipal e URBES, sendo permitida a participação

de pessoas da comunidade local e de especialistas
em trânsito.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIA TERESINHA DEL CISTA
Secretária da Educação

RENATO GIANOLLA
Secretário de Transportes

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem a finalidade de
possibilitar o processo permanente de educação para
o trânsito, abrangendo toda a rede municipal de
ensino de Sorocaba, usando a educação como forma
de prevenção para os acidentes no trânsito.
Considerando que a partir da aprovação do presente
projeto as escolas poderão realizar um trabalho
continuo e sistemático na área de educação para o
trânsito, resgatando a prática de valores positivos
e o efetivo exercício da cidadania, transformando
hábitos e atitudes.
Considerando que ao trazer para seu interior um
assunto com enorme relevância social, a escola não
apenas estreitará seu vínculo com a comunidade,
mas passará a preparar cidadãos conscientes,
alterando a médio e longo prazo o comportamento
dos adultos no trânsito.
É de fundamental importância discutir sobre o modo
como nos locomovemos, visto que estimula o debate
a respeito da convivência social, das condutas sociais
frente às diferenças que enfrentamos diariamente,
além de Sorocaba já ter adotado a política de "Cidade
Saudável e Cidade Educadora" com escolas em tempo
integral e que poderá adotar o projeto de Educação
para o Trânsito na sua grade extracurricular.
Considerando que Sorocaba tem aproximadamente
610 mil habitantes possui uma frota de 280 mil
veículos (crescimento médio de 7% a.a) e atualmente
a cidade conta com uma grande extensão de ciclovias
interligando toda a cidade.
A orientação sobre a mudança de hábito e o
comportamento adequado no trânsito para essas
crianças, formará bons usuários do trânsito, fazendo
com que esses alunos incorporem cada vez mais as
orientações corretas para um trânsito seguro.
Considerando que a ação punitiva dos agentes de
trânsito não tem sido suficiente, e somente um
processo educativo a médio e longo prazo poderá
possibilitar um trânsito melhor.
Assim, propomos esse projeto, seguindo diversos
exemplos positivos existente em todo país, assim
como em Brasília, onde os pedestres tem prioridade,
independente de semáforos, tratando da inclusão
desse tema nas práticas educativas das Escolas de
nosso município, servindo como um canal de
informações e formação para as nossas crianças e
adolescentes.
Diante do exposto e certo da importância e alcance

social do projeto em tela, solicito que o mesmo
seja apreciado pelos Nobres Pares, contando com
o apoio à sua aprovação pela Casa Legislativa.
S/S.,16 de julho de 2010.

HÉLIO APARECIDO DE GODOY
Vereador

LEI Nº 9.456,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Declara de Utilidade Pública a "ASSOCIAÇÃO
CARISMÁTICA CATÓLICA CASA DE MARTA
E MARIA" e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 578/2010 - autoria do Vereador
ANSELMO ROLIM NETO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, de
conformidade com a Lei nº 444, de 29 de agosto
de 1956, com as alterações previstas pelas Leis
sob nºs 4.904, de 29 de agosto de 1995 e 9.267, de
17 de agosto de 2010, a "ASSOCIAÇÃO
CARISMÁTICA CATÓLICA CASA DE MARTA
E MARIA".
Art. 2º As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias
consignadas no orçamento.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores desta Casa de Leis, trago ao
conhecimento dos estimados parlamentares, o
presente Projeto de Lei que declara de utilidade
pública a Associação Carismática Católica Casa de
Marta e Maria.
A Associação Carismática Católica Casa de Marta
e Maria, fundada no ano de 2008, com sede nesta
cidade, é mantenedora da Comunidade Dois
Corações, que desenvolve trabalhos de atendimento
a pessoas que encontram  dificuldade nas áreas
afetiva/ sexual, de relacionamento humano, por
meio de Retiros de Cura Interior: Agapeterapia e
também o Projeto "Geração Pura" com a ajuda de
terapeutas.
A associação tem por finalidade a promoção da
assistência social, da segurança alimentar e
nutricional, da inclusão social, da educação
suplementar e a cultura, mediante a execução direta
de projetos, programas e plano de ações correlatas,
por meio da adoção de recursos físicos, humanos e
financeiros.
S/S., 13 de dezembro de 2010.

ANSELMO ROLIM NETO
Vereador

LEI Nº 9.457,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Declara de Utilidade Pública  a "ASSOCIAÇÃO
NACIONAL BENEFICENTE E DE  APOIO AOS
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DIREITOS DOS DOADORES DE ÓRGÃOS
RENAIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DO
BRASIL (ANBA DDORCTRA-BRASIL)" e dá
outras providências).
Projeto de Lei nº 580/2010 - autoria do Vereador
MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, de
conformidade com a Lei nº 444, de 29 de agosto
de 1956, com as alterações previstas pelas Leis
sob nºs 4.904, de 29 de agosto de 1995 e 9.267, de
17 de agosto de 2010, a "ASSOCIAÇÃO
NACIONAL BENEFICENTE E DE APOIO AOS
DIREITOS DOS DOADORES DE ÓRGÃOS
RENAIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DO
BRASIL (ANBA DDORCTRA-BRASIL)"
Art. 2º  As despesas com a execução da presente
Lei correrão por conta das verbas próprias
consignadas no orçamento.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

Publicada na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

O Projeto que ora submeto ao Egrégio Plenário,
visa declarar de Utilidade Pública Associação
Nacional Beneficente e de Apoio aos Direitos dos
Doadores de Órgãos Renais Crônicos e
Transplantados do Brasil (ANBA DDORCTRA-
BRASIL), fundada em 03 de dezembro de 2007,
organizada como uma Associação Beneficente de
Apoio, sem fins lucrativos, terá seu funcionamento
regido pelo presente estatuto.
Tem como finalidades primordiais da presente
Associação:
I - Defender direitos constitucionais e procurar
ampliá-los, aos doadores de órgãos, renais crônicos
e transplantados;
II - Realizar campanhas regulares de incentivo à
doação de órgãos;
III - Promover a integração de todos os usuários
desta associação através de encontros, eventos,
palestras e congressos, sempre visando a melhoria
na qualidade de vida dos renais crônicos;
IV - Assistência Social de orientação e divulgação e
sobre à insuficiência renal crônica;
V - Auxiliar em períodos de internação para transplante,
familiar e ou acompanhante que precisar de hospedagem
e outros serviços, sempre que for possível;
VI - Firmar convênios e intercâmbios com os órgãos
públicos Municipais, Estaduais, Federal e
Internacional, com o objetivo de dar suporte aos
seus usuários;
Constitui uma cooperativa de trabalhadores;
prestação de serviços, fabricação de produtos e
habitacional para colaborar com os interesses da
Associação.
A ANBA DDORCTRA-BRASIL, tem sua sede e foro
na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua
Manoel Lopes, 47 Vila Hortência.
Desta forma, espero contar com a aprovação do presente.
S/S., 17 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Vereador

 DECRETOS
DECRETO Nº 18.733, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre alteração no orçamento vigente e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 6º e 7º da Lei nº 9.007 de 11 de dezembro de 2009.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba um Crédito Adicional Suplementar
no importe de R$ 3.155.000,00 (três milhões, cento e cinqüenta e cinco mil reais), destinado a suplementar
as seguintes dotações do orçamento vigente:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 1 de Dezembro de 2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DECRETO Nº 18.739,  DE 14 DE DEZEMBRO DE 2 010.
(Dispõe sobre alteração no orçamento vigente e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei nº 9.007 de 11 de dezembro de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Finanças um Crédito Adicional Suplementar no importe de R$
1.520.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte Mil Reais), destinado a suplementar as seguintes dotações
do orçamento vigente:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 14 de Dezembro de 2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILLICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 1.198/2008)
DECRETO Nº 18.745,

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a revogação do Decreto nº 16.464, de 2 de Fevereiro de 2 009, que dispôs sobre permissão
de uso de bem público municipal a título precário e dá outras providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica expressamente revogado o Decreto nº 16.464, de 2 de Fevereiro de 2 009, que dispôs sobre
permissão de uso de bem público municipal a título precário, pelo prazo de 48 (quarenta e oito meses),
ao Sr. DOMINGOS GOMES DOS SANTOS, conforme consta do Processo Administrativo nº 1.198/08.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária
própria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 15 de Dezembro de 2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DECRETO Nº 18.752, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 010.
(Dispõe sobre alteração no orçamento vigente e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei nº 9.007 de 11 de dezembro de 2009.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Finanças um Crédito Adicional Suplementar no importe de R$
580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento
vigente:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DECRETO Nº 18.753, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2 010.
(Dispõe sobre alteração no orçamento vigente e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei nº 9.007 de 11 de Dezembro de 2009.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Finanças um Crédito Adicional Suplementar no importe de R$
3.832.000,00 (Três milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais), destinado a suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:



PÁGINA 38 MUNICÍPIO DE SOROCABA 24 DE DEZEMBRO DE 2010

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DECRETO Nº 18.754, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2 010.
(Dispõe sobre alteração no orçamento vigente e dá outras providências).

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei nº 9.007 de 11 de dezembro de 2009.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Finanças um Crédito Adicional Suplementar no importe de R$
901.000,00 (novecentos e um mil reais), destinado a suplementar a seguintes dotações do orçamento
vigente:

Art. 2º Os recursos para a cobertura deste Decreto serão os provenientes da anulação das seguintes
dotações do orçamento vigente:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de Dezembro de 2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DECRETO Nº 18.755,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a concessão de auxilio mensal às
entidades beneficentes que menciona e dá outras
providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e tendo em vista o
disposto na Lei nº 4.458, de 6 de Dezembro de
1993, alterada pelas Leis nºs 4.539, de 5 de Maio de
1994, 7.725, de 27 de Março de 2006 e 8.436, de
22 de Abril de 2008,

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido auxílio mensal às Entidades
abaixo relacionadas, mediante Convênio a ser
celebrado através da Secretaria da Cidadania para o
período de Janeiro 2011 à Dezembro de 2011, na
forma estabelecida pela Lei nº 4.458 de 6 de
Dezembro de 1993 e alterações posteriores.
Parágrafo único. A renovação do Convênio para o
Ano de 2011 somente será firmada mediante
apresentação da prestação de contas do mês de
dezembro do ano anterior e da entrega e
regularização da documentação em pendência junto
a esta Secretaria, impreterivelmente até 10 de
janeiro de 2011. O não cumprimento deste
parágrafo no prazo estipulado, mesmo já tendo o
Termo de Convênio assinado, acarretará na
suspensão imediata do Convênio celebrado.
I - Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba
(ABOS) - R$ 4.287,00
II - Associação Cristã de Assistência Plena (ACAP)
- R$ 12.000,00
III - Associação Cristã de Moços de Sorocaba (ACM)
- R$ 2.584,00
IV - Associação Educacional e Beneficente Refúgio
- R$ 23.000,00
V - Associação Educacional e Beneficente Vale da
Benção - R$ 17.000,00
VI - Associação dos Fissurados Lábio-Palatais de
Sorocaba e Região - R$ 3.029,00
VII - Associação dos Pacientes, Doadores e
Transplantados Renais de Sorocaba e Região
(TRANSDORESO) - R$ 2.351,00
VIII -Associação Sorocabana de Atividades para
Deficientes Visuais (ASAC) - R$ 4.821,00

IX - Banco de Olhos de Sorocaba (BOS) - R$
2.351,00
X - Associação Bethel - R$ 10.000,00
XI - Casa do Menor de Sorocaba (CMS) - R$
20.000,00
XII - Casa Transitória Ándré Luiz (CTAL) - R$
9.234,00
XIII - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos
na Infância (CRAMI) - R$ 15.000,00
XIV - Centro Social "São José" - R$ 19.417,00
XV - Centro Comunitário Padre Luiz Scrosoppi -
R$ 3.815,00
XVI - Congregação de São Bento das Irmãs
Missionárias - R$ 2.368,00
XVII - Doce Lar do Menor - "Irmã Rosália" - R$
2.600,00
XVIII - Esquadrão Vida Movimento Para
Recuperação Humana - R$ 8.848,00
XIX - Grupo de Educ. e Prevenção à AIDS de
Sorocaba (GEPASO) - R$ 3.883,00
XX - Instituto Humberto de Campos - R$
16.229,00
XXI - INTEGRA - Profissionalização, Socialização
de Deficientes Auditivos de Sorocaba R$ 4.726,00
XXII - Lar Educandário "Bezerra de Menezes" -
R$ 2.400,00
XXIII - Lar e Escola Monteiro Lobato - R$
7.415,00
XXIV - Lar "São Vicente de Paulo" - R$ 5.000,00
XXV - Colégio Salesiano São José - R$ 2.417,00
XXVI - Progr. de Ass. e Promoção do Menor
(PROAPROM) - R$ 2.584,00
XXVII - Vila dos Velhinhos de Sorocaba - R$
5.000,00
XXVIII - Serviço de Obras Sociais (SOS) - R$
16.789,00
XXIX - Associação Crianças de Belém - ACB - R$
11.143,00
XXX - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos - APADAS - R$ 14.691,00
XXXI - CISPAS- Centro de In. Social Pais e Amigos
de Sorocaba - R$ 2.106,00
XXXII - Centro de Integração da Mulher - CIM -
R$ 12.000,00
XXXIII - Cruzada Social das Senhoras Católicas -
R$ 2.584,00
XXXIV - Comunidade Kolping Padre Justino do
Éden - R$ 2.584,00
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XXXV - Grupo Cidadania Reviver 3ª Idade Jardim
São Marcos - R$ 2.835,00
XXXVI - Oficina Céu Azul Integração do Menor -
R$ 4.469,00
XXXVII - GRASA - Grupo de Apoio ao Combate a
Droga e Álcool Sto Antonio - R$ 12.000,00
XXXVIII - CEFAS - Centro Familiar de Solid.
Nossa Senhora Rainha da Paz - R$ 3.829,00
XXXIX - Casa do Cirineu - R$ 2.106,00
XL - Reflorescer Grupo da Melhor Idade - R$
2.106,00
XLI - Dispensário Irmã Sheila - R$ 2.106,00
XLII - Associação Amor em Cristo - R$ 2.106,00
XLIII - Ação Comunitária Inhayba - R$ 4.000,00
XLIV - Grupo Reviver 3ª Idade de Brigadeiro
Tobias - R$ 2.835,00
XLV - MOMUNES - Movimento de Mulheres
Negras de Sorocaba - R$ 6.000,00
XLVI - Associação Bom Pastor - R$ 7.000,00
XLVII - Centro Cultural Quilombinho - R$
4.000,00
XLVIII - COESO - Centro de Orientação e
Educação Social - R$ 5.000,00
Art. 2º Os convênios referidos no artigo anterior
terão sua vigência a partir de 1º de Janeiro a 31 de
Dezembro de 2011.
Art. 3º As Entidades conveniadas receberão auxílio
financeiro para implantação e manutenção dos
programas e projetos destinados à população em
situações de vulnerabilidade, na área Promoção e
Assistência Social, obedecendo os critérios
constantes neste Decreto, após prévia aprovação
do Plano de Trabalho para o ano de vigência do
convênio e entrega dos documentos solicitados
pela Secretaria da Cidadania.
Art. 4º A Entidade interessada em receber os
benefícios deste Convênio, deverá obedecer aos
seguintes critérios:
I - Ter seus objetivos estatutários em consonância
com as diretrizes e princípios da Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS (Lei nº 8.742 de 07/12/
93) e com os estatutos dos segmentos que atende.
II - Ter capacidade física e humana para dar digno
atendimento aos usuários da Entidade, atendidos
os critérios de qualidades mínimas sugeridas pelo
CMAS, CMDCA.
III - Ter um corpo associativo de contribuintes
em número suficiente para manter atividades
básicas da Entidade, com contribuições regulares
e/ou promover atividades de auto-sustentação para
este fim.
IV - Estar em conformidade junto a Lei nº 12.101
de 27 de novembro de 2009, do decreto nº 7.237
de 20 de julho de 2010 e das resoluções do CMAS
nº 109 de 11 de novembro de 2010 e 16 de 05 de
maio de 2010.
Art. 5º Para renovação do Convênio, a Entidade
deverá providenciar até o último dia útil do mês de
outubro:
I - Ofício manifestando seu interesse pela
renovação do convênio;
II - Plano de Trabalho do próximo ano e seu
orçamento, assinado pelo Presidente e responsável
do Projeto.
III - Relatório de atividades do ano corrente.
IV - Ata da última reunião da Diretoria em
exercício;
V - Apresentação do último balanço anual assinado
pelo contador com o nº do CRC e pelo Presidente
da Entidade.
VI - Declaração de funcionamento do Conselho
Municipal de Assistência Social e do Conselho
Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente
quando atender criança e adolescente.
VII - Relação nominal dos assistidos pela Entidade.
VIII - Estatuto social registrado em cartório.
IX - Cópia do CNPJ.
X - Certidão Negativa de Débito da Previdência
Social e cópia do Certificado de Regularidade junto
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS.
XI - No caso de alteração apresentar:
a) cópia do estatuto social atualizado registrado
em cartório;
b) cópia da ata de eleição da Diretoria atual

legalmente constituída;
c) carta de apresentação do contador responsável,
contratado ou associado, devidamente registrado
no Conselho de Classe.
d) Cópia do CNPJ
§ 1º Com base na documentação prevista neste
artigo, a Secretaria da Cidadania fará
encaminhamento devido.
§ 2º Para celebração de convênio a Entidade deverá
apresentar a documentação prevista neste artigo,
respeitando-se o prazo determinado no Artigo 2º
da Lei nº 4.458/93.
Art. 6º A Entidade deverá fazer a prestação de contas
em papel timbrado da mesma, e entregá-la entre o
oitavo e o décimo dia útil do mês seguinte, no
período da manhã na Secretaria da Cidadania.
§ 1º os documentos mensais exigidos para prestação
de contas, são:
I - Cópias dos documentos e despesas, devidamente
assinados pelo presidente da Entidade, com as notas
devidamente carimbadas "PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SECID", nos moldes do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. Serão aceitos
holerites, notas fiscais em nome da Entidade ou
recibos de serviços, que contenham CPF do
recebedor. Em caso de recibos especificar o tipo de
serviço prestado.
II - Relação nominal dos usuários que frequentaram
a Entidade naquele mês;
III - Relatório mensal de atividades desenvolvidas
no mês;
IV - Os documentos originais da prestação de contas
deverão ser arquivados para fiscalização a qualquer
tempo por um período de 8 anos.
§ 2º Os documentos mencionados no parágrafo
anterior deverão ser referentes ao mês do repasse
da verba.
§ 3º Após a aprovação da prestação de contas pela
Secretaria da Cidadania, será encaminhado a
Secretaria de Finanças o pedido de liberação de
verbas, a qual emitirá a ordem de pagamento cujo
valor será depositado em conta bancária da Entidade.
§ 4º Os pressupostos de prestação de contas
previstos neste artigo são condições para que a
Entidade receba o repasse do mês seguinte.
§ 5º Deverá ser entregue mensalmente a Certidão
Negativa de Débito da Previdência Social e cópia
do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Caso as
certidões estejam vencidas o pagamento será
suspenso temporariamente até a devida regularização
das mesmas na DACON.
Art. 7º Caberá à Secretaria da Cidadania fornecer
apoio técnico à Entidade conveniada, quanto à área
de Assistência e Promoção Social.
Art. 8º Para fazer jus ao repasse da primeira parcela
do ano seguinte, a Entidade conveniada deverá
encaminhar a prestação de contas da verba recebida
no ano anterior.
Art. 9º Caberá à Entidade conveniada participar de
todas as reuniões programadas, com antecedência,
pela Secretaria da Cidadania, bem como fornecer
todas as informações necessárias à discussão de seus
planos e projetos de trabalho.
Art. 10 Não se estabelecerá nenhum vínculo de
natureza trabalhista ou de qualquer espécie entre o
Município e o pessoal contratado pela Entidade
para a execução deste convênio.
Art. 11 O não cumprimento das normas
estabelecidas neste instrumento acarretará a
suspensão do presente convênio.
Art. 12 As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
própria consignada em orçamento.
Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretária de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Secretária da Cidadania

Publicado na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 10.834/2010)
DECRETO Nº 18.756,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre permissão de uso de bem público
municipal, a título precário e dá outras providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário, pelo prazo
de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data da
publicação deste Decreto, o uso do imóvel municipal
abaixo descrito e caracterizado, pela ASSOCIAÇÃO
BOLA DE MEIA, conforme consta do Processo
Administrativo nº 10.834/2010, a saber:
"Descrição: Inicia-se esta descrição no vértice
formado entre a Rua Giuseppina Cagliero e a quadra
"CQ" do loteamento Jardim Arco Íris, deste ponto
segue no sentido horário e em reta na distância de
202,08 metros com azimute 318º02'58",
confrontando com a quadra "CQ" do loteamento
Jardim Arco Íris, deflete à direita e segue em reta na
distância de 71,27 metros com azimute 48º16'14",
confrontando com área da Escola, deflete à direita
e segue em reta na distância de 196,07 metros com
azimute 138º09'45", confrontando com a Rua
Mário Soave, deflete à direita e segue em curva
com desenvolvimento de 9,44 metros,
confrontando com a confluência da Rua Mário
Soave com a Rua Giuseppina Cagliero, daí segue em
reta na distância de 64,86 metros com azimute
228º16'19", confrontando com a Rua Giuseppina
Cagliero, alcançando o ponto de partida, totalizando
a área de 14.353,58 metros quadrados".
Art. 2º A permissionária poderá utilizar o imóvel
apenas para atividades esportivas e/ou de lazer -
implantação do Projeto Bola de Meia, de forma
comunitária, aos interessados em praticá-las, sem
nenhum tipo de restrição ou qualquer exigência de
pagamento, o que será prévia e periodicamente
acompanhado pela Secretaria de Esporte - SEMES,
podendo ainda, para tanto, utilizar-se do disposto
nos incisos I e II, do artigo 4º, do Decreto  nº
13.023, de 19 de março de 2001, com a redação
dada pelo Decreto nº 15.251, de 26 de outubro de
2006, o que será acompanhado respectivamente
pela Secretaria de Finanças - SEF e  Secretaria de
Esporte - SEMES.
Parágrafo único. A permissionária poderá edificar
banheiros e/ou vestiários na área, permitido o seu
fechamento através de cercas vivas nos termos do
disposto no art.3º, V, do Decreto 13.023, de 19 de
março de 2001, com redação alterada pelo Decreto
nº 15.843, de 27 de setembro de 2007, visando a
preservação da área pública, vedada a construção
de muro de alvenaria, possibilitando, ainda, o acesso
ao seu interior pelos fiscais de áreas públicas.
Art. 3º A permissionária obriga-se a fornecer e
manter recursos humanos, viabilizando o
funcionamento e o atendimento aos munícipes que
quiserem praticar no local as atividades de lazer e
esportivas, bem como a equipá-lo com o necessário
material esportivo, construção de vestiários e

refeitórios, manutenção do campo, agendamento
de jogos ou do tempo de utilização do mesmo, de
forma que possa ser utilizado por toda a
comunidade do bairro e da região.
Art. 4º A permissionária assinará Termo de
Responsabilidade pelo qual se obrigará a manter o
imóvel limpo e cercado, defendendo-o de qualquer
turbação ou esbulho, permitindo que os agentes da
municipalidade adentrem a área sempre que
necessário, assim como a pagar as tarifas públicas
incidentes sobre o imóvel ora permitido,
decorrentes de serviços públicos mensuráveis e
divisíveis, utilizados pela permissionária ou postos
a sua disposição.
Art. 5º As eventuais benfeitorias existentes no
imóvel, quando de sua devolução ao Poder
Municipal, ficarão integradas ao Patrimônio
Público Municipal, sem direito a qualquer
indenização ou retenção.
Art. 6º A presente permissão é revogável a qualquer
tempo, independente de qualquer indenização, sem
prévio aviso, a critério da Administração Pública
Municipal.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
orçamentária própria.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

CLAUDIO EDUARDO BACCI MARTINS
Secretário de Esporte

Publicado na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 4.022/1999)
DECRETO Nº 18.757,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Altera a redação do Memorial Descritivo
constante do Artigo 1º do Decreto nº 16.605, de
19 de Maio de 2009 e dá outras providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º O memorial descritivo constante do Artigo
1º do Decreto 16.605, de 19 de Maio de 2 009
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - (...)
"Terreno constituído por parte do Sistema de Lazer,
do loteamento denominado "Jardim Santa Luiza",
nesta cidade, contendo a área de 380,00m²
(trezentos e oitenta metros quadrados), pertencente
à Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as seguinte
medidas e confrontações: faz frente para a Rua
Albertino Manente, onde mede 38,00 metros; do
lado direito de quem da referida rua olha para o
terreno, confronta-se com o remanescente da area
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em questão, onde mede 10,00 metros; do lado
esquerdo, confronta-se também com o
remanescente da área em questão, onde mede
também 10,00 metros; nos fundos, confronta-se
também com o remanescente da área em questão,
onde mede 38,00 metros". O imóvel acima descrito
localiza-se defronte aos lotes nºs 58, 59, 60, 61,
62 e 63, da quadra D, do mesmo loteamento. (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições
constantes do Decreto nº 16.605, de 19 de Maio
de 2009.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
orçamentária própria.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicado na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 25.059/2010)
DECRETO Nº 18.758,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre permissão de uso de bem público
municipal, a título precário e dá outras
providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário, pelo prazo
de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data da
publicação deste Decreto, o uso do imóvel
municipal abaixo descrito e caracterizado, ao Sr.
BENEDITO SILVEIRA LEITE, conforme consta
do Processo Administrativo nº 25.059/2010, a
saber:
"Terreno constituído por parte da Área
Institucional, do loteamento denominado
"Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho",
nesta cidade, contendo a área de 819,26m²
(oitocentos e dezenove metros quadrados e vinte
e seis decímetros quadrados), pertencente à
Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as seguintes
características e confrontações: faz testada para a
Rua Nilva Zilah Silvatti Viana, onde mede 29,30
metros, seguindo sua descrição no sentido horário;
segue em curva à direita, no desenvolvimento de
7,60 metros, confrontando com o remanescente
da área em questão; segue em reta 10,70 metros,
confrontando com o remanescente da área em
questão; deflete à direita e segue 21,70 metros,
confrontando também com o remanescente da
área em questão; deflete à esquerda e segue em reta
30,00 metros, confrontando com o remanescente
da área em questão; deflete à direita e segue 15,50
metros, confrontando com o lote nº 28, da quadra
nº 50, do mesmo loteamento; deflete à direita e
segue 22,45 metros, confrontando com a Rua
Áureo Arruda; segue em curva à direita, no
desenvolvimento de 8,87 metros, confrontando
com a confluência das Ruas Áureo Arruda e Nilva
Zilah Silvatti Viana, indo atingir o ponto de partida

desta descrição, onde fecha o perímetro.
Art. 2º O permissionário deverá utilizar o imóvel
exclusivamente para o plantio de culturas rápidas
e/ou árvores frutíferas, vedado qualquer tipo de
edificação, bem como a prática de utilização para
fins comerciais.
Art. 3º Havendo necessidade de fechamento da área,
o mesmo deverá ser feito de cercas vivas, entendidas
estas por espécies vegetais arbustivas, plantadas em
linha, que após crescerem, podadas ou não,
promovam o fechamento da área, sendo possível o
uso das seguintes espécies: Murraya exótica (murta
de cheiro); Duranta repens (pingo de ouro);
Hybiscus sinensis ( hibisco ou graxa de estudante);
Cupressus sempervirens (cedrinho); Lantana
camara (lantana), vedada a construção de muro de
alvenaria e fechamento por arames.
Art. 4º Na hipótese de existência de mata ciliar,
faixa de proteção ao córrego, ou demais áreas de
preservação permanente, na área ora permitida,
fica o permissionário obrigado a protegê-la.
Art. 5º O permissionário assinará Termo de
Responsabilidade pelo qual se obrigará a manter o
imóvel limpo e cercado, defendendo-o de qualquer
turbação ou esbulho, permitindo que os agentes da
municipalidade adentrem à área sempre que
necessário, assim como pagar as tarifas públicas
incidentes sobre o imóvel ora permitido,
decorrentes de serviços públicos mensuráveis e
divisíveis, utilizados pela permissionária ou postos
a sua disposição.
Art. 6º As eventuais benfeitorias existentes no
imóvel, quando de sua devolução ao Poder
Municipal, sem direito a qualquer indenização ou
retenção.
Art. 7º A presente permissão é revogável a qualquer
tempo, independente de qualquer indenização, sem
prévio aviso, a critério da Administração Pública
Municipal.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
orçamentária própria.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicada na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 28.828/2007)
DECRETO Nº 18.759,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre permissão de uso de bem público
municipal, a título precário e dá outras providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário, pelo prazo
de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data da
publicação deste Decreto, o uso do imóvel municipal
abaixo descrito e caracterizado, ao Sr. JOSÉ
FERREIRA DO NASCIMENTO, conforme consta
do Processo Administrativo nº 28.828/2007, a saber:

"Terreno caracterizado por parte do Sistema de
Lazer 2, do desmembramento de lotes elaborado
por Comércio, Representações e Corretagens
Enterprises S/A, localizado no Bairro denominado
"Vila Íris", nesta cidade, contendo a área de 141,00
m² (cento e quarenta e um metros quadrados),
pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba,
com as seguintes características e confrontações:
faz frente para a Rua Comendador Vicente Amaral,
onde mede 4,70 metros; do lado direito de quem da
rua olha para o terreno, confronta-se com o
remanescente da área em questão, onde mede 30,0
metros; do lado esquerdo, na mesma situação,
confronta-se com o lote nº 59, do mesmo
desmembramento, onde mede também 30,00
metros; nos fundos, confronta-se com propriedade
que consta pertencer à Cachoeira Agrícola Ltda.,
onde mede 4,70 metros."
Art. 2º O permissionário deverá utilizar o imóvel
exclusivamente para o plantio de culturas rápidas
e/ou árvores frutíferas, vedado qualquer tipo de
edificação, bem como a prática de utilização para
fins comerciais.
Art. 3º Havendo necessidade de fechamento da área,
o mesmo deverá ser feito de cercas vivas, entendidas
estas por espécies vegetais arbustivas, plantadas em
linha, que após crescerem, podadas ou não,
promovam o fechamento da área, sendo possível o
uso das seguintes espécies: Murraya exótica (murta
de cheiro); Duranta repens (pingo de ouro);
Hybiscus sinensis ( hibisco ou graxa de estudante);
Cupressus sempervirens (cedrinho); Lantana
camara (lantana), vedada a construção de muro de
alvenaria e fechamento por arames.
Art. 4º Na hipótese de existência de mata ciliar,
faixa de proteção ao córrego, ou demais áreas de
preservação permanente, na área ora permitida,
fica o permissionário obrigado a protegê-la.
Art. 5º O permissionário assinará Termo de
Responsabilidade pelo qual se obrigará a manter o
imóvel limpo e cercado, defendendo-o  de  qualquer
turbação ou esbulho, permitindo que os agentes da
municipalidade adentrem à área sempre que
necessário, assim como pagar as tarifas públicas
incidentes sobre o imóvel ora permitido,
decorrentes de serviços públicos mensuráveis e
divisíveis, utilizados pelo permissionário ou postos
a sua disposição.
Art. 6º As eventuais benfeitorias existentes no
imóvel, quando de sua devolução ao Poder
Municipal, sem direito a qualquer indenização ou
retenção.
Art. 7º A presente permissão é revogável a qualquer
tempo, independente de qualquer indenização, sem
prévio aviso, a critério da Administração Pública
Municipal.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
orçamentária própria.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicado na Divisão de Controle de Documentos
e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

(Processo nº 13.353/2001)
DECRETO Nº 18.761,

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de
desapropriação, destinado a implantação de Central
de Reciclagem e dá outras providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, a fim de
ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba, destinado a implantação de Central de
Reciclagem, o imóvel abaixo descrito e
caracterizado, conforme consta do Processo
Administrativo nº 13.353/2001, a saber:
Proprietário: Oswaldo José Stecca e s/m Janet
Meyre Bego Stecca  e/ou sucessores.
Local: Rua Projetada - Travessa da Avenida General
Motors (antiga Avenida Valentin Stedile) - Parte
da Gleba C-1A - Sítio dos Pinheiros - Bairro da
Ronda -  Sorocaba - SP.
A desapropriar terreno:  10.000,00 m²
Descrição: Parte da Gleba C-1A denominada Gleba
C-1A/3 com início no ponto 1, vértice formado
pela Rua Projetada travessa da Avenida General
Motors e propriedade de Manoel Domingos, segue
em reta até o ponto 11 na distância de 68,68
metros, confrontando com a Rua Projetada; deflete
à direita em reta até o ponto A na distância de
149,80 metros, deflete à direita em reta até o
ponto B, na distância de 68,33 metros,
confrontando nessas faces com a Área
Remanescente C1A/2, propriedade de Oswaldo José
Stecca e s/m Janet Meyre Bego Stecca; deflete à
direita em reta até o ponto 1, na distância de
142,88 metros; confrontando com propriedade
de Manoel Domingos, atingindo o ponto de
partida, encerrando a área de 10.000,00 metros
quadrados.
Art. 2º Havendo acordo quanto ao preço e à forma
de pagamento, a aquisição far-se-á por compra
pura e simples, expropriação amigável, com doação
gratuita ou outra forma de aquisição prevista no
Código Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas as
seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o respectivo laudo
de avaliação;
II - que o proprietário ofereça título de filiação
vintenária, bem como certidões negativas que
provem não existirem quaisquer ônus sobre o
imóvel expropriado.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
orçamentária própria.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando expressamente revogado o
Decreto nº 18.414, de 14 de Julho de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

Publicado na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais
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DECRETO Nº 18.762,

DE 22 DE  DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a concessão de auxílio o mensal às entidades beneficentes que menciona e dá outras
providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.458, de 6 de Dezembro de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como na Lei nº 9.414, de 10 de Dezembro de 2010 (Lei Orçamentária para
2011),

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido auxílio mensal às Entidades abaixo relacionadas, mediante Convênio a ser celebrado
através da Secretaria da Educação, na forma estabelecida pela Lei nº 4.458 de 6 de Dezembro de 1993 e
suas alterações posteriores.
Parágrafo único. A renovação do Convênio para o Ano de 2011 somente será firmada mediante
apresentação da prestação de contas do mês de dezembro do ano anterior e da apresentação e regularização
da documentação em pendência junto a Secretaria da Educação, impreterivelmente até 15 de janeiro de
2011.  O não cumprimento deste parágrafo no prazo estipulado, mesmo já tendo o Termo de Convênio
assinado, acarretará na suspensão imediata do Convênio celebrado.

CRECHES VALOR MENSAL
01 - Associação Batista de Assistência e Apoio à Comunidade ABAAC
"Centro de Convivência Infantil Cantinho Bom"   ................................  R$ 18.000,00
02 - Associação Beneficente de Amurt-Amurtel
"Escola de Educação Infantil Jardim Ecológico"...................................  R$   6.000,00
03 - Associação Filantrópica 12 de Outubro
"Creche Elizabeth Milko"......................................................................  R$   6.000,00
04 - Banco de Olhos de Sorocaba
"Escola do Banco de Olhos".................................................................   R$ 18.000,00
05 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba ..................................  R$ 30.000,00
06 - Coeso - Centro de Orientação e Educação Social
"Escola de Educação Infantil Semeadores do Amanhã".......................  R$ 30.000,00
07 - Centro Educacional Apascentai de Ação Social.............................  R$ 15.000,00
08 - Creche Deus Menino ....................................................................  R$ 45.000,00
09 - Creche da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba ....................  R$ 11.214,00
10 - Educandário Bezerra de Menezes ...............................................   R$ 12.000,00
11 - Educandário Santo Agostinho .....................................................   R$ 30.000,00
12 - Obra para Assistência à Infância
"Creche Nossa Senhora Imaculada" ..................................................    R$ 22.500,00
13 - Obra para Assistência à Infância "Creche Sagrada Família" .......    R$ 22.500,00
14 - Doce Lar do Menor "Irmã Rosália" ............................................   R$ 7.500,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL
01 - AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba........................ R$ 15.000,00
02 - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba .. R$ 26.000,00
03 - Associação Educacional Santa Rita de Cássia.....................................  R$ 32.400,00
04 - Associação Pró-Ex de Sorocaba........................................................... R$ 27.000,00
05 - INTEGRAR - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação .. R$ 21.905,00
06 - Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque
"Creche Especial Maria Claro .............................. ...................................... R$ 27.000,00

Art. 2º Os convênios referidos no artigo anterior terão sua vigência no período de 1º de janeiro de 2011
a 31 de dezembro de 2011.
Art. 3º As Entidades conveniadas receberão auxílio financeiro para implantação e manutenção dos
programas e projetos destinados a alunos carentes obedecendo aos critérios constantes neste Decreto,
após prévia aprovação do Plano de Trabalho para o ano de vigência do convênio e entrega dos documentos
solicitados pela Secretaria da Educação.
Art. 4º A Entidade interessada em receber os benefícios deste Convênio, deverá obedecer aos seguintes
critérios:
I - não ter fins lucrativos e/ou econômicos;
II - ter seus objetivos estatutários em consonância com as diretrizes e princípios da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei nº 9.394/96),  e com os estatutos do segmento que atende;
III - estar regularmente constituída há pelo menos 02 ( dois) anos;
IV - ter capacidade física e humana para dar digno atendimento aos alunos da Entidade, atendidos os
critérios de qualidades mínimas sugeridas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA e pelo Conselho Municipal de Educação - CME;
V - ter um corpo associativo de contribuintes em número suficiente para manter atividades básicas da
Entidade, com contribuições regulares e/ou promover atividades de auto-sustentação para este fim;
VI - não possuir servidores públicos municipais nos quadros de dirigentes.
Art. 5º As entidades que pretenderem firmar convênio deverão requerê-lo até o último dia útil do mês de
junho de cada ano, para vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano subsequente, mediante entrega
da seguinte documentação:
I - ofício do representante legal da entidade dirigido à Secretária Municipal de Educação solicitando a
celebração do convênio;
II - autorização de funcionamento emitido pela Diretoria de Ensino de Sorocaba para escolas do ensino
fundamental ou pelo Sistema Municipal de Ensino de Sorocaba, no caso de educação infantil ou protocolo
de pedido. No caso de protocolo deverá ser apresentado Laudo Técnico emitido por engenheiro ou
arquiteto inscrito no CREA, atestando as condições de segurança e habitabilidade do prédio para os fins
a que se destina
III - declaração de capacidade máxima de atendimento, com demonstrativo de organização de turnos e
grupos, firmada pelo representante legal da entidade
IV - Projeto pedagógico
V - cópia do Estatuto Social atualizado registrado em cartório;
VI - cópia da ata de eleição e posse da Diretoria atual legalmente constituída;
VII - cópia da Cédula de Identidade (R.G.) e do Cadastro Pessoa Física (CPF) do(s) representante(s)

legal(is);
VII - carta de apresentação do contador responsável, contratado ou associado, devidamente registrado
no Conselho de Classe;
IX - cópia da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;
X - Cópia do certificado de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo único. Após aprovação da solicitação, a entidade deverá apresentar até o último dia útil do mês
de outubro os demais documentos solicitados no artigo 6º.
Art. 6º Para celebração ou renovação do Convênio, a Entidade deverá providenciar até o último dia útil
do mês de outubro, os seguintes documentos:
I - no caso de renovação, ofício manifestando seu interesse pela renovação;
II - ata das três últimas reuniões da Diretoria;
III - Plano de Trabalho elaborado de acordo com as diretrizes da Secretaria da Educação;
IV - relatório das atividades desenvolvidas no ano corrente;
V - comprovante da inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
VI - relação nominal dos alunos atendidos pela Entidade no mês de outubro;
VII - declaração de inexistência de servidores públicos municipais no quadro de dirigentes;
VIII - no caso de alteração apresentar:
a) cópia do novo estatuto social registrado em cartório;
b) cópia da ata de eleição da nova Diretoria legalmente constituída;
c) carta de apresentação do contador responsável, contratado ou associado, devidamente registrado no
Conselho de Classe;
d) Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos representantes legais.
Parágrafo único. Com base na documentação prevista neste artigo, a Secretaria da Educação fará
encaminhamento devido para celebração ou renovação do convênio.
Art. 7º A Entidade ficará obrigada a apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, expirado o mês da
competência, no seu próprio impresso ou papel timbrado, sua prestação de contas.
§1º Os documentos mensais exigidos para prestação de contas são:
I - solicitação de pagamento indicando os recursos recebidos e relação dos pagamentos efetuados.
Informar, no corpo da solicitação, o nome do Banco, nº da agência e da conta corrente onde será
efetuado o depósito.
II - originais e cópias legíveis, para autenticação, dos comprovantes de despesas, devidamente assinados
pelo presidente da Entidade e carimbados, nas vias originais, com os seguintes dizeres: "PAGO COM
RECURSOS DO CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE SOROCABA". Serão aceitos holerites, notas fiscais
em nome da Entidade ou recibos de serviços, que contenham CNPJ ou CPF do recebedor. No caso de
recibos deverá ser especificado o tipo de serviço prestado.
III - relação nominal dos alunos que frequentaram a Entidade naquele mês, conforme modelo emitido
pela SEDU, assinado pelo (a) pedagogo (a) responsável (a) e pelo presidente da Instituição;
IV - relatório mensal de atividades;
V - balancete demonstrando as Receitas e Despesas;
VI - Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND
VII - cópia do certificado de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
§2º Os documentos mencionados no parágrafo anterior deverão ser referentes ao mês do repasse da verba
e deverão ser mantidos em arquivo pelo prazo mínimo de 05 anos para fiscalização.
§3º Comprovação da entrega da prestação de contas e do relatório técnico à Câmara Municipal de
Sorocaba, para conhecimento e fiscalização dos Senhores Vereadores.
§4º As seguintes despesas não poderão compor a Prestação de contas:  multas, juros e correção monetária
decorrentes de pagamento fora de prazo;  empréstimos não autorizados;  passagens aéreas e terrestres;
hospedagem;  promoção de festas e eventos;  aquisição de material permanente;  construção; pagamento
de encargos e impostos anteriores à celebração do convênio.
§5º Após a aprovação da prestação de contas pela Secretaria da Educação, será encaminhado a Secretaria
de Finanças o pedido de liberação de verbas, a qual emitirá a ordem de pagamento que será depositada em
conta bancária indicada pela Entidade.
§6º Os recursos enquanto não utilizados serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de
instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública,
quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
§7º As receitas financeiras auferidas na forma do §6º serão obrigatoriamente computadas a crédito do
convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo
específico que integrará as prestações de contas do ajuste.
§8º Os pressupostos de prestação de contas previstos neste artigo são condições para que a Entidade
receba o repasse do mês seguinte.
Art. 7º A conveniada deverá apresentar, até 31 de janeiro do ano seguinte, cópia do Balanço Anual ou
Demonstração da Receita e Despesa, com indicação dos valores repassados pela Prefeitura, referente ao
exercício em que o numerário foi recebido, bem como manifestação expressa do Conselho Fiscal sobre
a exatidão da aplicação do montante recebido.
Art. 8º Caberá à Secretaria da Educação fornecer apoio técnico à Entidade conveniada, quanto à área de
Educação.
Art. 9º Caberá à Entidade conveniada participar de todas as reuniões programadas, com antecedência,
pela Secretaria da Educação, bem como fornecer todas as informações necessárias à discussão de seus
planos e projetos de trabalho.
Art. 10 Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza trabalhista ou de qualquer espécie entre o
Município e o pessoal contratado pela Entidade para a execução deste convênio.
Art. 11 O não cumprimento das normas estabelecidas neste instrumento acarretará a suspensão do
presente convênio.
Art. 12 As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba própria,
consignada em orçamento.
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2 010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos
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PAULO FRANCISCO MENDES

Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DECRETO Nº 18.764,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2 010.

(Dispõe sobre a concessão de auxílio mensal às
entidades beneficentes que menciona e dá outras
providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e tendo em vista o
disposto na Lei nº s 4.458, de 6 de Dezembro de
1993 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido auxílio mensal às Entidades
abaixo relacionadas, mediante Convênio a ser
celebrado através da Secretaria da Saúde, na forma
estabelecida pela Lei nº 4.458 de 6 de Dezembro
de 1993 e suas alterações posteriores.
Parágrafo único. A renovação do Convênio para o
Ano de 2011 somente será firmada mediante
apresentação da prestação de contas do mês de
dezembro do ano anterior e da entrega e
regularização da documentação em pendência
junto a Secretaria da Saúde, impreterivelmente até
10 de janeiro de 2011. O não cumprimento deste
parágrafo no prazo estipulado, mesmo já tendo o
Termo de Convênio assinado, acarretará na
suspensão imediata do Convênio celebrado.
I - Sociedade Protetora dos Animais de Sorocaba
(SPASO) ....................R$ 2.375,07
II - Associação de Diabetes de Sorocaba
.........................................................R$ 1.660,74
III - Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer
Infantil (GPACI) ..........R$ 16.384,60
IV - Associação Pró - Reintegração Social da Criança
.................................R$ 10.353,02
Art. 2º Os convênios referidos no artigo anterior
terão sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2011
a 31 de dezembro de 2011.
Art. 3º As Entidades conveniadas receberão auxílio
financeiro para implantação e manutenção dos
programas e projetos destinados à população em
situações de dificuldades, na área da Saúde,
obedecendo os critérios constantes neste Decreto,
após prévia aprovação do Plano de Trabalho para
o ano de vigência do convênio e entrega dos
documentos solicitados pela Secretaria da Saúde.
Art. 4º A Entidade interessada em receber os
benefícios deste Convênio, deverá obedecer aos
seguintes critérios:
I - Ter seus objetivos estatutários em consonância
com as diretrizes e princípios da Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS (Lei nº 8.742 de 07/12/
93) e com os estatutos dos segmentos que tende.
II - Ter capacidade física e humana para dar digno
atendimento aos usuários da Entidade, atendidos
os critérios de qualidades mínimas sugeridos pelo
CMAS, CMDCA e FEASO.
III - Ter um corpo associativo de contribuintes em
número suficiente para manter atividades básicas
da Entidade, com contribuições regulares e/ou
promover atividades de auto-sustentação para este
fim.
Art. 5º Para renovação do Convênio, a Entidade
deverá providenciar ofício manifestando seu
interesse pela renovação até o último dia útil do

mês de outubro, devidamente instruído com os
seguintes documentos:
I - ata das três últimas reuniões da Diretoria;
II - plano de Trabalho do próximo ano e seu
orçamento;
III - relatório das atividades desenvolvidas no ano
corrente;
IV - comprovante da inscrição no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
quando for o caso;
V - relação nominal dos atendidos pela Entidade
até o mês de setembro;
VI - ficha de cadastro no CNES - Cadastro Nacional
dos Estabelecimentos de Saúde;
VII - No caso de alteração apresentar:
a) cópia do estatuto social atualizado registrado em
cartório;
b) cópia da ata de eleição da Diretoria atual
legalmente constituída;
c) carta de apresentação do contador responsável,
contratado ou associado, devidamente
registrado no Conselho de Classe.
§1º Com base na documentação prevista neste
artigo, a Secretaria da Saúde fará encaminhamento
devido para renovação do convênio.
§2º Para celebração de convênio a Entidade deverá
apresentar a documentação prevista neste artigo,
respeitando-se o prazo determinado no Artigo 2º
da Lei 4.458/93.
Art. 6º A partir do mês de janeiro, a entidade
conveniada deverá apresentar, trimestralmente,
Certidão Negativa de Débito da Previdência Social
- CND e cópia do certificado de regularidade junto
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS.
Art. 7º A Entidade deverá fazer a prestação de contas
em papel timbrado da mesma e entregá-la até 10º
dia útil do mês seguinte.
§1º Os documentos mensais exigidos para prestação
de contas, são:
I - solicitação de pagamento indicando o montante
do recurso a ser recebido e descrevendo
resumidamente, os documentos de despesas.
Informar, no corpo da solicitação, o nome do
Banco, nº da agência e da conta corrente onde será
efetuado o depósito.
II - cópias dos documentos e despesas, devidamente
assinados pelo presidente da Entidade e carimbados
com os seguintes dizeres: "PAGO COM RECURSOS
DO CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE
SOROCABA". Serão aceitos holerites, notas fiscais
em nome da Entidade ou recibos de serviços, que
contenham CNPJ ou CPF do recebedor. No caso de
recibos deverá ser especificado o tipo de serviço
prestado.
III - relação nominal dos usuários que frequentaram
a Entidade naquele mês, conforme modelo emitido
pela SES;
IV - relatório mensal de atividades, conforme
modelo expedido pela SES;
V - balancete;
VI - os documentos originais da prestação de contas
deverão ser arquivados para fiscalização a qualquer
tempo por um período de 5 anos.
§2º Os documentos mencionados no parágrafo
anterior deverão ser referentes ao mês do repasse
da verba.

§3º Após a aprovação da prestação de contas pela
Secretaria da Saúde, será encaminhado a Secretaria
de Finanças o pedido de liberação de verbas, a qual
emitirá a ordem de pagamento que será depositada
em conta bancária da Entidade.
§4º Os pressupostos de prestação de contas previstos
neste artigo são condições para que a Entidade receba
o repasse do mês seguinte.
Art. 8º A conveniada deverá apresentar, até 31 de
janeiro do ano seguinte, cópia do Balanço Anual ou
Demonstração da Receita e Despesa, com indicação
dos valores repassados pela Prefeitura, referente
ao exercício em que o numerário foi recebido, bem
como manifestação expressa do Conselho Fiscal
sobre a exatidão da aplicação do montante recebido.
Art. 9º Para fazer jus ao repasse da primeira parcela
do ano seguinte, a Entidade conveniada deverá
encaminhar a prestação de contas da verba recebida
no ano anterior.
Art. 10 Caberá à Secretaria da Saúde fornecer apoio
técnico à Entidade conveniada, quanto à área da
Saúde.
Art. 11 Caberá à Entidade conveniada participar de
todas as reuniões programadas, com antecedência,
pela Secretaria da Saúde, bem como fornecer todas
as informações necessárias à discussão de seus planos
e projetos de trabalho.
Art. 12 Não se estabelecerá nenhum vínculo de
natureza trabalhista ou de qualquer espécie entre o
Município e o pessoal contratado pela Entidade
para a execução deste convênio.
Art. 13 O não cumprimento das normas
estabelecidas neste instrumento acarretará a
suspensão do presente convênio.

Art. 14 As despesas decorrentes da execução do
presente Decreto correrão por conta de verba
própria, consignada em orçamento.
Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º
de janeiro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de Dezembro de 2
010, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário da Saúde

Publicado na Divisão de Controle de
Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e

Atos Oficiais

 ATOS OFICIAIS
DIVISÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

1 - PROCESSO Nº 31.241/2010
Interessado - SEJ
Assunto - Certidão
Requerimento datado de 5/9/2010
Despacho - INDEFERIDO

2 - PROCESSO Nº 29.892/2010
Interessado - MARIO DE JESUS BERNARDES
Assunto - Permissão de Uso
Requerimento datado de 3/8/2010
Despacho - INDEFERIDO

3- PROCESSO Nº 17.022/2010
Interessado - GARAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Assunto - Permissão de Uso
Requerimento datado de 29/6/2010
Despacho - INDEFERIDO

4 - PROCESSO Nº 5.765/2010
Interessado - MARCIO THEODORO
Assunto - Permissão para Plantio
Requerimento datado de 8/2/2010
Despacho - INDEFERIDO

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

DIVISÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAMOS os interessados abaixo relacionados que foram deferidas as solicitações de cópias
xerográficas.  Referidas cópias devem ser retiradas nesta Divisão de Controle de Documentos e Atos
Oficiais, sita no térreo do Paço Municipal, no horário das 8h00 às 16h00, de 2ª a 6ª Feira, no prazo de
07 (sete) dias úteis. Decorrido esse prazo, os documentos xerografados serão encaminhados para arquivo.

PROCESSOS DEFERIDOS

1-  PROCESSO Nº 20.867/1989
INTERESSADO - ADRIZYL - RESINAS SINTÉTICAS S/A
ASSUNTO -  Cópia de fls. do Processo
SOLICITANTE - AGOSTINHO SLOMPO FILHO

2-  PROCESSO Nº 1.744/2004
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INTERESSADO -  NELSON TROMBINI JUNIOR
ASSUNTO -  Cópia de fls. do  Processo
SOLICITANTE - NELSON TROMBINI JUNIOR

3-  PROCESSO Nº 4.256/2009
INTERESSADO - SEJ
ASSUNTO -  Cópia do Processo
SOLICITANTE - SILVANA PONTES VILAS BOAS

 SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

 SEGEP Secretaria de Gestão de Pessoas

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo às disposições contidas na resolução
02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e em conformidade com a solicitação da
FUNSERV - Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba - informamos que de acordo
com o artigo 143 da Lei nº 3.800 de 02 de
dezembro 1991 o (a) Sr (a) SONIA SUELI SIMAS,
Auxiliar de Serviços, Grupo OP 06, referência 04,
tem direito ao benefício de adicional de tempo de
serviço de 18% (dezoito por cento) adquiridos em
Junho de 2008, tudo conforme consta dos registros
funcionais do (a) funcionário (a) arquivados na
Divisão de Cadastro Funcional desta Prefeitura de
Sorocaba.
Sorocaba, 24 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO

 Secretária de Gestão de Pessoas

LAÍDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm. de Pessoal

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo às disposições contidas na resolução
02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e em conformidade com a solicitação da
FUNSERV - Fundação dos Servidores Públicos do
Município de Sorocaba - informamos que de acordo
com os artigos 133 e 143 da Lei nº 3.800 de 02 de
dezembro 1991 o (a) Sr (a) SANDRA APARECIDA
BRUNHARA GONCALVES, Oficial de
Administração I, Grupo AD 10, referência 06, tem
direito aos benefícios de sexta-parte a partir de
Setembro de 2002 e ao benefício de adicional de

tempo de serviço de 27% (vinte e sete) adquiridos
em Outubro de 2009, tudo conforme consta dos
registros funcionais do (a) funcionário (a)
arquivados na Divisão de Cadastro Funcional desta
Prefeitura de Sorocaba.
Sorocaba, 24 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO

 Secretária de Gestão de Pessoas

LAÍDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm. de Pessoal

TERMO DE CONCESSÃO

Atendendo às disposições contidas na resolução 02/
2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
e em conformidade com a solicitação da FUNSERV
- Fundação dos Servidores Públicos do Município
de Sorocaba - informamos que de acordo com o
artigo 133 da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro 1991
o (a) Sr (a) VITALINA DA SILVA, Auxiliar de
Enfermagem, Grupo AD 12, referência 05, tem
direito ao benefício de adicional de tempo de serviço
de 18% (dezoito) adquiridos em Julho de 2010, tudo
conforme consta dos registros funcionais do (a)
funcionário (a) arquivados na Divisão de Cadastro
Funcional desta Prefeitura de Sorocaba.
Sorocaba, 24 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO

 Secretária de Gestão de Pessoas

LAÍDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm. de Pessoal

Processo Seletivo - Edital nº 08/2010

A Prefeitura de Sorocaba, nos termos do Processo Administrativo nº 31.317/2010, faz saber que realizará
na cida-de de Sorocaba, em local, data e horário previstos no item 2.1 deste edital, Processo Seletivo para
contratação de "Função Temporária" da Administração Direta, que se regerá de acordo com as Instruções
Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

Cronograma do Processo Seletivo
Publicação do Edital .................................................................................... 24/12/2010
Período de Inscrições .................................................................................. 27/12/2010 à 07/01/2011
Convocação para a Perícia Médica aos Portadores de Deficiência ....... 14/01/2011
Publicação da Pontuação ............................................................................ 14/01/2011
Realização da Perícia Médica aos Portadores de Deficiência ................. 17/01/2011
Recurso da Pontuação ................................................................................. 17/01/2011
Divulgação da Classificação Final .............................................................. 21/01/2011

OBS. A convocação para a perícia médica aos portadores de deficiência, a publicação da pontuação e
qualquer alteração neste cronograma será comunicado por Edital, através do site www.sorocaba.sp.gov.br.
e/ou Imprensa Oficial do Município
  Instruções Especiais
1. Da Função Temporária
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de Função Temporária, para um prazo de validade de
6 (seis) meses, nos termos do Artigo 8º da Lei 3801/91, com redação pela Lei 5549/98 obedecendo o qua-
dro abaixo.

Observações:
1. O salário refere-se ao mês dezembro/2010.
2. A súmula de atribuições da função encontra-se no Anexo I deste edital.
3. As vagas serão destinadas para as Unidades Básicas de Saúde.
2. Das Inscrições
2.1. Ficarão abertas no período de 27/12/2010 à 07/01/2011, no horário das 10h às 16h, na Prefeitura
de So-rocaba - Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3041 - 1º andar - Secretaria de Gestão de Pessoas -
Divi-são de Desenvolvimento de Pessoas.
2.2. A inscrição proceder-se-á mediante a apresentação de:
2.2.1. Formulário próprio, totalmente preenchido pelo candidato e sob a sua responsabilidade, a ser
fornecido, no local de inscrição, indicado no item 2.1.
2.2.2. Declaração assinada, a ser fornecida no próprio local, na qual, sob as penas da Lei, o interessado
indicará:
a) ser brasileiro ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições pre-
vistas pelo Decreto Federal nº 70.436/72;
b) ter no ato da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos.
c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e do serviço militar.
d) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.
e) conhecer e estar de acordo com o presente Edital.
2.2.3. Original da cédula de identidade, que será devolvida após a conferência dos dados.
2.2.4. Apresentação do comprovante dos requisitos (item 1.1), dos documentos previstos para desempate
(registro de nascimento de filhos menores de 18 anos) e dos Títulos (item 4) por cópia reprográfica
autenticada ou cópia reprográfica comum mediante apresentação do original para conferência no momento
da inscrição.
2.3. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados: o instrumento de procuração,
documento de identidade do procurador e os documentos relacionados no item 4.(títulos).
2.4. Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, e-mail e/ou extemporâneas.
3. Dos Candidatos Portadores de Deficiência (Lei nº 4.281/93)
3.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo,
desde que as atribuições da função pretendida sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras,
e a elas serão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas a serem preenchidas, de acordo com o
artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal e Decreto Federal 3.298, e suas alterações e a Lei Municipal
4.281/93.
3.2. O candidato portador de deficiência deverá tomar conhecimento das atribuições da função para a
qual deseja inscrever-se, nos termos do Anexo I deste Edital, bem como da Lei 4.281/93.
3.2.1. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discri-
minadas no artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99.
3.3. No ato da inscrição o candidato portador de deficiência deverá declarar, na ficha de inscrição,
essa condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico que ateste a espécie e
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. Este Laudo será retido
e ficará anexado à ficha de inscrição. Caso o candidato não anexe o Laudo Médico, não será
considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado
tal opção na ficha de inscrição;
3.3.1. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição não declarar essa condição, não poderá
interpor recurso em favor de sua situação.
3.4. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados para exame
médico específico com a finalidade de avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência declarada.
3.5. Será excluído da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada na ficha de inscrição, não
se constate e será automaticamente incluído na listagem geral.
3.6.  Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção sim-
ples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.
3.8. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Fe-
deral 3.298/99 e suas alterações e a Lei Municipal 4.281/93, participarão do Processo Seletivo em i-
gualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a avaliação de títulos e aos critérios de
classificação exigidos para todos os demais candidatos.
3.9. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se aprovados no
Processo Seletivo, terão seus nomes publicados na lista geral e em lista à parte, observada a respectiva
ordem de classificação.
3.10. O portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as va-
gas deste Edital, sendo reservado o percentual de 5% em face da classificação obtida.
O(s) local (is), data(s) e horário(s) para a realização da perícia médica serão divulgados dia 14/01/2011
no site www.sorocaba.sp.gov.br. e/ou Imprensa Oficial do Município.
3.11. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica.
3.12. Os candidatos portadores de deficiência, após a perícia médica, somente serão contratados
pela Administração Pública se houver compatibilidade da deficiência com o exercício das
atribuições da função ou, em caso de compatibilidade condicionada à utilização de equipamentos
especiais, se dispondo em desses a Administração Pública, nos termos da Lei 4281/93, art. 3º,
inciso IV.
3.13. Será excluído da lista especial do Processo Seletivo o candidato que:
a) não comparecer à perícia médica no local, na(s) data(s) e horário(s) previstos;
b) não tiver configurado a deficiência declarada;
c) tiver deficiência considerada incompatível com a função a desempenhar.
3.14. Após a contratação do candidato portador de deficiência, a mesma não poderá ser argüida para
justificar solicitação de restrição.
3.15. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o candidato automaticamente
será incluído na listagem geral.
4. Do Processo Seletivo
4.1. O Processo Seletivo constará de 1(uma) Fase, na qual os candidatos deverão no ato de sua inscrição
tra-zer:  os comprovantes dos requisitos básicos ( item 1.1), comprovação dos filhos menores de 18 anos
e títulos que serão pontuados conforme tabela abaixo:
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4.2. Os requisitos e os títulos apresentados serão analisados e pontuados por Grupo de Trabalho formado
por Técnicos da Secretaria da Saúde.
4.3. Não há pontuação mínima para fins de aprovação.
5. DOS RECURSOS
5.1. Caberá recurso da pontuação dos títulos à Comissão Permanente de Concursos e Processos Seletivos
Públicos, no dia 17/01/2011.
5.2. O recurso deverá ser entregue no Paço Municipal - 1º andar - Secretaria de Gestão de Pessoas -
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, no horário das 10h às 16h.
5.2.1. O recurso deverá estar devidamente fundamentado e conter número do processo seletivo, nome do
candidato, número de inscrição, número do documento de identidade.
5.3. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes, que apontarem circunstâncias
que os justifiquem e interposto dentro do prazo.
5.4. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento
de mandato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do documento de identidade do procurador.
6. Da Classificação dos Candidatos
6.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos, em lista própria.
6.2. Na hipótese de igualdade de pontos terá preferência, sucessivamente o candidato que:
a) tiver maior idade
b) tiver o maior número de filhos dependentes, menores de 18 anos.
7. Da Contratação
7.1. Caberá ao Prefeito Municipal de Sorocaba a homologação deste Processo Seletivo nos termos do
Decreto 8888/94, que regulamenta os Concursos Públicos e Processos Seletivos Municipais.
7.2. A contratação para função obedecerá a ordem de classificação final dos candidatos habilitados  de
acordo com as necessidades da Prefeitura de Sorocaba.
7.3. Por ocasião da contratação o candidato, deverá comprovar ausência de vinculo empregatício em
regime CLT com a Prefeitura de Sorocaba, nos 6 (seis) meses que a antecederem.
7.4. Por ocasião da contratação, serão exigidos dos candidatos habilitados, os documentos relativos à
com-provação das declarações dos itens 2.2.2 de a) a d).
7.5. O candidato convocado, que deixar de atender à Convocação perderá o direito a aceitação, ficando
este a critério da necessidade da Prefeitura de Sorocaba.
7.6. Os candidatos contratados serão regidos pela C.L.T.
7.7. O Processo Seletivo terá validade por 6 (seis) meses, a contar da data de sua homologação, prorro-
gável a critério da Administração, de acordo com o Artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
7.8. A aprovação no Processo Seletivo gera para o candidato, apenas a expectativa do direito à admissão.
A Prefeitura de Sorocaba procederá às contratações em número que atenda as necessidades dos serviços,
de acordo com as vagas existentes e a disponibilidade orçamentária.
7.9. A distribuição das vagas e horários oferecidos junto às unidades de saúde da rede pública será feita de
acordo com a necessidade da Secretaria da Saúde.
8. Das disposições finais.
8.1. A inscrição do candidato importará em anuência do pleno conhecimento das exigências expressas
neste Edital, na aceitação tácita das condições do Processo Seletivo e quanto à sua futura contratação.
8.2. A Inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormente,
eli-minará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas, ouvida a Comissão de Per-
manente de Concursos e Processos Seletivos Públicos.

Sorocaba, 23 de dezembro de 2010.
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS

Maria do Carmo Paes - Presidente

ANEXO I
MÉDICO

" Realizar consultas médicas nas Unidades de Saúde e, quando necessário no domicílio;
" Realizar o pronto atendimento médico, reconhecendo os casos de urgências-emergências, que exijam
atenção especializada ou de Pronto Socorro;
" Realizar ações voltadas à área da medicina do trabalho
" Emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar intervenções de pequenas cirurgias;
" Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, e de urgência e
emer-gência, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade;
" Possuir conhecimento sobre normas, rotinas, objetivos e definições das atividades desenvolvidas nas
unidades de saúde;
" Ter conhecimento do fluxograma de pacientes atendidos que requeiram encaminhamentos e/ou utilização
do serviço de ambulância para remoção;
" Desenvolver atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e a comunidade;
" Participar das ações de vigilância epidemiológica;
" Executar tarefas afins.

PORTARIA Nº 61.760/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto
nº 16.089, de 19 de março de 2008, resolve
cessar, o contrato firmado com esta Prefeitura,
de ADI VILMA LAUREANO PAZELO,

Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.761/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ADRIANA
MARIA PAEZANI FELTRE, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.762/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de AGNEIA
APARECIDA DA SILVA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.763/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
ALEXANDRA BRASIL CONCEICAO, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.764/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
ALEXANDRE FALCATO ALMEIDA, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.765/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ALICE
APARECIDA DE SOUZA CASSETARI, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.766/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº

16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ALINE
SIMOES, Professor de Educação Básica I, Nível I,
da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.767/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
CECILIA BARBOSA FURLAN, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.768/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
CRISTINA DE MIRANDA REIS MIRAGAIA,
Professor de Educação Básica II, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.769/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
LUCIA ROSSI, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.770/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
MARIA DE SOUZA, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.771/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
MARIA PEREIRA, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
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de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.772/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de ANA PAULA COVRE,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria
da Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.773/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
PAULA DE BARROS, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.774/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
PAULA DE SOUSA, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.775/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
PAULA NETO, Professor de Educação Básica II,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.776/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANA
PAULA VIEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria
da Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.777/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANDREA
CRISTINA DE ALMEIDA BRIZACCO, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.778/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANDREA
SILVA GONCALVES GARCIA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.779/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANDREIA
CRISTINA DE PONTES, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.780/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANDREIA
OLIVEIRA CORREA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.781/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
ANGELITA PIRES DE JESUS CARAMANTI,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.782/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no

uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de APARECIDA DE
FATIMA DE OLIVEIRA LOPES E SILVA, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.783/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
BELVANIA DA SILVA BENTO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.784/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
BERNADETE TRISTAO BAUS DIAS, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.785/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CAMILA
DE HOLANDA BARBOSA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.786/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19
de março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado
com esta Prefeitura, de CARINA RAMOS RIELLO,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.787/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CARLA
CRISTINA DA SILVA SANTOS, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.

Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.788/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de CARLOS AUGUSTO
CAVALCANTE DE OLIVEIRA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.789/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
CAROLINA FERREIRA QUINTILIANI, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.790/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CASSIA
CASTRO QUIXABEIRA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.791/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CASSIA
CRISTIANE LOPES DE ALMEIDA, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.792/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CASSIA
CRISTINA DA SILVA PINHEIRO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 61.793/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
CATARINA BARBUGLIO MARIANO, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.794/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CATIA
MARA DA SILVA, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.795/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CELIA
CIANO ALVES DA SILVA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.796/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CELIA
CRISTINA DE ABREU FERREIRA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.797/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CELIA
MARIA MARTINS MORAES, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.798/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº

16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CILENE
DE CAMPOS SOUZA LOLATTO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.799/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CINTIA
FERNANDA SANCHEZ GENESI, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.800/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CLAUDIA
BERNADETE VEIGA DE ALMEIDA, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.801/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CLAUDIA
MARELI RODRIGUES HENRIQUE, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.802/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.803/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de CRISTINA
MARIA VICTOR GOMES, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.

Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.804/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de DAIANE NUNES
GONZALES GOMES (matrícula 47204-8), Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.805/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de DALTON
JOSE SCURA JUNIOR, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.806/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de DANIELA
VIEIRA SANTOS, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.807/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
DANIELLE MARIA NOGUEIRA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.808/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de DANIELLE
VASCONCELLOS DE SANTANA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.809/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de DARCI
PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.810/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de DEBORA
PEREIRA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.811/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de DEBORA
ROSANA RODRIGUES DOMINGUES, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.812/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de DEISE
DE ALMEIDA, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.813/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
DENILSON DE CAMARGO MIRIM, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.814/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
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no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
DIJALMA DE CAMARGO, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.815/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
DIRCELENE SILVA AMARANTE, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.816/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
DOROTEIA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.817/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
DULCENEIA PEDROSO DE ALMEIDA
MOREIRA, Professor de Educação Básica I, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.818/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
DULCINEIA APARECIDA RODRIGUES
PEREIRA BANHOS, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.819/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o

contrato firmado com esta Prefeitura, de ECILA
SALLES DOS SANTOS, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.820/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
EDILAINE PEREIRA FARIA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.821/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
EDIMARA BRISOLA DE LALA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.822/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de EDNEIA
APARECIDA TRINDADE RAIMUNDO,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.823/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR,
Professor de Educação Básica II, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.824/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de ELAINE
APARECIDA DA SILVA (matrícula 46134-8),
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria

da Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.825/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ELAINE
DE CAMPOS VARGAS CRUZ, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.826/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de ELISABETE
APARECIDA DE CARVALHO SAVAN, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.827/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
ELISABETE PRESTES AGUILERA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.828/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de ERICA VANESCA
CARDOSO DO PATROCINIO MORAES, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.829/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19
de março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado
com esta Prefeitura, de EVA MARIA DA SILVA ROSA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.830/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
EVERSON GIMENEZ VASQUEZ, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.831/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
FABIANA BOMFIM VAZ, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.832/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
FABIANA DANIELE MONARI BAPTISTA
MIYASATO, Professor de Educação Básica I, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.833/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de FLORA HELENA
GARCIA PUGLIA FELIPPE (matrícula 46140-2),
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria
da Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.834/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
FRANCILENE OLIVEIRA LOPES, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.835/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
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no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
FRANCINE SCHIMITH CUNHA (matrícula
46247-6), Professor de Educação Básica I, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.836/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de FRANCK
RICARDO OREFICE, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.837/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
GIOVANA MARIANO MENASSI, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.838/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de GISELDA
APARECIDA MAGOGA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.839/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de GISELE
BASTIDA, Professor de Educação Básica I, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.840/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de GISELE
MASSENA RODRIGUES, Professor de Educação

Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.841/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de GLAUCE
TODESCO, Professor de Educação Básica II, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.842/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
GRACIELA DE CASSIA MAXIMO VIEIRA
(matrícula 46141-0), Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.843/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de HELEN
MENDES HIDALGO, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.844/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19
de março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado
com esta Prefeitura, de HELLEN FERNANDES DO
AMARAL CAMPOS DOS SANTOS, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.845/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ISIS
FELIPPE DE FREITAS, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.846/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de IVANDIR
ALVES, Professor de Educação Básica II, Nível I,
da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.847/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de IVANI
APARECIDA VIANA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.848/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de JAMILE
POMPEU CAMPOS, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.849/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de JANAINA
HELENA DE OLIVEIRA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.850/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto
nº 16.089, de 19 de março de 2008, resolve
cessar, o contrato firmado com esta Prefeitura,
de JEAN PIERRE FERNANDES DE OLIVEIRA,
Professor de Educação Básica II, Nível I, da
Secretaria da Educação,  a part ir  de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.851/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
JEFFERSON FERNANDO MARTINS GORI
BUTURI, Professor de Educação Básica II, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.852/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de JENNY
LOURENCO BUENO, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.853/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de JOSE
MIGUEL DA SILVA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.854/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de JOYCI
PESSOA DO LAGO, Professor de Educação Básica
II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de
22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.855/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
JUCIANE CHILO, Professor de Educação Básica
II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de
22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.856/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
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no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de JUDENI
DOS SANTOS, Professor de Educação Básica II,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.857/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
JULIANA ATAHIDE RIBEIRO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.858/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
JULIANA DAS GRACAS GRAHN, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.859/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de JUREMA
BRAGA RODOLFO DE SOUZA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.860/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de KARINA
PIRES DE CAMARGO, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.861/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de KATIA
BUENO DE OLIVEIRA CARVALHO, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da

Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.862/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de KELI
CRISTINE SILVA VIEIRA BATISTA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.863/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de KELLY
ROBERTA LIZIER SANCHES, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.864/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de LAIS DIAS SALVANI,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria
da Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.865/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de LEANDRA
APARECIDA CANUTO DOS REIS, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.866/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de LOURDES
APARECIDA RAMOS PASQUINI, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.867/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de LUCIANA
FONTAO, Professor de Educação Básica II, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.868/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de LUCIANA
FRIAS SANTOS, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.869/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de LUCIANA
MARCHESI DE SANTANA (matrícula 47086-0),
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.870/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de LUCIANE
APARECIDA PAZINI LEME, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.871/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de LUCIANE
FERREIRA SANTOS, Professor de Educação Básica
II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.872/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,

no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
LUCIANO FERREIRA DE SOUZA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.873/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
LUCILENE MARTINS RIBEIRO PAIXÃO,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.874/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MAELI
VALERIA DA SILVA, Professor de Educação Básica
II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de
22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.875/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
MARCELO DE BARROS RAMALHO, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.876/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARCIA
CAMPOS DE ARAUJO, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.877/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARCIA
TEREZINHA CARVALHO DE QUEIROZ,
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Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.878/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARCIA
VIEIRA DIAS, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.879/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
MARGARETE DE SOUZA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.880/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARI
YAMAGUCHI SHIOMI, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.881/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
AUGUSTA DIAS TREVISAN, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.882/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
BERNADETE DE BARROS, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.883/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
CONCEIÇÃO RIOS RIBEIRO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.884/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19 de
março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado com
esta Prefeitura, de MARIA CRISTINA CERQUEIRA,
Professor de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.885/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
DE FATIMA CARLOS DA SILVA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.886/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
DE FATIMA DOS SANTOS COSTA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.887/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19
de março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado
com esta Prefeitura, de MARIA ELIZABETE FALCE,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.888/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE

CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19 de
março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado com
esta Prefeitura, de MARIA EMILIA DELGADO, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.889/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
INEZ ALBUQUERQUE MAJONE, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.890/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
JOSE FERNANDES DIEBE, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.891/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.892/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
LUCIA NUNES DA FONSECA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.893/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
LUCIVANDA JACINTO DE ALMEIDA, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da

Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.894/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MARIA
OLINDINA DA SILVA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.895/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
MARIANA JESUS FONTOURA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.896/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de MAURA
CRISTINA NASCIMENTO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.897/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19
de março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado com
esta Prefeitura, de MAYLA ABDALLA CASTRO SILVA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.898/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
MICHELE CORREA PINHALVEL, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas



MUNICÍPIO DE SOROCABA PÁGINA 5124 DE DEZEMBRO DE 2010
PORTARIA Nº 61.899/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de NEARA
ISABEL DE FREITAS LIMA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.900/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de NIUMA
NEVES CARDOSO YEGH, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.901/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de OLGA
REGINA BAPTISTA DUO RICARDO, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.902/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.903/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de PAMELLA
MATAVELI DE CAMARGO FERREIRA, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.904/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº

16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de PATRICIA
PEREIRA DE ALBUQUERQUE, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.905/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de PATRICIA
VALDERES RIBEIRO GRILO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.906/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de PATRICIA
ZANFRA NUNES, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.907/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de PAULA
MANZANO RANDAZZO, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.908/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de PAULA
RENATA NILSEN, Professor de Educação Básica
II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.909/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de PEDRO
LUIZ DE MELO, Professor de Educação Básica II,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.

Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.910/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
POLLYANNE KALINKA COSTA LIMA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.911/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de PRISCILA
APARECIDA PEREIRA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.912/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de PRISCILA
CRISTINA ARTEN DE PAULA SANTOS, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.913/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RAFAEL
DE ALMEIDA OLIVEIRA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.914/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19
de março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado
com esta Prefeitura, de REGINA DIAS ANTONIO,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.915/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
REINALDO LUIS FOGAÇA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.916/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RENATA
ARAUJO CAMARGO, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.917/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RENATA
DE JESUS PROCOPIO, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.918/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RENATA
FRATI RODRIGUES, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.919/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RENATA
MARIANO, Professor de Educação Básica I, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.920/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
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16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RENATA
VAZ SILVEIRA, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.921/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
RICARDO DA SILVA MOURA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.922/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
RICARDO FRANCISCO OLIVEIRA DEVITO,
Professor de Educação Básica II, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.923/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
RONALDO BENEDITO MESSIAS, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.924/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ROSANA
PEREIRA DE CAMPOS, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.925/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de ROSANGELA
NUNES BRITO DA SILVA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir

de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.926/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
ROSEMARY DE OLIVEIRA LOBO, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.927/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
ROSEMEIRE LOPES FERREIRA LEAL, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.928/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de ROSEMILDE DE
FATIMA RODRIGUES, Professor de Educação Básica
II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.929/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de RUBIA
APARECIDA SANTOS BRITO, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.930/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de SABRINA VILLEGA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria
da Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.931/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SANDRA
LIDIA ANTUNES DA SILVA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.932/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089, de 19
de março de 2008, resolve cessar, o contrato firmado
com esta Prefeitura, de SANDRA REGINA ARRUDA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.933/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SELMA
REGINA FERREIRA COSTA DE LIMA, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.934/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SELMA
REJANE BERGAMASCO RIBEIRO, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.935/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SELMA
SCARABOTO FERNANDES, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.936/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o

contrato firmado com esta Prefeitura, de
SILMARA CRISTINA PRENHOLATTO,
Professor de Educação Básica II, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.937/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SILVIA
DE ALMEIDA FERREIRA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.938/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SIMONE
CARDOSO, Professor de Educação Básica I, Nível
I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.939/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SIMONE
CRISTINA SARAIVA FERREIRA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.940/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SIMONE
LOPES LINARES, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.941/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SIMONE
LUIZA MARQUES, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
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Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.942/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SIMONE
PEREIRA DE OLIVEIRA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.943/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SIRLENE
DE ALMEIDA OLIVEIRA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.944/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SOLANGE
CIZINO DA SILVA BARALDI, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.945/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
SOLANGE DE LOURDES ANTUNES, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.946/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
SOLANGE FILOMENA DE MORAIS, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.947/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SONIA
CRISTINA ALBA MUNERATO, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.948/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SUSANA
MARIA DE ALMEIDA, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.949/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SUSETE
DA SILVA NUNES E SOUZA, Professor de
Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.950/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de TALITA
CRISTINA NORONHA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.951/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de TATIANA
GOMES DE AZEVEDO, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.952/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº

16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de TATIANE
CRISTINA RECIO, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.953/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de TEREZA
CRISTINA GALVAO CESAR, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.954/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de TEREZA
FERREIRA MARTINS, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.955/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
THEREZA CRISTINA FERRI VIEIRA, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.956/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de THIAGO
AUGUSTO PEDROSO DE LARA, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.957/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de TOBIAS
DONIZETI DOS SANTOS, Professor de Educação
Básica II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.

Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.958/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
VALDECIR FIRMINO DOS SANTOS, Professor
de Educação Básica II, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.959/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VALERIA
CRISTINA BARBOZA DUARTE, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.960/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de VALQUIRIA MARIA
DE CAMPOS LOTTI, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.961/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VANESSA
FERREIRA GARCIA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.962/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 16.089,
de 19 de março de 2008, resolve cessar, o contrato
firmado com esta Prefeitura, de VANESSA
MILANELO DOS ANJOS DE CARVALHO,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria
da Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 61.963/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VANESSA
RAMIRES LAZARO SIMOES, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.964/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VANIA
JACINTO DOS SANTOS, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.965/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VERA
CRISTINA LOVISON, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.966/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VERA
LUCIA LEONEL CORREA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.967/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VERA
LUCIA MARTINS GONCALVES, Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, a partir de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.968/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº

16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VERENA
CRISTINA PEZZATO, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 22 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.969/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
VIRGILINA CAETANO EUZEBIO GOMES,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.970/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de VIVIANE
GISOLDI, Professor de Educação Básica I, Nível I,
da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.971/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de
WELLINGTON RICARDO DE SOUZA SANTOS,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.972/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de WILSON
JOAQUIM NUNES, Professor de Educação Básica
II, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.978/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, a
partir de 01 de Janeiro de 2011, os efeitos da
Portaria nº 57.731/DAP, de 10 de Novembro de

2008, que designou RITA DE CASSIA JORDAO
DA SILVA MUNHOZ, para exercer, em substituição,
o cargo de Diretor de Escola, da Secretaria da
Educação.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.979/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, a
partir de 01 de Janeiro de 2011, os efeitos da
Portaria nº 61.036/DICAF, de 01 de Julho de 2010,
que designou ADELAIDE PIVA DE LIMA, para
exercer, em substituição, o cargo de Diretor de
Escola, da Secretaria da Educação.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.980/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve dispensar,
a pedido, KELLY VERINA PORTUGAL
BOMTORIN, Médico, da Secretaria da Saúde, a
partir de 17 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.981/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de ANDREIA
SIQUEIRA LEAO, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 22 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.982/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve determinar
que fique apostilado nos assentamentos de LIGIA
GALVAO, Auxiliar de Educação, da Secretaria da
Educação, o seu nome de casada LIGIA GALVAO
MELO DAS NEVES.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.983/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve determinar
que fique apostilado nos assentamentos de SILVIA
HELENA PEDROSO RAMOS, Auxiliar de
Educação, da Secretaria da Educação, o seu nome
de casada SILVIA HELENA PEDROSO RAMOS
NOGUEIRA.

Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.984/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve
determinar que fique apostilado nos assentamentos
de ROSA MARIA DO NASCIMENTO, Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da
Educação, o seu nome de casada ROSA MARIA
DO NASCIMENTO NIGRO.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.985/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, ALESANDRO MARCELO DA CRUZ,
Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria da Saúde, a
partir de 15 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.986/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, ALINE ALVES MARCHETO, Assistente
Social I, da Secretaria da Cidadania, a partir de 16
de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.987/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, CAIO CESAR SAVIETTO
PETRUCELLI, Engenheiro Civil I, da Secretaria
da Habitação e Urbanismo, a partir de 16 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.989/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve remover,
a pedido, TATIANE APARECIDA LOPES DE
OLIVEIRA, Auxiliar de Administração, da
Secretaria da Cultura e Lazer, para exercer seu
cargo na Secretaria da Saúde, a partir de 13 de
Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 61.990/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar,
a pedido, HELENIR ROSA LIMA, Auxiliar de
Administração, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, a partir de 20 de Dezembro de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.991/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo FILOMENA
MARIA GUERRA DA CRUZ OLIVEIRA, Diretor
de Escola, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.992/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo
WANDERLEI ACCA, Diretor de Escola 1º e 2º
Graus, Nível IV, da Secretaria da Educação, a partir
de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.993/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo VERA
LUCIA ESQUIERDO DE ANDRADE, Médico, da
Secretaria da Saúde, a partir de 01 de Janeiro de
2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.994/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo ROSA
GALVAN, Assistente de Administração II, da
Secretaria do Meio Ambiente, a partir de 01 de
Janeiro de 2011, cessando-se os efeitos da Portaria
nº 56.487/DAP de 17 de Março de 2008.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.995/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo NORA NEI
DOS SANTOS MARTINS, Agente Infantil, da
Secretaria da Educação, a partir de 01 de Janeiro
de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.996/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de

Sorocaba, resolve desligar de seu cargo NELSON
VASQUES VALVERDE, Vigia, da Secretaria da
Administração, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.997/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo DORIVAL
CELSO MORETTO, Técnico de Segurança do
Trabalho I, da Secretaria de Gestão de Pessoas, a
partir de 01 de Janeiro de 2011, cessando-se os
efeitos da Portaria 61.019/DICAF de 30 de Junho
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.998/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo DEBORA
CRISTINA VAZ GARCIA, Professor de Educação
Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir
de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 61.999/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo ELVIRA
TERESA LEZIER SANCHES, Professor de
Educação Básica I, Nível II, da Secretaria da
Educação, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.000/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo ANA MARIA
SOARES DE MIRANDA, Auxiliar de Enfermagem,
da Secretaria da Saúde, a partir de 01 de Janeiro de
2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.001/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo LUCIA DE
FATIMA DA SILVA SEVILHA, Professor de
Educação Básica I, Nível II, da Secretaria da
Educação, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.002/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo MARIA
APARECIDA GOMES PRADO, Auxiliar de
Enfermagem, da Secretaria da Saúde, a partir de 01
de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.003/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba,
resolve desligar de seu cargo NATALINA MARTINS
BALTAZAR, Auxiliar de Serviços, da Secretaria da
Cidadania, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.004/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo CATARINA
BENEDITA PAIFFER, Enfermeiro, da Secretaria
da Saúde, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.005/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba,
resolve desligar de seu cargo DOROTI MARQUES
DE OLIVEIRA, Inspetor de Alunos, da Secretaria da
Educação, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.006/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo ANTONIO
SILVIO TOMAZI, Mestre de Manutenção de
Veículos, da Secretaria de Obras e Infraestrutura
Urbana, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.007/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo
MARGARIDA CONCEIÇÃO DAS DORES
LOPES TEIXEIRA, Enfermeiro, da Secretaria da
Saúde, a partir de 01 de Janeiro de 2011, cessando-
se os efeitos da Portaria nº 58.445/DAP de 17 de
Fevereiro de 2009.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.008/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
aposentadoria deferida pela Fundação da Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, resolve desligar de seu cargo DEISE DIAS
RODRIGUES, Professor de Educação Básica II,
Nível II, da Secretaria da Educação, a partir de 01
de Janeiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.009/DICAF

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº
16.089, de 19 de março de 2008, resolve cessar, o
contrato firmado com esta Prefeitura, de SILVIA
MARIA BENICIO DE AZEVEDO SILVA,
Professor de Educação Básica I, Nível I, da
Secretaria da Educação, a partir de 22 de Dezembro
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, 20 de Dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legislação vigente, o Sr. Prefeito Municipal assinou as portarias nomeando os concursados
para os cargos mencionados, na forma específica a seguir.

PORTARIA NOME CARGO
12.683/DDP ANA PAULA DE ARAÚJO LIMA MÉDICO
12.684/DDP ANDERLINGTON MANOEL GERMANO MÉDICO
12.685/DDP FÁBIO RENATO QUEIRÓZ LIMA AUXLIAR DE ADMINISTRAÇÃO
12.686/DDP LAÍZ DE MORAES PARRA TÉCNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
12.687/DDP EDSON ROBERTO ESTEVES JÚNIOR AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
12.688/DDP DANIELA MATOS ENFERMEIRO
12.689/DDP MOISÉS AYRES DE SOUZA MOTORISTA ESPECIALIZADO
12.690/DDP ARACIDES BENEVIDES AYRES JÚNIOR MOTORISTA ESPECIALIZADO
12.691/DDP ALEXANDRE JUNGER DE FREITAS PROCURADOR
12.692/DDP ELIANE APARECIDA DOS SANTOS ENFERMEIRO
12.693/DDP KELLY APARECIDA DA COSTA ENFERMEIRO
12.694/DDP SÉRGIO FAURO JÚNIOR AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
12.695/DDP RENAN ROLIM DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
12.696/DDP THAÍS ELEONORA MADEIRA BUTI MÉDICO VETERINÁRIO
12.698/DDP LIGIA MARIA CORRADINI BATAGLIN MÉDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Nos termos da Legislação vigente, a Prefeitura de Sorocaba convoca os concursados acima mencionados
a tomar posse dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação.
O não cumprimento deste prazo implicará na perda dos direitos decorrentes de sua classificação no
Concurso Público.
Segue abaixo a lista de documentação a ser apresentada neste prazo.

ORIGINAIS PARA SEREM APRESENTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DICAF)
01- Carteira de trabalho;
02 - PIS/PASEP;
03- Certificado de reservista;
04- Título de eleitor / comprovante de quitação da última eleição;
05- Cédula de identidade;
06- Comprovante de contribuição sindical (CTPS / hollerith); Se não apresentar o comprovante na
entrega dos documentos, terá o desconto em folha e não será devolvido.
07- 1 (uma foto) 3X4 com nome no verso;
08- Antecedentes Criminais.
 09- Declaração de outro vínculo empregatício em órgão público, com o horário de trabalho, ou cópia de
exoneração e declaração do tempo de serviço.
10- Histórico Escolar / Diploma (Obs. Conforme requisitos do edital).

CÓPIAS (EM TAMANHO A4) PARA SEREM ENTREGUES NA DICAF
01- CPF (CIC);
02- Certidão de nascimento ou casamento (se for casado);
03- Registro do Conselho Profissional (técnico / superior);
04- PIS / PASEP;
05- Histórico Escolar / Diploma (Obs. Conforme requisitos do edital);
06- Certidão de nascimento de filhos até 14 anos (para fins de salário família);
07- Certidão de nascimento de filhos até 21 anos (para fins de Imposto de Renda);
08- Comprovante de pagamento de anuidade do conselho (técnico / superior);
09- RG;
10- Título de eleitor / comprovante de quitação da última eleição;
11- Certificado de Reservista;
12- Declaração de Imposto de Renda;
13- Cartão do Banco / nº da Conta Corrente (se tiver conta no BANCO ITAU).
15- Carteira Nacional de Habilitação
16 - Comprovante de contribuição sindical (CTPS / hollerith);
17- Cópia da Carteira Profissional e de todos os registros;
18- Comprovante de endereço.

ABERTURA DE CONTA CORRENTE (BANCO ITAÚ - PAÇO)
(Para quem ainda não tem conta no Banco Itaú)
01- CPF (01 cópia);
02- RG (01 cópia);
03- Comprovante de residência (conta de luz ou telefone) (01 cópia); Obs.em nome do cliente.
04- Certidão de casamento (01 cópia).
Nota: As cópias deverão ser apresentadas junto ao original.

EXAME MÉDICO
01 - Marcar o exame pessoalmente;
02 - Trazer 01 (uma) foto 3x4;
03 - Se usar óculos, não se esquecer de trazê-los;
04 - Trazer receita médica se fizer uso de algum medicamento;
05 - Trazer xerox comprovante de vacinação contra tétano junto com original;
06 - Se possuir, trazer carteira de prevenção ao câncer.
07 - Declaração Médica constando Idade Gestacional e data provável do parto

ENTREGA DE DOCUMENTOS ATÉ AS 16 HORAS NA SEGEP/DAP.
Sorocaba, 23 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.668/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições legais e de acordo com o
artigo 16 da Lei nº. 3.800/91, com nova redação
pela Lei nº. 8.290/07, e decreto nº. 16.089/08,
resolve prorrogar por 05 dias, a posse de NILSIDELI
BARBETA, nomeada pela portaria nº. 12.654/
DDP, de 14 de dezembro de 2010, para o cargo de
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.669/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,

no uso das atribuições legais e de acordo com o
artigo 16 da Lei nº. 3.800/91, com nova redação
pela Lei nº. 8.290/07, e decreto nº. 16.089/08,
resolve prorrogar por 05 dias, a posse de ISAC DOS
SANTOS, nomeado pela portaria nº. 12.664/DDP,
de 15 de dezembro de 2010, para o cargo de
TÉCNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.670/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.585/DDP, de 02 de dezembro de
2010, que nomeou FABÍOLA CRISTINA
MARTINS RODRIGUEZ, para exercer o cargo de

MÉDICO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.671/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.586/DDP, de 02 de dezembro de
2010, que nomeou PAULO ROBERTO DE ABREU
SAMPAIO, para exercer o cargo de MÉDICO, pelo
não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
 Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.672/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.613/DDP, de 07 de dezembro de
2010, que nomeou MAURÍCIO JOSÉ CAMARGO,
para exercer o cargo de AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento do
prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.673/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.614/DDP, de 07 de dezembro de
2010, que nomeou MARIA TEREZA ALQUEZAR
DIAS, para exercer o cargo de TÉCNICO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO, pelo não
cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.674/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.616/DDP, de 07 de dezembro de
2010, que nomeou EDUARDO PRIULI DE
ANDRADE, para exercer o cargo de AUXILIAR
DE ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.675/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.618/DDP, de 07 de dezembro de
2010, que nomeou MARIANA PEREIRA
JUSTINO, para exercer o cargo de ENFERMEIRO,
pelo não cumprimento do prazo legal.

Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.676/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.621/DDP, de 08 de dezembro de
2010, que nomeou JOELSON SANTOS SILVA,
para exercer o cargo de MOTORISTA
ESPECIALIZADO, pelo não cumprimento do
prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.677/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.622/DDP, de 08 de dezembro de
2010, que nomeou ALEXANDRE DE JESUS
PRIETO, para exercer o cargo de MOTORISTA
ESPECIALIZADO, pelo não cumprimento do
prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.678/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.623/DDP, de 08 de dezembro de
2010, que nomeou KAREN DE BARROS
FREITAS PEZATTO, para exercer o cargo de
PROCURADOR, pelo não cumprimento do prazo
legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.679/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.629/DDP, de 08 de dezembro de
2010, que nomeou JAQUELINE XAVIER DE
GÓES, para exercer o cargo de ENFERMEIRO,
pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.680/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.632/DDP, de 08 de dezembro de
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2010, que nomeou MARA RAMOS TREVISAN,
para exercer o cargo de ENFERMEIRO, pelo não
cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.681/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.638/DDP, de 09 de dezembro de
2010, que nomeou JULIANA APARECIDA
GHIRARDI, para exercer o cargo de AUXILIAR
DE ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.682/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.640/DDP, de 09 de dezembro de
2010, que nomeou EOLIMAR VICTÓRIA DA
SILVA, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento do
prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.683/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2010, devidamente homologado em 02/07/2010,
nomeia ANA PAULA DE ARAÚJO LIMA, para
exercer na Secretaria da Saúde, em caráter efetivo,
o cargo de MÉDICO, criado pela Lei nº 3.454 de 18
de dezembro de 1990, com vaga criada pela Lei nº
8.941 de 08 de outubro de 2009.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.684/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,
inciso XI, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba, e a vista do resultado final do Concurso
Público nº 04/2010, devidamente homologado em
02/07/2010, nomeia ANDERLINGTON
MANOEL GERMANO, para exercer na Secretaria
da Saúde, em caráter efetivo, o cargo de MÉDICO,
criado pela Lei nº 3.454 de 18 de dezembro de
1990, com vaga criada pela Lei nº 8.941 de 08 de
outubro de 2009.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.685/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,

inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba,
e a vista do resultado final do Concurso Público nº
04/2010, devidamente homologado em 02/07/
2010, nomeia FÁBIO RENATO QUEIROZ LIMA,
para exercer na Secretaria da Saúde, em caráter
efetivo, o cargo de AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO, criado pela Lei nº 3.802 de
04 de dezembro de 1991, com vaga criada pela Lei
nº 9.132 de 26 de maio de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.686/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 03/
2008, devidamente homologado em 26/06/2008,
nomeia LAÍZ DE MORAES PARRA, para exercer
na Secretaria da Educação, em caráter efetivo, o cargo
de TÉCNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO,
criado pela Lei nº 8.348 de 27 de dezembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.687/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no
uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso XI,
da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a vista do
resultado final do Concurso Público nº 04/2010,
devidamente homologado em 02/07/2010, nomeia
EDSON ROBERTO ESTEVES JÚNIOR, para exercer
na Secretaria da Saúde, em caráter efetivo, o cargo de
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, criado pela Lei
nº 3.802 de 04 de dezembro de 1991, com vaga criada
pela Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.688/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2010, devidamente homologado em 02/07/2010,
nomeia DANIELA MATOS, para exercer na
Secretaria da Saúde, em caráter efetivo, o cargo de
ENFERMEIRO, criado pela Lei nº 3.454 de 18 de
dezembro de 1990, com vaga criada pela Lei nº
8.534 de 17 de julho de 2008.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.689/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 03/
2008, devidamente homologado em 26/06/2008,
nomeia MOISÉS AYRES DE SOUZA, para exercer
na Secretaria da Saúde, em caráter efetivo, o cargo
de MOTORISTA ESPECIALIZADO, criado pela
Lei nº 3.802 de 04 de dezembro de 1991, com vaga
criada pela Lei nº 4.545 de 13 de maio de 1994.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.690/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso

XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 03/
2008, devidamente homologado em 26/06/2008,
nomeia ARACIDES BENEVIDES AYRES JÚNIOR,
para exercer na Secretaria da Saúde, em caráter
efetivo, o cargo de MOTORISTA
ESPECIALIZADO, criado pela Lei nº 3.802 de 04
de dezembro de 1991.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.691/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 03/
2008, devidamente homologado em 03/07/2008,
nomeia ALEXANDRE JUNGER DE FREITAS,
para exercer na Secretaria de Negócios Jurídicos,
em caráter efetivo, o cargo de PROCURADOR,
criado pela Lei nº 3.454 de 18 dezembro de 1990,
com vaga criada pela Lei nº 4.503 de 24 de março
de 1994.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.692/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2010, devidamente homologado em 02/07/2010,
nomeia ELIANE APARECIDA DOS SANTOS, para
exercer na Secretaria da Saúde, em caráter efetivo,
o cargo de ENFERMEIRO, criado pela Lei nº 3.454
de 18 de dezembro de 1990, com vaga criada pela
Lei nº 7.614 de 16 de dezembro de 2005.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.693/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2010, devidamente homologado em 02/07/2010,
nomeia KELLY APARECIDA DA COSTA, para
exercer na Secretaria da Saúde, em caráter efetivo,
o cargo de ENFERMEIRO, criado pela Lei nº 3.454
de 18 de dezembro de 1990, com vaga criada pela
Lei nº 7.614 de 16 de dezembro de 2005.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de 2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.694/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2010, devidamente homologado em 02/07/2010,
nomeia SÉRGIO FAURO JÚNIOR, para exercer na
Secretaria de Finanças, em caráter efetivo, o cargo
de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, criado pela
Lei nº 3.802 de 04 de dezembro de 1991, com vaga
criada pela Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.

Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.695/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,
inciso XI, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba, e a vista do resultado final do Concurso
Público nº 04/2010, devidamente homologado em
02/07/2010, nomeia RENAN ROLIM DA SILVA,
para exercer na Secretaria de Finanças, em caráter
efetivo, o cargo de AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO, criado pela Lei nº 3.802 de
04 de dezembro de 1991, com vaga criada pela Lei
nº 9.132 de 26 de maio de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12.696/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61,
inciso XI, da Lei Orgânica do Município de
Sorocaba, e a vista do resultado final do Concurso
Público nº 04/2010, devidamente homologado em
02/07/2010, nomeia THAÍS ELEONORA
MADEIRA BUTI, para exercer na Secretaria da
Saúde, em caráter efetivo, o cargo de MÉDICO
VETERINÁRIO, criado pela Lei nº 3.454 de 18 de
dezembro de 1990, com vaga criada pela Lei nº
4.503 de 24 de março de 1994.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de dezembro de
2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº12.697DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas,
no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº.
16.089 de 19 de março de 2008, resolve revogar a
Portaria nº 12.624/DDP, de 08 de dezembro de
2010, que nomeou VIRNA MARIA GUEVARA,
para exercer o cargo de MÉDICO , em decorrência
de sua desistência.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de dezembro de 2010.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 12.698/DDP

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba,
no uso das atribuições constantes do artigo 61, inciso
XI, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 04/
2010, devidamente homologado em 02/07/2010,
nomeia LIGIA MARIA CORRADINI BATAGLIN,
para exercer na Secretaria da Saúde, em caráter
efetivo, o cargo de MÉDICO, criado pela Lei nº
3.454 de 18 de dezembro de 1990, com vaga criada
pela Lei nº 8.941 de 08 de outubro de 2009.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de dezembro de
2010.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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 SEAD Secretaria da Administração
DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: JHM Engenharia e Topografia LTDA.
Processo CPL nº 2480/2009 - Convite nº 125/2009.
Objeto: Elaboração e Levantamento
Planialtimétrico Cadastral de Áreas Urbanas ou
Suburbanas.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 16/09/2009,
prorrogado por 90 (noventa) dias, á partir de 21/
12/2010 até 20/03/2011 nos termos do artigo 57
e Incisos da Lei Federal nº 8.666/93 e aditado em
9,09% (Nove Vírgula Nove Por Cento) dentro dos
limites permitidos pelo artigo 65, parágrafo 1º da
Lei nº 8.666/93.
 Sorocaba, 07 de Dezembro de 2.010.

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: Terpav Terraplenagem e
Pavimentação Sorocaba LTDA.
Processo CPL nº 1221/2010 - Dispensa nº 988/
2010.
Objeto: Manutenção e Operação ao Aterro
Sanitário.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 07/06/2010,
prorrogado por 30 (trinta) dias, á partir de 07/10/
2010 até 06/11/2010 nos termos do artigo 57 e
Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R$ 320.251,00 (Trezentos e Vinte Mil,
Duzentos e Cinqüenta e Um Reais).
 Sorocaba, 06 de Outubro de 2.010.

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 197/2010

A PREFEITURA DE SOROCABA, nos termos do
artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de
Maio de 2005, por sua Autoridade Competente,
declara Homologado este Pregão Eletrônico nº 197/
2010 - CPL nº 2815/2010, destinado ao
Fornecimento de Suprimentos de Informática (folha
sulfite) para toda P.S.  Sorocaba, 14 de dezembro de
2010. Rosemeire Nunes de Oliveira- Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO nº 38/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA,
nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº
5.450 de 31 de Maio de 2005, por sua Autoridade
Competente,  declara Homologado este Pregão
Eletronico nº 38/2010 - CPL nº 2645/2010,
destinado a AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA SES E
SAÚDE. Sorocaba, 20 de DEZEMBRO de 2010.
Regina Célia Canhada - Pregoeira

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
Processo CPL nº 2287/2009 - Pregão nº 123/2009.
Objeto: Fornecimento de Emulsão Catiônica.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 19/08/2009,
prorrogado por 60 (sessenta) dias, á partir de 19/
11/2010 até 18/01/2011 nos termos do artigo 57
e Incisos da Lei Federal nº 8.666/93.
 Sorocaba, 12 de Novembro de 2.010.

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

A Prefeitura de Sorocaba, nos termos do artigo 8º,
inciso VI do Decreto  nº 5.450 de 31 de maio de 2005,
por sua Autoridade competente,  declara   Homologada
este Pregão Presencial nº 70/10 - CPL 2359/10,
destinado a aquisição de móveis  para a  Secretaria de
Segurança Comunitária. Sorocaba, 02 de dezembro de
2010. Rosemeire Nunes de Oliveira - Pregoeira.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

Processo CPL nº 88/2010 - Convite nº. 09/2010.
Objeto: Serviço de Engenharia para Elaboração de
Projeto Flexível de Dimensionamento de
Pavimento Flexível e Recapeamento.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 06/08/2010,
prorrogado por 03 (três) meses, a partir de 10/12/
2010 até 09/03/2011, nos termos do artigo 57,
inciso II da Lei.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: Sistran Engenharia Ltda

CLARICE ORTIZ MARTINS
Seção de Gestão de Contratos

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS.
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Processo CPL nº 123/2005 - Tomada de Preço nº.
022/2005
Objeto: Fica o contrato celebrado em 09/03/2007,
prorrogado por 06 (seis) meses, à partir de 10/12/
2010 até 09/06/2011, nos termos dos artigos 57 e
Inciso II da Lei.
Assunto: Prestação de Serviço de Limpeza Técnica
Hospitalar na Policlínica Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: Pratic Service e Terceirizados Ltda.
Valor: R$ 283.617,23 (Duzentos e Oitenta e Três Mil
Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte Três Centavos.)

CLARICE ORTIZ MARTINS
Seção de Gestão de Contratos

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

Processo CPL nº 0025/2010 - Inexigibilidade nº.
03/2010.
Objeto: Fica o contrato celebrado em 22/02/2010,
prorrogado por 60 (sessenta) dias, a partir de 01/
01/11 até 28/02/11, nos termos dos artigos 57 e
Incisos da Lei 8.666/93, para utilização de saldo
remanescente.
Assunto: Aquisição de vale transporte p/
atendimento de munícipes em tratamento de saúde
contínua.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: URBES - Empresa de Desenvolvimento
Urbano e Social de Sorocaba
 Sorocaba, 22 de Dezembro de 2010.

CLARICE ORTIZ MARTINS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

Processo CPL nº 0075/2010 - CV nº. 06/2010.
Objeto: Fica o contrato celebrado em 20/04/2010,
prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir de 13/
11/10 até 12/02/11, nos termos dos artigos 57,
Inciso II da Lei 8.666/93.
Assunto: Serviço de Planejamento Urbano p/
Elaboração de Plano Municipal de Habitação
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: Integra Sociedade Cooperativa.
 Sorocaba, 12 de Novembro de 2010.

CLARICE ORTIZ MARTINS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

Processo CPL nº 1568/2008 - TP nº. 0024/2008
Objeto: Fica o contrato celebrado em 06/08/2008,
prorrogado por 30 (trinta) dias, a partir de 06/09/
10 até 05/10/10, nos termos dos artigos 57 e Incisos
da Lei.
Assunto: Serviços de Limpeza para a SECID.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: São Geraldo Serviços Gerais S/C Ltda.
Valor: R$ 15.886,18 (Quinze Mil, Oitocentos e
Oitenta e Seis Reais e Dezoito Centavos).
 Sorocaba, 03 de Setembro de 2010.

CLARICE ORTIZ MARTINS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

Processo CPL nº 1568/2008 - TP nº. 0024/2008
Objeto: Fica o contrato celebrado em 06/08/2008,
prorrogado por 60 (sessenta) dias, a partir de 06/
10/10 até 05/12/10, nos termos dos artigos 57 e
Inciso II da Lei 8.666/93.
Assunto: Serviços de Limpeza para a SECID.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: São Geraldo Serviços Gerais S/C Ltda.
Valor: R$ 15.886,18 (Quinze Mil, Oitocentos e
Oitenta e Seis Reais e Dezoito Centavos).
 Sorocaba, 03 de Outubro de 2010.

CLARICE ORTIZ MARTINS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.

PROCESSO: CPL nº. 2213/2010.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº. 017/2010.
OBJETO: DESTINADO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
DISPONIBILIZANDO AS ULTIMAS VERSÕES
DAS CENTRAIS EDUCACIONAIS E DOS
MÓDULOS EDUCACIONAIS, TANTO NO
HARDWARE QUANTO NOS SOFTWARES, E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: POSITIVO INFORMÁTICA S/A
VALOR: R$ 4.171.396,66 (QUATRO MILHÕES,
CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS
E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS).
DOTAÇÃO:
 100400.3.3.90.39.00.12.361.2022.2729.

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES
SEÇÃO DE PREGÃO

PROCESSO: CPL nº. 2493/10
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº. 173/10
OBJETO: FORNECIMENTO DE CESTAS DE
ALIMENTOS  PARA ATENDER FAMÍLIAS
CARENTES.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE
SOROCABA
CONTRATADA: TOTAL CESTA  BÁSICA DE
ALIMENTOS LTDA.
VALOR: R$ 341.460,00 (trezentos e  quarenta e
um mil e  quatrocentos e sessenta reais).
DOTAÇÃO:
 70100.3390.32.00.08.244.4007.2471.

MARIA SUELI ARAUJO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

PROCESSO: CPL n.º 252/2007 - CP nº 017/2007

OBJETO: Serviço de Preparo e Distribuição da
Merenda Escolar para a Rede Pública
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 03/03/
2009, aditado em 21,853% (Vinte e Um Vírgula
Oitocentos e Cinquenta e Três Por Cento), do
valor inicial do contrato, dentro dos limites
permitidos pelo artigo 65, parágrafo 1º da Lei.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: ERJ ADMINISTRAÇÃO E
RESTAURANTES LTDA
Valor: R$ 8.350.027,55 (Oito Milhões, Trezentos
e Cinquenta Mil, Vinte e Sete Reais, Cinquenta e
Cinco Centavos).

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Processo: CPL nº. 3242/2009 - Concorrência
Pública nº 26/2009.
Objeto: Prestação de Serviços de Plantio e
Fornecimento de Grama Esmeralda e Terra Fértil
para Implantação de Novos Parques.
Contratante: Prefeitura de Sorocaba.
Contratada: Enagro Ambiental Comércio e
Serviços Ltda.
Valor: R$ 892.000,00 (Oitocentos e Noventa e
Dois Mil Reais).
Dotação: 90100.3.3.90.39.99.15.451.5002.2306.

Denise Helena Molina
Seção de Licitações

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.

PROCESSO: CPL nº. 1891/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 142/2010.
OBJETO: SERVIÇO DE REVISÃO E
ATUALIZAÇÃO DO PPRA (PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS).
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: MALUF & PARIS
ENGENHARIA LTDA.
VALOR: R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil
Reais).
DOTAÇÃO:
 170100.3.3.90.39.05.04.122.7014.2487.

DENISE HELENA MOLINA
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

PROCESSO: CPL nº. 2000/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 146/2010.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
COLETA DE DADOS PARA IDENTIFICAR AS
CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOROCABA.
CONTRATADA: CERTVS SOLUÇÕES EM
SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA.
VALOR: R$ 76.500,00(Setenta e Seis Mil e
Quinhentos Reais).
DOTAÇÃO:
 70100.3.3.90.39.05.08.244.4007.2713.

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

PROCESSO: CPL nº. 2375/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 168/2010.
OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NO JARDIM IPÊ.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
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DE SOROCABA.
CONTRATADA: S ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR: R$ 132.677,17 (Cento e Trinta e Dois
Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Dezessete
Centavos).
DOTAÇÃO: 90100.15.451.5002.1410

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS.
SEÇÃO DE GESTÃO E CONTRATOS.

PROCESSO: CPL nº. 494/2007.
MODALIDADE: Pregão nº. 221/2007.
OBJETO: Prestação de Serviços de Limpeza em
Ambientes destinados ao Programa Clube da
Escola.
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 28/11/
2009, prorrogado pelo período de 04 (quatro)
meses, a partir de 28/11/2010 até 27/03/2011, de
acordo com o artigo 57
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: P. S. Service Temporária Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 40.043,52 (Quarenta Mil,
Quarenta e Três Reais, Cinquenta e Dois Centavos).

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos.

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS.
SEÇÃO DE GESTÃO E CONTRATOS.

PROCESSO: CPL nº. 669/2006.
MODALIDADE: Pregão 348/2006
OBJETO: Locação de equipamentos de
informática para o Projeto Sabe Tudo.
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 17/04/
2007, prorrogado pelo período de 06 (seis) meses,
a partir de 17/10/2010 até 16/04/2011, de acordo
com o artigo 57 e
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: Links Technology Informática
Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 271.873,62 (Duzentos e
Setenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Três

Reais, Sessenta e Dois Centavos).

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos.

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS.
SEÇÃO DE GESTÃO E CONTRATOS.

PROCESSO: CPL nº. 3717/2009.
MODALIDADE: Tomada de Preço nº. 035/2009.
OBJETO: Desenvolver Oficinas de Teatro Para o
Programa Escola em Tempo Integral da Oficina do
Saber.
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 02/02/
2010, prorrogado pelo período de 12 (doze) meses,
a partir de 01/01/2011 até 31/12/2011, de acordo
com o artigo 57 e
Fica também através deste termo o contrato aditado
em 25% (vinte e cinco por cento) dentro dos limites
permitido pelo art. 65, parágrafo 1º da Lei
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: Rariz Cultural Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 242.165,00 (Duzentos e
Quarenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Cinco
Reais).

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos.

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

PROCESSO: CPL n.º 1526/2010 - CV 108/2010
OBJETO: Levantamento Topográfico
Planialtimétrico Cadastral do Parque Tecnológico
de Sorocaba.
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 03/09/
2010, prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
a partir de 03/12/2010 até 31/01/2011 de acordo
com o artigo 57 e inciso II da Lei.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: J.H.M. ENGENHARIA &
TOPOGRAFIA LTDA.

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

 SEDU Secretaria da Educação

EDITAL SEDU/GS Nº 37 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
CONVOCAÇÃO - SECRETÁRIA ESCOLAR

A Secretaria da Educação, em conformidade com o item X do Edital de Concurso de Acesso nº 02/2010,
convoca os candidatos aprovados e classificados  para o cargo de Secretária Escolar, para sessão de
escolha de vagas.

Local:  Prefeitura de Sorocaba  -  Auditório  -  Andar térreo
Dia: 14 de Janeiro de 2011
Horário: 8h30min

Secretária Escolar: os candidatos aprovados e classificados, do 1º classificado ao 50º classificado.
- Será publicada a relação de vagas no átrio e no Mural de Informações (andar térreo) da Prefeitura de
Sorocaba e poderá ser acessada através dos sites: www.sorocaba.sp.gov.br. e www.educacao.sorocaba.sp.gov.br.

INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS:
- Na sessão de escolha de vagas o candidato deverá apresentar carteira de identidade (RG).
- Os candidatos aprovados e classificados procederão à escolha de vagas, obedecendo rigorosamente à
ordem de classificação final.
- O candidato convocado que não comparecer à referida sessão ou dela desistir, terá exaurido seus direitos
no Concurso de Acesso.
- A escolha por procuração, será feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com
firma reconhecida, acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do
candidato, que ficarão retidas.
- Os candidatos convocados que ultrapassarem o número de vagas somente escolherão em caso do não
comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.

Maria Teresinha Del Cistia
Secretária da Educação

COMUNICADO SEDU/DAGE Nº 41 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010

A Secretaria da Educação, nos termos das Resoluções SEDU/GS nº 10 e 11/2008, comunica que será
realizada a sessão de atribuição para os docentes efetivos integrantes do Quadro de Magistério Público
Municipal de Sorocaba inscritos para substituição temporária de Suporte Pedagógico. A chamada seguirá
a ordem dos candidatos classificados no Comunicado SEDU/GS nº 07/2008.

Dia: 27/12/2010
Horário: 18 horas
Local: Prefeitura de Sorocaba - Secretaria da Educação - 1ºAndar

Diretor de Escola
  - Os candidatos serão chamados por ordem de classificação, resguardando o direito de escolha ao melhor
classificado presente.

UNIDADE ESCOLAR
 CEI - 59 "Eugênio Leite"    -     Bairro: Brigadeiro Tobias

OBS.: O candidato deverá apresentar Carteira de Identidade (RG). A escolha por procuração será feita
mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato que ficarão retidas.
Sorocaba, 22 de Dezembro de 2010.

Rosária Clavijos Simão
Diretora de Área de Gestão Educacional

Resolução SEDU/GS Nº 16 de  22 de  dezembro de 2010

Autorização para Funcionamento de Unidade Escolar

A Secretária da Educação, com fundamento na Deliberação CME Nº 01/2008 de 20 de maio de 2008,
Indicação CME Nº 01/2008 de 20/05/2008 e Resolução SEDU/GS Nº18/2008 de 27 de maio de 2008 e  a
vista do que consta no processo nº. 5.904 7/2010,

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica autorizado o funcionamento do "Colégio Eureka", localizada à Av. Itavuvu nº. 860 - Vila
Guimarães- Sorocaba-SP, mantida por "Escola de Educação Infantil Medeiros e Grillo Ltda ME" CNPJ:
11.109.324/0001-89, com as turmas de Berçário, Maternal I, Maternal II, Maternal III, Pré I e Pré II.
Artigo 2º - Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a cumprir a Proposta Pedagógica e as
Normas Regimentais apresentadas em processo.
Artigo 3º - Compete à Secretaria da Educação definir e implementar procedimentos de supervisão,
avaliação  e controle da instituição de educação infantil, na perspectiva de aprimoramento da qualidade
do processo educacional.
Artigo 4º - A Secretaria da Educação zelará pelo cumprimento das obrigações  assumidas em decorrência
desta Resolução e, em caso de irregularidades devidamente comprovadas, cessará a presente autorização,
em conformidade com o disposto na Deliberação CME 01/2008, de 20 de maio de 2008.
Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Maria Teresinha Del Cistia
Secretária da Educação

 FUNSERV
ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO

PORTARIA FUNSERV - DPA Nº 038/2010

Marcos Antonio Figueiredo Bistão, Presidente da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, concede pensão a FAUSTO CAMPESTRINI
(esposo)  dependente de ROSALINA DE JESUS SANTOS CAMPESTRINI, funcionário (a) público da
Prefeitura Municipal de Sorocaba, falecido (a) em 15/10/2010, retroagindo seus efeitos a contar da data
do óbito.
Sorocaba, 01 de Dezembro de 2010.

MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO
Presidente da FUNSERV

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO

PORTARIA FUNSERV - DPA Nº 040/2010

Marcos Antonio Figueiredo Bistão, Presidente da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, concede pensão a JOAQUIM CESARIO
PINTO (esposo)  dependente de MARIA ISABEL DE CARVALHO PINTO, funcionário (a) público
aposentada, falecido (a) em 23/11/2010, retroagindo seus efeitos a contar da data do óbito.
Sorocaba, 01 de Dezembro de 2010.

MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO
Presidente da FUNSERV



PÁGINA 60 MUNICÍPIO DE SOROCABA 24 DE DEZEMBRO DE 2010

 SES Secretaria da Saúde
Área da Vigilância em Saúde
Divisão da Vigilância Sanitária -Tel. 3234-2191
Av. Pereira da Silva, 1156 - Jd. Santa Rosália.

Através da presente, a Área da Vigilância em Saúde,
Divisão da Vigilância Sanitária notifica:

 1-Processo nº. 29.100/10
Lang Mekra do Brasil Ltda
Cozinha industrial
Av. Paraná, 2879 - Cajuru do Sul
Licença de Funcionamento
Deferido nº CEVS 355220501-562-000047-1-5
 2-Processo nº. 24.297/10
J. Massola Padaria - ME
Padaria, confeitaria, mercearia e café
R. Antônio Cardoso Veiga, 213 - Jd. das Flores
Licença de Funcionamento
Deferido nº CEVS 355220501-472-000110-1-0
 3-Processo nº. 27.938/10
Mercado Esplendore Ltda - EPP
Mercearia com açougue
R. Vicente Decaria, 755 - Jd. Gutierres
Licença de Funcionamento
Deferido nº CEVS 355220501-471-000098-1-4
 4-Processo nº. 5.134/09
Ademir do Carmo Gutierre ME
Lanchonete
R. Aparecida, 766 - Jd. Sta. Rosália
Licença de Funcionamento
Deferido nº CEVS 355220501-561-000278-1-2
 5-Processo nº. 3.102/10
José Murilo Marinho Mauad
Atividade odontológica
Av. Pereira da Silva, 875 - Jd. Sta. Rosália
Renovação Licença Estab. - Validade: 09/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-001280-1-5
Renovação Licença Raio X - Validade: 09/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-001281-1-2
 6-Processo nº. 9.252/10
Marcelo Bittencourt
Atividade odontológica
R. Arthur Gomes, 767 - Centro
Renovação Licença Estab. - Validade: 23/11/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000507-1-7
Renovação Licença Raio X - Validade: 23/11/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000508-1-4
 7-Processo nº. 25.457/06
Gastromed Clínica Ltda - ME
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Cap. José Dias, 177 - Centro
Licença Inicial Estab. - Validade: 21/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-001527-1-4
 8-Processo nº. 27.894/10
Rosa Maria Bovo Fonseca
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Salvador Correa, 359 - Jd. Vergueiro
Renovação Licença Estab. - Validade: 23/11/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000222-1-7
 9-Processo nº. 27.847/10
Ticiana Caroline Gonçalves Baleroni
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Prof. José Odin de Arruda, 64 - S. 02 - Jd. Sta.
Lucinda
Licença Inicial Estab. - Validade: 09/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-001526-1-7
 10-Processo nº. 27.638/10
Érika Cristina de Campos Batalim ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Walter Luiz D´Avila, 146 - Central Parque
Renovação Licença Estab. - Validade: 09/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000114-1-0
 11-Processo nº. 18.467/10
Jorge Waldiney Aleixo Farmácia - ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
Av. Edward Fru Fru Marciano da Silva, 300 - Jd. S.
Guilherme
Renovação Licença Estab. - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000300-1-5
 12-Processo nº. 5.020/10
Drogaria Real Sorocaba Ltda ME

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Paschoal Augusto Verlangieri, 96 - Jd. Novo
Horizonte
Renovação Licença Estab. - Validade: 23/11/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000031-1-5
 13-Processo nº. 22.993/10
Macer Droguistas Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
Av. Gal. Carneiro, 854 - Cerrado
Renovação Licença Estab. - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000017-1-6
 14-Processo nº. 21.376/10
Massahiro Shimada & Cia Ltda - ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Bernardo Guimarães, 332 - Vl. Boa Vista
Renovação Licença Estab. - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000214-1-5
 15-Processo nº. 30.021/10
Raia S/A
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
Av. Atanásio Soares, 2695 - Vl. Formosa
Baixa de Responsabilidade Técnica
Indeferido
 16-Processo nº. 14.505/10
Raia S/A
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. XV de Novembro, 96 - Centro
Baixa de Responsabilidade Técnica
Indeferido
 17-Processo nº. 29.898/09
Raia S/A
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. XV de Novembro, 96 - Centro
Assunção de Responsabilidade Técnica
Indeferido
 18-Processo nº. 29.899/09
Raia S/A
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. XV de Novembro, 96 - Centro
Assunção de Responsabilidade Técnica
Indeferido
 19-Processo nº. 4.884/10
Raia S/A
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. XV de Novembro, 96 - Centro
Baixa de Responsabilidade Técnica
Indeferido
 20-Processo nº. 15.324/10
Raia S/A
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. XV de Novembro, 96 - Centro
Renovação Licença Estab.
Indeferido
 21-Processo nº. 25.739/10
Drogaria e Perfumaria Muraro Ltda ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Paes de Linhares, 1530 - Jd. Siriema
Renovação Licença Estab. - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000103-1-6
 22-Processo nº. 24.287/10
Prisicila P. Biolcati Tibúrcio de Lucena
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Cap. José Dias, 177 - Sl. 02 - Centro
Licença de Funcionamento
Indeferido
 23-Processo nº. 15.246/10
Maria do Carmo Leite Rosa
Atividade odontológica
R. Primo Pereira, 113 - Pq. Campolim
Renovação Licença Estab. - Validade: 23/11/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000440-1-6
 24-Processo nº. 20.614/09
Godiva Serviços Médicos Ltda

Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Claudio Manoel da Costa, 158 - S. 07 - Vl. Boa
Vista
Licença Inicial Estab. - Validade: 13/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-001525-1-0
 25-Processo nº. 14.612/10
Serviço Social  da Construção Civil do Est. de S.
Paulo
Atividade odontológica
R. Amazonas, 315 - Vl. Sta. Terezinha
Renovação Licença Estab. - Validade: 01/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000472-1-0
Renovação Licença Raio X - Validade: 01/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000473-1-7
 26-Processo nº. 11.240/10
Aparecida do Carmo Teixeira - ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
Av. Dr. Américo Figueiredo, 1195 - Jd. Simus
Licença Inicial Estab. - Validade: 01/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000325-1-4
27-Processo nº. 24.849/10
Maria Teresa Laino Albiero
Atividade odontológica
R. Ana Monteiro de Carvalho, 262 - Jd. Sta. Sta.
Rosália
Renovação Licença Estab. - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000001-1-6
Renovação Licença Raio X - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000002-1-3
Renovação Licença Raio X - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-000003-1-0
 28-Processo nº. 13.493/10
Sergio Nagib Sabbag
Atividades de psicologia e psicanálise
R. Cap. Franco Pinto, 71  - S. 01 - Jd. São Paulo
Licença Inicial Estab. - Validade: 02/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-865-000064-1-6
 29-Processo nº. 22.275/09
Luiz Carlos Rodrigues - ME
Disk pizza
R. Comend. Hermelino Matarazzo, 169 - Vl. Sta.
Rita
Licença de Funcionamento
Deferido nº CEVS 355220501-562-000048-1-2
 30-Processo nº. 14.075/07
Hingst Arruda & Oliveira Ltda ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Mario Granatti, 44 - Sl. 01 - Prq. Vitória Régia
Licença de Funcionamento
Indeferido
 31-Processo nº. 14.702/10
Transcarp - Transporte e Logística Ltda - ME
Transportadora sem local  para armazenamento
R. Aristides Carvalho, 99 - Jd. Morumbi
Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária - CEVS
Deferido nº CEVS 355220501-493-000021-2-7
 32-Processo nº. 29.033/10
Correa Progresso Ltda - EPP
Supermercado com açougue
Av. Dr. Artur Bernardes, 888 - Jd. Maria do Carmo
Licença de Funcionamento
Deferido nº CEVS 355220501-471-000099-1-1
 33-Processo nº. 27.831/10
Macroviário Transportadora Ltda EPP
Transporte rodoviário de cargas - exceto produtos
perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual
e internacional
R. Ourinhos, 181 - Jd. Leocádia
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Daniella Sales de Paula
Deferido
 34-Processo nº. 29.581/10
Macroviário Transportadora Ltda EPP
Transporte rodoviário de cargas - exceto produtos
perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual
e internacional
R. Ourinhos, 181 - Jd. Leocádia
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Gisele Klarosk Menezes
Deferido
 35-Processo nº. 15.852/10
Larmed Serviços de Enfermagem Ltda - EPP
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de
apoio e assistência a paciente no domicílio.
R. Dr. Lineu Matos Silveira, 228/240 - Jd. Refúgio

Renovação Licença Estab. - Validade: 17/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-871-000006-1-2
 36-Processo nº. 12.865/10
Farmácia Artesanal Lú Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas
R. Quinze de Novembro, 233 - Centro
Renovação de AE/ANVISA
Deferido
 37-Processo nº. 2.279/10
Farma Norte Farmácia de Manipulação Ltda - ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas
Av. Itavuvu, 102 - Vl. Gomes
Renovação de AE/ANVISA
Deferido
 38-Processo nº. 5.186/10
Farmácia de Manipulação Santa Rosália Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas
Av. São Francisco, 28 - Jd. Sta. Rosália
Renovação de AE/ANVISA
Deferido
 39-Processo nº. 5.927/10
Costa & Silva Manipulação e Fórmulas Ltda ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas
R. Dr. Arthur Gomes, 124 - Centro
Renovação de AE/ANVISA
Deferido
 40-Processo nº. 24.328/09
Adiovalda Gomes Sanches ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Fernandes Camacho, 360 - Jd. Alvorada
Renovação Licença Estab. - Validade: 06/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-477-000056-1-4
N. R. Está sendo republicado por ter saído
anteriormente com incorreção.

Em 23/12/2010

Consuêlo Taciana Wanderley Matiello
Diretora de Área da Vigilância em Saúde

Profª Ms. Eliane Martins Prestes Lungwtz
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária

Ana Paula Zagato
 Chefe da Seção de Gerenciamento Operacional
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 SEOBE Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana
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 SESCO Secretaria de Segurança Comunitária
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 SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
PORTARIA N° 608/2010

(Dispõe sobre declaração de vacância)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas
atribuições legais e fundamentado nos termos do
artigo 60 da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro de
1.991,

RESOLVE:
Artigo 1° - Declarar vago o cargo de Desenhista
Projetista, por motivo de Aposentadoria por
Tempo de Contribuição,  do Sr. ERZÍCIO PARDINI
FILHO, lotado na Diretoria Operacional, a partir
de 01 de Janeiro de 2011.
Sorocaba, 22 de Dezembro de 2010.

Geraldo de Moura Caiuby
 Diretor Geral

PORTARIA N° 609/2010
(Dispõe sobre declaração de vacância)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas
atribuições legais e fundamentado nos termos do
artigo 60 da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro de
1.991,

RESOLVE:
Artigo 1° - Declarar vago o cargo de Operador de
Reservatório, por motivo de Aposentadoria por
Tempo de Contribuição do Sr. JOSÉ EDILSON
TEIXEIRA BELO, lotado no Setor de
Eletromecânica, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Sorocaba, 22 de Dezembro de 2010.

Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA N° 610/2010
(Dispõe sobre declaração de vacância)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas
atribuições legais e fundamentado nos termos do
artigo 60 da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro de
1.991,

RESOLVE:
Artigo 1° - Declarar vago o cargo de Oficial de
Obras e Manutenção, por motivo de Aposentadoria
por Tempo de Contribuição do Sr. LUIZ CARLOS
ANTUNES, lotado no Setor de  Manutenção e
Coleta, a partir de 01 de Janeiro de 2011.
Sorocaba, 22 de Dezembro de 2010.

Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

Resolução nº 13/2010

Geraldo de Moura Caiuby, Diretor Geral do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso

de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei nº 8346/2007 que estabelece
regras para a promoção do Sistema de Evolução
Funcional;
Considerando o disposto no art. 6º,§ 1º, Decreto nº
16.383/08 que regulamenta os procedimentos e
parâmetros para o processo de Evolução Funcional
que consiste na Promoção e/ou Progressão, previsto
nas Leis nº 3801/91, nº 8346/07 e nº 4599/94, com
redação dada pela Lei nº 8119/07.
Considerando a necessidade de regulamentação para
procedimentos relativos ao ano competência a
2010.
Resolve:
Art. 1º - Os servidores estáveis poderão apresentar
no período de 14 de janeiro/2011 a 14 de fevereiro/
2011 os certificados de cursos para fins de
capacitação relativa ao exercício de 2010.
Art. 2° - Serão pontuados os cursos da Tabela "A"
do anexo da Lei 8.346/2007, independente da data
de sua conclusão, desde que a colação de grau tenha
ocorrido até o final do exercício considerado, e os
da tabela "B" do mesmo anexo, desde que realizados
nos últimos 2 (dois)  anos para fins de pontuação,
sendo assim o período de realização dos cursos de
30 de dezembro de 2008 a 30 de dezembro de 2010.
Art. 3º - É de responsabilidade do servidor o
preenchimento do formulário que estará disponível
nos Departamentos/Setores do SAAE e no Setor de
Recursos Humanos.
§ 1º - Somente serão considerados os certificados
com timbre, carimbo, carga horária e período de
realização.
§ 2º - Os certificados e demais documentos
necessários à comprovação da realização dos cursos
deverão ser apresentados por cópia reprográfica
autenticada, ou acompanhada da original.
§ 3º - Serão aceitas declarações de cursos da Tabela
"A" do anexo da Lei 8.346/2007, desde que
acompanhados de histórico escolar contendo a data
em que foi realizada a colação de grau.
§ 4º - Para fins de pontuação a título de Latu Sensu,
deverá conter tal especificação de modo expresso
no certificado ou acompanhado do histórico escolar
com título de monografia.
§ 5º - Para ser pontuado, o curso de Extensão
Universitária, deverá ter carga horária mínima de
240 horas.
§ 6º- Não serão aceitos documentos extemporâneos
ou substituição após o período estabelecido para a
entrega dos mesmos.
Art. 4º - Para que os diplomas ou certificados
apresentados sejam pontuados, deverá estar
comprovada a compatibilidade entre o cargo e a
natureza do curso.
Art. 5º - Todos os formulários com os respectivos
documentos serão analisados pela Comissão de
Evolução Funcional, criada conforme art. 2º,
parágrafo 3º do Decreto nº 16.383/08.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor a partir da
data de sua publicação.

GERALDO DE MOURA CAIUBY
DIRETOR GERAL

 URBES Trânsito e Transportes

CONVITE N.º 024/10

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
- URBES, através de sua Comissão Permanente de Licitações,
informa com referência a CPL nº 1517/10 - Convite nº 024/10,
destinada a Contratação de Empresa Especializada para o
Fabricação e Fornecimento de Uniformes para Uso Geral da
URBES, que analisando os novos documentos apresentados
pelas licitantes resolve HABILITAR: Rafael Augusto Sudário
Sorocaba - ME e INABILITAR: Feirabor Ltda. Fica aberto o
prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição de eventual
recurso, nos termos de 109, inciso I, alínea "a", da LLI.
Sorocaba, 22 de dezembro de 2010.

Maria Inês de O. Souza
Presidente da CPL

Extrato de Contrato nº 056/09
Processo CPL nº 758/2009

Objeto: Termo de Alteração do Contrato nº 056/09 - Aquisição
de Software de Sistema de Gestão Empresarial com
licenciamento de direito de uso permanente, bem como, a
prestação de serviços de suporte técnico, assessoria e
consultoria para o referido sistema.
Prazo: De 23/12/2010 à 22/12/2011.
Reajuste: Fica o referido contrato reajustado em 10% (dez por

cento), em conformidade com o disposto na Cláusula Terceira
- Do Preço e Das Condições de Pagamento e Reajuste, em seu
item 3.12.
Retificação: Ficam retificadas as Cláusulas Terceira, em seu item
3.3 e Oitava, em seu item 8.4.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social
de Sorocaba - URBES.
Contratada: Chips Micro Informática Ltda.
Valor: R$ 73.400,36 (setenta e três mil, quatrocentos reais e
trinta e seis reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do
referido contrato.
Assinatura: 13 de dezembro de 2010.
Sorocaba, 22 de dezembro de 2010.

    Maria Inês de Oliveira Souza
    Enc. de Setor de Licitações e Compras

Extrato de Contrato nº 006/09

Processo CPL nº 819/2008
Objeto: Termo de Alteração do Contrato nº 006/09 - Prestação
de Serviços de Apoio aos Usuários do Transporte Coletivo, à
Fiscalização e Operação do Transporte Coletivo.
Reajuste: Fica o contrato acima revisto no seu preço, com
fundamento no item 5.24, e no artigo 65, inciso II, alínea "d" da
Lei º 8.666/93, em 10,98% (dez vírgula noventa e oito por
cento), aproximadamente do seu valor.
Retificação: Em razão da revisão, ficam retificadas as Cláusulas
Terceira - Do Preço e do Pagamento, em seu item 3.1, a Quarta
- Da Garantia, em seu item 4.1, e a Nona - Das Disposições
Finais, em seu item 9.3.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social
de Sorocaba - URBES.
Contratada: Panna Terceirização Ltda.
Valor: R$ 2.970.524,52 (dois milhões, novecentos e setenta
mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e dois
centavos).
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do
referido contrato.
Assinatura: 08 de dezembro de 2010.

Sorocaba, 22 de dezembro de 2010.

    Maria Inês de Oliveira Souza
    Enc. de Setor de Licitações e Compras

Extrato de Contrato nº 038/10

Processo nº 1286/2010
Objeto: Termo de Rescisão do Contrato nº 038/10 - confecção
e fornecimento de 136m2 (cento e trinta e seis metros
quadrados) de Placas de Regulamentação e Advertência a
serem utilizadas na sinalização vertical do município de
Sorocaba/SP.
Data: a contar de 18 de outubro de 2010.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social
de Sorocaba - URBES
Contratada: Urbanize Construções e Projetos Ltda.
Assinatura: 18 de outubro de 2010.
Sorocaba, 21 de dezembro de 2010.

Maria Inês de Oliveira Souza
Enc. do Setor de Compras e Licitações

Extrato do Contrato nº 056/10

Processo CPL nº 1506/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/10
Objeto: Contrato de fornecimento de 425.000 (quatrocentos
e vinte e cinco mil) Cartões com Circuito Integrado sem
Contato para uso no Sistema de Transporte Público no
Município de Sorocaba/SP
Data: 12 meses à contar da 1º Ordem de Fornecimento.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social
de Sorocaba - URBES.
Contratada: Intelcav Cartões Ltda.
Valor: R$ 608.700,00 (seiscentos e oito mil e setecentos reais).
Assinatura: 15 de dezembro de 2010.
Sorocaba, 23 de dezembro de 2010.

Maria Inês de Oliveira Souza
Enc. do Setor de Compras e Licitações
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 SEDE Secretaria do Desenvolvimento Econômico

 SEF Secretaria de Finanças
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AREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
PROCESSOS DESPACHADOS PELA AREA DE ADM. TRIBUTARIA
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PORTARIA N.º 173/2010
(Dispõe sobre a nomeação de servidor)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Nomear o Sr. FLAVIO HENRIQUE MESSIAS
FURQUIM, portador do RG nº 22.985.836-3 SSP/SP, para
exercer, a partir de 17 de novembro de 2010, em caráter de
substituição, o cargo em comissão de Assistente Parlamentar
I do Vereador Mário Marte Marinho Júnior, enquanto perdurar
o afastamento do Sr. Jorge Augusto Vais.
Art. 2º O mesmo será regido pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, criado pela Lei Municipal
nº 3.800/91, de 01 de dezembro de 1991.
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Sorocaba, 03 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA  N.º 176/2010
(Dispõe sobre a exoneração de servidor)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Exonerar, a partir de 10 de dezembro de 2010, o Sr.
AROLDO FERNANDES BATISTA, portador do RG n.º
29.627.140-8 SSP/SP, do cargo em comissão de Chefe de
Gabinete do Vereador Emilio Souza de Oliveira, para o qual foi
nomeado através da Portaria nº 016/2009, de 05 de janeiro de
2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 09 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA  N.º 177/2010
(Dispõe sobre a exoneração de servidor)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Exonerar, a partir de 10 de dezembro de 2010, o Sr.
RICARDO MONTEIRO ZAFRA, portador do RG n.º
17.428.865-7 SSP/SP, do cargo em comissão de Assistente
Parlamentar I do Vereador Emilio Souza de Oliveira, para o
qual foi nomeado através da Portaria nº 114/2010, de 29 de
junho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 09 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA  N.º 178/2010
(Dispõe sobre a nomeação de servidor)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Nomear o Sr. AROLDO FERNANDES BATISTA,
portador do RG  n.º 29.627.140-8 SSP/SP, para exercer a partir
de 10 de dezembro de 2010, o cargo em comissão de Assistente
Parlamentar I do Vereador Emilio Souza de Oliveira.
Art. 2º O mesmo será regido pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, criado pela Lei Municipal
nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 09 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA  N.º 179/2010
(Dispõe sobre a nomeação de servidor)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Nomear o Sr. RICARDO MONTEIRO ZAFRA,
portador do RG n.º 17.428.865-7 SSP/SP, para exercer a partir
de 10 de dezembro de 2010, o cargo em comissão de Chefe de
Gabinete do Vereador Emílio Souza de Oliveira.
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Art. 2º O mesmo será regido pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, criado pela Lei Municipal
nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 09 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA N.º 180/2010
(Dispõe sobre a nomeação de servidora)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Nomear a Sr.ª FÁTIMA APARECIDA BRÉGULA,
portadora do RG n.º 10.394.382 SSP/SP, para exercer a partir
desta data, o cargo em comissão de Chefe de Gabinete do
Vereador Hélio Aparecido de Godoy.
Art. 2º A mesma será regida pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, criado pela Lei Municipal
nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 13 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA  N.º 183/2010
(Dispõe sobre a exoneração de funcionária)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Exonerar, a pedido, a partir de 23 de dezembro de 2010, a
Sr.ª ROSICLER LOPES, portadora do RG n.º 20.226.543 SSP/
SP, do cargo efetivo de Oficial Legislativo, para o qual foi
nomeada através da Portaria nº 027/2008, de 07 de abril de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 17 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA 184/2010
(Dispõe sobre a designação de funcionária)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Designar a Sr.ª ANDRÉA GIANELLI LUDOVICO,
Chefe de Seção de Assuntos Jurídicos, portadora do RG nº
21.970.118 SSP/SP, para exercer, em caráter de substituição,
o cargo em comissão de Secretária Jurídica, enquanto perdurar
o afastamento da Sr.ª Márcia Pegorelli Antunes, a partir de 27
de dezembro de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 20 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA 185/2010
(Dispõe sobre a designação de funcionário)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Designar o Sr. LUIS FERNANDO MARTINS GRÖHS,
Chefe de Seção de Compras, portador do RG nº 33.939.909-
0 SSP/SP, para exercer, em caráter de substituição, a  função
gratificada de Diretor de Divisão de Assuntos Internos,
enquanto perdurarem as  férias da Sr.ª Maria José da Conceição
Alves,  a partir de 03 de janeiro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 21 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA N.º 186/2010
(Dispõe sobre a cessação de Portaria)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Cessar, a partir desta data, os efeitos da Portaria n.º 151/
2010 de 28 de setembro de 2010, que designava o Sr. OSSAMU
KOYAMA para exercer a Função Gratificada de Chefe de Seção
de Materiais e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 21 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA N.º 187/2010
(Dispõe sobre a cessação de Portaria)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Cessar, a partir desta data, os efeitos da Portaria n.º 150/
2009 de 15 de abril de 2009, que designava o Sr. JOSÉ DE
PIZZOL BRUNHEROTTO para exercer a Função Gratificada
de Chefe de Seção de Contabilidade.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 21 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA  188/2010
(Dispõe sobre a designação de funcionário)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Designar o Sr. OSSAMU KOYAMA, portador do RG.
n.º 12.301.637, para exercer a partir de 22 de dezembro de 2010,
a Função Gratificada de Chefe de Seção de Contabilidade.
Art. 2º O mesmo será regido pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, criado pela Lei Municipal
nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 21 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA  189/2010
(Dispõe sobre a designação de funcionária)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Designar a Sr.ª SANDRA DUTRA PROENÇA,
portadora do RG. n.º 16.527.319-7, para exercer a partir de 22
de dezembro de 2010, a Função Gratificada de Chefe de Seção
de Materiais e Patrimônio.
Art. 2º A mesma será regida pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba, criado pela Lei Municipal
nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 21 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

PORTARIA 190/2010
(Dispõe sobre a designação de funcionária)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Designar a Sr.ª JULIANA BUENO DE TOLEDO
CASARE,  Chefe de Seção de Licitações e Contratos, portadora
do RG nº 27.373.216-X SSP/SP, para exercer, em caráter de
substituição, a função gratificada de Assessora de Licitações
e Contratos, enquanto perdurarem as férias da Sr.ª Marli Siqueira
Perez, a partir de 03 de janeiro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 21 de dezembro de 2010.

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente
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