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ATOS DO PODER EXECUTIVO
SEDU

Secretaria da Educação

COMUNICADO SEDU/DAGE Nº 05
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011
A Secretaria da Educação comunica que serão realizadas as
sessões de atribuição de turmas/classes/aulas a docentes,
em caráter temporário, como função-atividade, sob o regime da C.L.T.
A chamada seguirá as classificações dos candidatos aprovados e classificados em Concurso Público, que não lograram vagas, ou Processo Seletivo em vigor, nos termos
da Resolução SEDU/GS nº 1/2009 e Resolução SEDU/
GS 1/2010, na seguinte conformidade:
Dia: 01/03/2011
Local: Prefeitura de Sorocaba - Auditório - Andar
Térreo
Horário: 14h
Professor de Educação Básica I:
- Educação Infantil: candidatos aprovados no Concurso
Público - Edital nº 03/2010, a partir do 506º classificado;
- Séries Iniciais do Ensino Fundamental: candidatos aprovados no Concurso Público - Edital nº 03/2010, a partir
do 650º classificado.
Professor de Educação Básica II:
- Disciplinas:
Português: candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital nº 07/2010, a partir do 71º classificado;
Educação Física: candidatos aprovados no Concurso Público - Edital nº 05/2007, a partir do 234º classificado;
Geografia: candidatos aprovados no Processo Seletivo -

SEMES

Edital nº 07/2010, a partir do 36º classificado. Esgotada a
listagem até o último classificado e restando aulas a serem
atribuídas, haverá retorno da listagem a partir do 1º classificado.
Orientações:
1- O candidato poderá no ato da atribuição comprovar o
requisito básico, através da entrega em cópias reprográficas
acompanhadas dos originais, do Diploma ou Certificado
acompanhado do respectivo histórico escolar, com a devida colação de grau; os professores de Educação Física,
deverão apresentar também a cópia da inscrição definitiva
ou provisória no Conselho de Classe, acompanhado do
documento original, para fins de comprovação de requisito
básico.
2- Os candidatos deverão apresentar Carteira de Identidade
(RG) no momento da atribuição;
3- 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;
4- Está disponibilizado no site: www.sorocaba.sp.gov.br ,
SEDU
Comunicado
Função/Cargo
ou
www.educacao.sorocaba.sp.gov.br a informação sobre o
último número de classificação chamado em cada atribuição.
Sorocaba, 24 de Fevereiro de 2011.
Rosaria Clavijos Simão
Diretora da Área de Gestão Educacional

Secretaria de Esportes

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
VETERANO DA 1ª DIVISÃO - 2011
Circular nº. 003/11
A Secretaria de Esporte (SEMES) comunica às associações abaixo relacionadas que as inscrições para atletas para a
temporada 2011 do referido campeonato, abertas no período de 01 de fevereiro a 07 de março no Ginásio Municipal de
Esportes "Dr. Gualberto Moreira", de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas,
ficam prorrogadas até 10 de março, em virtude do ponto facultativo municipal.
Além Ponte Futebol Clube
Atlético Parque São Bento
Alternativa FC
Clube Atlético Barcelona
Associação Atlética Aparecidinha
Clube Atlético Monte Negro
Associação Atlética Árvore Grande
Esporte Clube Canto do Rio
Associação Atlética Beira Rio
Esporte Clube N Esperança
Associação Atlét Desp N Sorocaba
Esporte Clube Paineiras
Associação Atlética Vila Carvalho
Esporte Clube Paulistano
Associação Atlética Vila Helena
Esporte Clube São Cristovão
Associação Soroc de Atletismo
Jardim dos Estados FC
Atlético Brasil Futebol Clube
Vila Hortência Futebol Clube
Sorocaba, 24 de fevereiro de 2011.
Cláudio Eduardo Bacci Martins
Secretário de Esporte

Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão
"Taça Cidade de Sorocaba" - 2011
Regulamento Técnico
I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Artigo 1° O presente regulamento é um conjunto de disposições específicas que regem o Campeonato Municipal de

Futebol "Taça Cidade de Sorocaba" na temporada 2011, em conformidade com a Lei nº 8.474, de 27 de maio 2008.
II - DO SISTEMA DE DISPUTA
Artigo 2° O campeonato será disputado em 04 (quatro) fases: Primeira (Classificatória), Segunda (Quartas-de-Final),
Terceira (Semi-Final) e Quarta (Final).
PRIMEIRA FASE - CLASSIFICATÓRIA
Artigo 3° Participarão da Primeira Fase as 20 (vinte) associações pré-qualificadas, divididas em 02 grupos (A e B), de
acordo com o sorteio realizado no Congresso Técnico em 14/02/2011.
Artigo 4°
Visando a melhor distribuição e equilíbrio das associações dentro dos grupos, foram colocadas, sem
sorteio, no grupo A, as equipes AA Vila Helena (campeão da Taça Cidade de Sorocaba/2010) e Ipê Futebol Clube (Vice
Campeão da Taça Palácio dos Tropeiros/2010) e no grupo B, as equipes EC Alvorada/Jd Refúgio (Vice Campeão da Taça
Cidade de Sorocaba/2010) e AA Santa Cruz (Campeão da Taça Palácio dos Tropeiros/2010).
GRUPO A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AA AVENIDA
AA VILA HELENA
AMÉRICA FC
AMÉRICA FC L DE OLIVEIRA
EC CANTO DO RIO
EC COMERCIAL
EC PARANAZINHO
EC PAULISTANO
IPÊ FUTEBOL CLUBE
JARDIM DOS ESTADOS FC

GRUPO B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AA APARECIDINHA
AA SANTA CRUZ
CA BARCELONA
CA JOÃO ROMÃO
EC ALVORADA JD REFÚGIO
EC CAJURU DO SUL
EC GUNHÊ
EC NOVA ESPERANÇA
EC PALESTRA
GE NOVA SOROCABA

Artigo 5° Na Primeira Fase (classificatória) as associações jogarão entre si, no respectivo grupo, em turno único,
classificando se para a fase seguinte as 04 (quatro) associações com o maior número de pontos ganhos, dentro de cada
grupo.
Parágrafo Único A associação pior classificada de cada grupo, ou seja, a última colocada de cada
grupo, respeitados os critérios de desempate estabelecidos no art. 10 deste
regulamento serão automaticamente rebaixadas para a divisão imediatamente inferior da categoria, na temporada
seguinte, conforme previsto no Art. 11 do Regulamento Geral dos Campeonatos Municipais de Futebol (RGCMF).
SEGUNDA FASE - QUARTAS DE FINAL
Artigo 6° Na segunda fase (Quartas de Final) as 08 (oito) associações classificadas formarão 04 (quatro) grupos com 02
(duas) associações em cada um, que se enfrentarão, dentro dos grupos em turno e returno, classificando-se para a fase
seguinte a associação com maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, considerando-se os resultados
obtidos exclusivamente nesta fase, conforme emparceiramento abaixo:
Grupo C 1º colocado do Grupo A
X
4º colocado do Grupo B
Grupo D 2º colocado do Grupo A
X
3º colocado do Grupo B
Grupo E 3º colocado do Grupo A
X
2º colocado do Grupo B
Grupo F 4º colocado do Grupo A
X
1º colocado do Grupo B
TERCEIRA FASE - SEMI FINAL
Artigo 7° Na terceira fase (Semi Final) as 04 (quatro) associações classificadas formarão 02 (dois) grupos com 02 (duas)
associações em cada um, que se enfrentarão, dentro dos grupos em turno e returno, classificando-se para a fase seguinte
a associação com maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, considerando-se os resultados obtidos
exclusivamente nesta fase, conforme emparceiramento abaixo:
Classificado do grupo C
X
Classificado do grupo E
Classificado do grupo D
X
Classificado do grupo F
QUARTA FASE - FINAL
Artigo 8° - Na Quarta Fase (Final) as 02 (duas) associações classificadas jogarão entre si, em turno e returno, sagrandose campeã a que somar o maior número de pontos ganhos, considerando-se os resultados obtidos exclusivamente nesta
fase.
Artigo 9° - O mando de jogo na Segunda Fase (Quartas de Final), Terceira Fase (Semi Final) e Quarta Fase (Final)
pertencerá exclusivamente à SEMES.
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III - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
Artigo 10 Ocorrendo igualdade de pontos ganhos entre 02 (duas) ou mais associações, aplicam-se na Primeira Fase,
sucessivamente, os seguintes critérios técnicos de desempate:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Vantagem no confronto direto (somente no empate entre duas associações);
e) Sorteio público na SEMES.
Artigo 11 Na Segunda Fase (Quartas de Final), Terceira Fase (Semi Final) e Quarta Fase (Final), ao final da 2ª partida,
ocorrendo igualdade de pontos e gols, a decisão será através da cobrança de tiros livres diretos da marca do pênalti, de
acordo com as normas da IFAB e postas em prática pela FIFA.
IV - DO ANO DE NASCIMENTO
Artigo 12 - De acordo com o estabelecido pelo Regulamento Geral dos Campeonatos Municipais de Futebol (RGCMF)
em seu art. 28, estão aptos para participar na categoria "Adulto", nesta temporada, os atletas nascidos em 1994 e anos
anteriores.
V - DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE ATLETAS
Artigo 13 - As inscrições de atletas para participarem da 1ª rodada do Campeonato previsto neste regulamento deverão
ser efetuadas no período de 07 de janeiro a 11 de fevereiro de 2011.
Artigo 14 - Cada associação poderá completar o limite máximo de atletas previstos no art. 22 do Regulamento Geral
dos Campeonatos Municipais de Futebol (RGCMF) até 03 (três) dias antes da primeira partida de sua equipe válida pela
2ª Fase.
Parágrafo Único - Para ter condição de jogo o atleta deverá ser inscrito, no mínimo, com 03 (três) dias de antecedência,
da partida em que pretenda participar.
VI - DA PREMIAÇÃO
Artigo 15 - Ao final do campeonato serão oferecidos troféus e medalhas personalizadas as equipes campeã e vice-campeã,
e também troféus ao artilheiro, melhor goleiro e equipe mais disciplinada (Fair Play).
VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16 - O jogo da abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol "Taça Cidade de Sorocaba", será definido
pela Secretaria de Esporte e realizado com o campeão do ano de 2010 (AA Vila Helena).
Artigo 17 - As associações poderão compor o quadro de suplentes (banco de reservas) de cada partida com até 11 (onze)
atletas inscritos.
Parágrafo Único - O banco de reservas poderá ainda ser composto por 01 (um) técnico, 01 (um) preparador físico e 01
(um) massagista.
Artigo 18 - Quando um atleta for advertido com um cartão amarelo e, posteriormente, for expulso de campo com a
exibição de cartão vermelho, serão considerados o cartão amarelo e o cartão vermelho.
Artigo 19 - As associações que não tenham atendido aos critérios estabelecidos anteriormente pela SEMES para a
confirmação de sua inscrição na presente temporada serão consideradas desistentes do Campeonato, estando sujeitas às
penas previstas no Código de Justiça Desportiva do Município de Sorocaba (CJDMS) e Regulamento Geral dos
Campeonatos Municipais de Futebol (RGCMF).
Artigo 20 - As custas de preparo recursal, prevista no art. 41, § 1º do Código de Justiça Desportiva do Município de
Sorocaba (CJDMS) será de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), cujo recolhimento deverá ser feito diretamente em
conta corrente com titularidade da Prefeitura Municipal de Sorocaba, vinculada ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador
de Sorocaba (FADAS) - Banco Itaú - Ag. 5865 - conta nº 02360-9, sendo que o recibo do depósito deverá ser anexado
a petição, sob pena de indeferimento.
Artigo 21 - De acordo com o Congresso Técnico realizado em 14/02/11 fica estabelecido que a edição 2012 do
Campeonato Municipal de Futebol "Taça Cidade de Sorocaba", quando da formação dos Grupos A e B, obedecerá à
seguinte distribuição de equipes (ranqueamento).

§ 1º - Caso o campeão e vice-campeão da edição 2011 da TAÇA CIDADE DE SOROCABA fiquem posicionados no
mesmo grupo ante o critério de ranqueamento baseado na classificação da 1ª fase, será feita a troca automática do vicecampeão com a equipe melhor colocada do grupo oposto.
§ 2º - A posição acesso "Tropeiros 2011" será preenchida de maneira que o campeão da "TROPEIROS" fique no grupo
do vice-campeão da "TAÇA CIDADE DE SOROCABA".
Sorocaba, 22 de fevereiro de 2011.
Cláudio Eduardo Bacci Martins
Secretário de Esporte
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SES
Área da Vigilância em Saúde
Seção de Controle de Zoonoses
Rua Humberto de Campos, 541
Jd. Zulmira
Através da presente, a Área da Vigilância
em Saúde, Seção de Controle de Zoonoses
notifica
AUTO DE MULTA N.º 004/2011
Em fiscalização efetuada no dia 05/11/2010 nesta cidade,
a Seção de Controle de Zoonoses verificou que a: Sra.
Edna Lucencio Sbiza , RG 26.410.960-0 , residente à
Rua: José Augusto de Moura , nº 159 - Jardim Montreal
infringiu a Lei Municipal n.º 8.354 de 27 de dezembro
de 2007, em seu Artigo 39 - que diz: " É proibido o
acúmulo de lixo, materiais inservíveis ou outros materiais
que propiciem a instalação e proliferação de animais
sinantrópicos indesejáveis, mesmo com finalidade de
reciclagem, onde os mesmos devem ser projetados,
operados e mantidos de forma tecnicamente adequada, a
fim de não vir a comprometer a saúde humana e o meio
ambiente ", Multado em R$ 200,00 (duzentos reais).
Para constar,
lavro o presente Auto, enviando
via correio para o infrator.
Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2011.
Consuêlo Taciana Wanderley Matiello
Diretora de Área da Vigilância em Saúde
Leandro Arruda
Chefe de Seção de Controle de Zoonoses

Área da Vigilância em Saúde
Divisão da Vigilância Sanitária -Tel. 32342191 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. 22.991/10
Sindicato dos Servidores Publi. Municipais de Sorocaba
Lanchonete
R. 28 de Outubro, 370 - Alto da Boa Vista
Licença de Funcionamento
Deferido nº CEVS 355220501-561-000289-1-6
2-Processo nº. 16.234/08
Auto Serve-se Koreto´s Lanches Ltda ME
Bar com copa quente
Av. Pereira da Silva, 784 - Jd. Sta. Rosália
Licença de Funcionamento
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Deferido nº CEVS 355220501-561-000288-1-9
3-Processo nº. 10.234/08
Katica Rab Lage - ME
Lanchonete
Av. Itavuvu, 3799 - Loja 10 - Jd. Sta. Cecília
Licença de Funcionamento
Indeferido
4-Processo nº. 26.632/10
Lai Hsiu Tao - ME
Casa de sucos
Av. Gal. Carneiro, 267 - Vl. Lucy
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Desativado
Deferido
5-Processo nº. 29.029/10
Margareth Rose Moraes Dias
Atividade odontológica
R. Dr. Francisco Prestes Maia, 333 - S. 01 - Jd. Paulistano
Renovação Licença Estab. - Validade: 28/12/2011
Deferido nº CEVS 355220501-863-001107-1-0
N. R. Está sendo republicado por ter saído anteriormente
com incorreção.
6-Processo nº. 1.815/11
Manabu Imanobu
Serviços de prótese dentária
R. Dr. Afonso Pena, 70 - Centro
Segunda Via de Licença de Funcionamento
Deferido
N. R. Está sendo republicado por ter saído anteriormente
com incorreção.
7-Processo nº. 31.918/10
Ortoclin-Clínica de Frat. e Ortopedia de Sorocaba Ltda
Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de exames complementares
R. Abrão Mahuad, 119 - Jd. Faculdade
Encerramento/abertura de livro com 200 (duzentas) folhas
para fins de registro de pacientes atendidos em fisioterapia.
Deferido
8-Processo nº. 32.088/10
Cleidiane Fidélis Romero Alcoléa
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Antônio Cândido Pereira, 21 - Conj. 32 - S. 02 - Jd.
Faculdade
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Alteração de CNAE
Deferido
9-Processo nº. 31.942/10
Luiz Antônio Gurgel de Oliveira
Atividades de psicologia e psicanálise
R. Prof. Toledo, 663 - S. 01 - Centro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Encerrou atividades
Deferido
10-Processo nº. 29.493/10
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Clínica Dr. Antônio Francisco Alves Filho S/S Ltda
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta Serviços de Vacinação.
R. Raimundo Corrêa, 160 - S. 02 e 07 - Jd. Vergueiro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Encerrou atividades
Deferido
11-Processo nº. 135/11
Ivone Trombeta
Atividades de psicologia e psicanálise
R. Prof. Toledo, 663 - S. 04 - Centro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Encerrou atividades
Deferido
12-Processo nº. 966/11
Antônio João Neto
Serviços de Vacinação e Imunização Humana
R. Beatriz de Moraes Leite Fogaça, 48 - S. 02 - Jd. Barão
de Tatuí
Encerramento/abertura de livro com 200 (duzentas) folhas,
para fins de registro de vacinas.
Deferido
13-Processo nº. 1.742/11
Clínica Ort. Dr. Cristovam Miguel Filho S/C Ltda
Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de exames complementares
Av. Washington Luiz, 1540 - Jd. América
Encerramento/abertura de livro com 200 (duzentas) folhas,
para fins de registro de pacientes atendidos em fisioterapia.
Deferido
14-Processo nº. 1.613/11
Ótica Pioli Ltda ME
Comércio varejista de artigos de ótica
Av. Cel. Nogueira Padilha, 572 - Além Ponte
Abertura de livro com 200 (duzentas) folhas, para fins de
registro de receitas de ótica.
Deferido
15-Processo nº. 938/11
Reabilite & Ação Centro de Fisioterapia Ltda - EPP
Atividades de fisioterapia
R. São Roque, 76 - Além Ponte
Abertura de livro com 200 (duzentas) folhas para fins de
registro de pacientes atendidos em fisioterapia.
Deferido
16-Processo nº. 1.941/11
Distribuidora Óptica São Bento Sorocaba Ltda
Comércio varejista de artigos de ótica
R. São Bento, 157 - Centro
Encerramento/abertura de livro com 200 (duzentas) folhas,
para fins de registro de receitas de ótica.
Deferido
17-Processo nº. 1.955/11
Jose Soares de Moraes Produtos Opticos - ME
Comércio varejista de artigos de ótica
Av. Itavuvu, 162 - Vl. Olímpia
Abertura de livro com 200 (duzentas) folhas, para fins de
registro de receitas de ótica.
Deferido
18-Processo nº. 1.919/11
Aços Villares S/A
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Pe. Madureira, 431 - Árvore Grande
Abertura de livro com 100 (cem) folhas, para fins de
registro de pacientes atendidos em fisioterapia.
Deferido
19-Processo nº. 134/11
Cibely Helena Zanotto
Atividades de psicologia e psicanálise
R. Prof. Toledo, 663 - S. 03 - Centro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Encerrou atividades
Deferido
20-Processo nº. 3.102/11
Corts Clín. de Ortop., Reab. e Traum. de Sorocaba S/S
Ltda
Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de procedimentos cirúrgicos
R. Julio Hanser, 145 - Lageado
Encerramento/abertura de livro com 200 (duzentas) folhas,
para fins de registro de pacientes atendidos em fisioterapia.
Deferido
21-Processo nº. 1.745/11
J. Carlos da Silva Ótica ME
Comércio varejista de artigos de ótica
R. Sete de Setembro, 215 - Loja 03 - Centro
Abertura de livro com 200 (duzentas) folhas, para fins de
registro de receitas de ótica.
Deferido
22-Processo nº. 28.748/10
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NIHOM Núcleo de Integ. Holís. de Medicina Ltda
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. José Mesquita Sobrinho, 55 - Jd. Vergueiro
Licença Inicial Estab. - Validade: 29/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-001538-1-8
23-Processo nº. 31.793/10
Instituto Educacional e Clínico Interequipe Ltda
Atividades de psicologia e psicanálise
R. Pombal Ruggeri, 250 - Vl. Trujillo
Licença Inicial Estab. - Validade: 07/02/2012
Deferido nº CEVS 355220501-865-000074-1-2
24-Processo nº. 25.347/10
Carla Gonçalves Aguiar
Serviços de fonoaudiologia
R. Minas Gerais, 99 - Vl. Casa Nova
Licença Inicial Estab. - Validade: 18/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-865-000075-1-0
25-Processo nº. 23.802/10
Gustavo Mechereffe Estanislau
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Beatriz de Moraes Leite Fogaça, 48 - S. 05 - Jd. Barão
de Tatuí
Licença Inicial Estab. - Validade: 31/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-001539-1-5
26-Processo nº. 31.603/10
Fernando Biazzi
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Riachuelo, 460 - S. 303 - Jd. Vergueiro
Licença Inicial Estab. - Validade: 27/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-001537-1-0
27-Processo nº. 30.743/10
Alliedsignal Automotive Ltda
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
Av. Liberdade. S/N - Aparecidinha
Renovação Licença Estab. - Validade: 27/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-000578-1-9
28-Processo nº. 28.525/10
Luciene Alves da Silva Santos
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Cel. Jose de Barros, 221 - Vl. Amélia
Renovação Licença Estab. - Validade: 27/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-001361-1-5
29-Processo nº. 458/11
Reabilite & Ação Centro de Fisioterapia Ltda - EPP
Atividades de fisioterapia
R. São Roque, 76 - Além Ponte
Licença Inicial Estab. - Validade: 07/02/2012
Deferido nº CEVS 355220501-865-000073-1-5
30-Processo nº. 9.814/07
Andre Luiz Mota da Costa
Atividades veterinárias
R. Araraquara, 149 - Jd. Leocadia
Licença Inicial Estab. - Validade: 18/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-750-000007-1-0
31-Processo nº. 982/11
Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba
Atividades de atendimento hospitalar - exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências.
Av. General Carneiro, 1136 - Cerrado
Abertura/Encerramento do livro (informatizado) de registro
de medicamentos controlados da Portaria nº. 344/98, da
lista, C1; referente a 500 (quinhentas) folhas.
Deferido
32-Processo nº. 983/11
Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba
Atividades de atendimento hospitalar - exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências.
Av. General Carneiro, 1136 - Cerrado
Abertura/Encerramento do livro (informatizado) de registro
de medicamentos controlados da Portaria nº. 344/98, da
lista, B1; referente a 500 (quinhentas) folhas.
Deferido
33-Processo nº. 3.084/11
Endogastro Sorocaba S/S Ltda
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização
de exames complementares
R. Bogotá, 95 - S. 02 e 04 - Jd. América
Alteração de Razão Social
Deferido
34-Processo nº. 2.727/09
Dental Pássaro
Comércio atacadista de mercadorias em geral com
predominância de produtos alimentícios.
R. Sta. Clara, 65 - Centro
Licença Inicial Estab. - Validade: 18/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-469-000020-1-1
35-Processo nº. 487/11
Farmácia Artesanal Lú Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas
R. Quinze de Novembro, 233 - Centro
Abertura/Encerramento do livro (informatizado) de registro

de medicamentos do receituário geral; referente a 1500
(hum mil e quinhentas) folhas.
Deferido
36-Processo nº. 25.778/10
Dental Pássaro
Comércio atacadista de mercadorias em geral com
predominância de produtos alimentícios.
R. Sta. Clara, 65 - Centro
Assunção de Responsabilidade Técnica
De Jussara de Arruda Andrade
Deferido
37-Processo nº. 1.100/10
Farma Fiori de Sorocaba Ltda ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Paes de Linhares, 408 - Vl. Sonia
Assunção de Responsabilidade Técnica
Indeferido
38-Processo nº. 31.667/10
Alfarma Sorocaba Ltda ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Dr. Américo Figueiredo, 2734 - Sl. 03 - Julio de Mesquita
Filho
Baixa de Responsabilidade Técnica
Indeferido
N. R. Está sendo republicado por ter saído anteriormente
com incorreção.
39-Processo nº. 28.762/10
Alfarma Sorocaba Ltda ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Dr. Américo Figueiredo, 2734 - Sl. 03 - Julio de Mesquita
Filho
Licença Inicial Estab. - Validade: 27/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-477-000335-1-0
40-Processo nº. 114/11
Catalent Brasil LTDA
Fabricação de outros produtos químicos não especificados
anteriormente.
Av. Jerome Case, 1277 - Zona industrial
Solicitação de Inspeção
Deferido
41-Processo nº. 19.499/10
P. A. de Oliveira Filho ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Nara Leão, 875 - Sala 01 - Julio de Mesquita Filho
Assunto: A.I.P.M nº. 7458 de 28/10/2010.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu
representante legal não venha alegar desconhecimento do
referido auto de penalidade. Nos termos da legislação
vigente, fica concedido o prazo de 10(dez) dias a contar
desta publicação para a interposição do recurso.
42-Processo nº. 19.500/10
P. A. de Oliveira Filho ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
R. Nara Leão, 875 - Sala 01 - Julio de Mesquita Filho
Assunto: A.I.P.M nº. 7459 de 28/10/2010.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu
representante legal não venha alegar desconhecimento do
referido auto de penalidade. Nos termos da legislação
vigente, fica concedido o prazo de 10(dez) dias a contar
desta publicação para a interposição do recurso.
43-Processo nº. 26.257/10
Joel Rosa Sorocaba ME
Sorveteria
R. Dr. Américo Figueiredo, 502 - Jd. Simus
Assunto: A.I.P.A. nº. 7500 de 01/12/2010.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu
representante legal não venha alegar desconhecimento do
referido auto de penalidade.
44-Processo nº. 26.926/10
Izolina Simão Vasquez
Bar
R. Jose Luiz Flaquer, 55 - Eden
Assunto: A.I.P.M nº. 7511 de 13/12/2010.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu
representante legal não venha alegar desconhecimento do
referido auto de penalidade. Nos termos da legislação
vigente, fica concedido o prazo de 10(dez) dias a contar
desta publicação para a interposição do recurso.
45-Processo nº. 1.572/10
Santo Comércio e Importação de Produtos Alimentícios
Ltda.
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Elias Maluf, 1835 - Wanel Ville
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
46-Processo nº. 7.043/10
Condomínio Industrial Aparecidinha

PÁGINA 7
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 02
R. Joaquim Machado, 250 - Bloco I, Aparecidinha
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
47-Processo nº. 7.045/10
Condomínio Industrial Aparecidinha
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 01
R. Joaquim Machado, 250 - Bloco I, Aparecidinha
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
48-Processo nº. 7.050/10
Condomínio Industrial Aparecidinha
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 03
R. Joaquim Machado, 250 - Bloco I, Aparecidinha
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
49-Processo nº. 7.047/10
Giannone & Cia Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. São Paulo, 3729 - Além Ponte
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
50-Processo nº. 21.697/10
Associação Cultural de Ren. Tecn. Sorocabana
Captação, tratamento e distribuição de água
Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, Km 1,5 - Alto da Boa
Vista
Cadastro do Sistema/Solução Alternativa de Abastecimento
de Água para Consumo Humano
Deferido nº CEVS 355220501-360-000077-2-2
51-Processo nº. 1.584/10
YKK do Brasil Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Comend. Camilo Júlio, 500 - Bela Vista
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
52-Processo nº. 5.055/10
Prismatic Vidros Prismáticos de Precisão Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. John Boyd Dunlop, 1230 - Distrito Industrial
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
53-Processo nº. 5.738/10
Dana Indústrias Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 02
Av. Fernando Stecca, 780 - Zona Industrial
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
54-Processo nº. 5.739/10
Dana Indústrias Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Fernando Stecca, 780 - Zona Industrial - Poço 03
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
55-Processo nº. 738/10
Dana Indústrias Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 01
Av. Fernando Stecca, 780 - Zona Industrial
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
56-Processo nº. 5.628/10
Metalac SPS Ind. e Comércio Ltda.
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 01
Av. Itavuvu, 4690 - Jd. Sta. Cecília
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
57-Processo nº. 5.629/10
Metalac SPS Ind. e Comércio Ltda.
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 02
Av. Itavuvu, 4690 - Jd. Sta. Cecília
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
58-Processo nº. 5.630/10
Metalac SPS Ind. e Comércio Ltda.
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 03
Av. Itavuvu, 4690 - Jd. Sta. Cecília
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
59-Processo nº. 9.219/10
Condomínio Sorocaba Shopping Center
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1700 - Centro
Assunção de Responsabilidade Técnica
Indeferido
60-Processo nº. 1.567/10
Eduardo Alvaro Vieira - ME
Captação, tratamento e distribuição de água
R. Paulo Varchavetchik, 1801 - Iporanga
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
61-Processo nº. 1.575/10
Enertec do Brasil Ltda

PÁGINA 8
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Independência, 2757 - Éden
Atualização da Resolução SS 65/05
Deferido
62-Processo nº. 28.093/10
Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Jaraguá, 300 - Aparecidinha
Isenção de Cadastro da solução alternativa de abastecimento
- Poço 01
Deferido
63-Processo nº. 31.160/10
Alberflex Indústria de Móveis Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água - Poço 01
Av. Rudolf Dafferner, 867 - Alto da Boa Vista
Cancelamento do Cadastro/Desativação do CEVS
Motivo: Poço desativado
Deferido
64-Processo nº. 29.466/10
Tecnomecânica Pries Indústria e Comércio Ltda
Captação, tratamento e distribuição de água
Av. Independência, 2381 - Iporanga
Isenção de Cadastro da solução alternativa de abastecimento
- Poço 01
Deferido
65-Processo nº. 8.163/08
Todesco Com. e Transp. de Água Potável Ltda ME
Distribuição de água por caminhões
R. Jorge Velho, 64 - Pinheiros
Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária - CEVS
Deferido nº CEVS 355220501-360-000078-2-0
66-Processo nº. 28.741/10
Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Afonso Pedrazzi, 30 - Vl. Trujillo
Licença Inicial Estab. - Validade: 18/01/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-001540-1-6
67-Processo nº. 30.098/10
Drogaria Santa Terezinha do Júlio de Mesquita Ltda ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
Av. Dr. Américo Figueiredo, 3666 - Júlio de Mesquita
Filho
Renovação Licença Estab. - Validade: 11/02/2012
Deferido nº CEVS 355220501-477-000005-1-5
68-Processo nº. 29.299/10
Tatiane Francine ME
Bar e lanchonete

MUNICÍPIO DE SOROCABA
R. Paes de Linhares, 162 - Vl. Sonia
Assunto: A.I.P.M nº. 7516 de 13/12/2010.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu
representante legal não venha alegar desconhecimento do
referido auto de penalidade. Nos termos da legislação
vigente, fica concedido o prazo de 10(dez) dias a contar
desta publicação para a interposição do recurso.
Em 24/02/2011
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URBES

Trânsito e Transportes

REEDIÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/11

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

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES, através de sua Comissão Permanente de
Licitações, informa que se encontra aberta a Concorrência nº 001/2011 - Proc. CPL nº 1173/2010 - Licitação do Tipo
"Maior Oferta", para Permissão Onerosa para Instalação e Exploração Comercial do Módulo "1B", nas dependências do
Terminal Urbano de Integração Santo Antonio. ABERTURA: Dia 30/03/2011 às 09h00min. Os interessados poderão
adquirir o edital e seus anexos, mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), na URBES, sito na rua Pedro de
Oliveira Neto, 98 - Jd. Panorama, Sorocaba/SP. Informações através do site www.urbes.com.br, e-mail:
licitações@urbes.com.br, ou através do telefone (0XX15) 3331-5016, no horário das 08h00min até 17h00min.
Sorocaba, 23 de fevereiro de 2011.

Ana Paula Zagato
Chefe da Seção de Gerenciamento Operacional

Cláudia Ap. Ferreira Soares
Presidente da CPL

Consuêlo Taciana Wanderley Matiello
Diretora de Área da Vigilância em Saúde

RESOLUÇÃO SES Nº 01/2011
(Regulamenta o funcionamento das Unidades de Saúde
durante o período dos pontos facultativos carnavalescos, e
dá outras providências)
O Secretário da Saúde no uso de suas atribuições e
considerando a necessidade de regulamentar as atividades
dos serviços de saúde durante os feriados carnavalescos,
conforme Decreto nº 18.816, de 26 de janeiro de 2011,
Resolve:
Art. 1º - Que as Unidades de Saúde, com exceção do
Serviço de Urgência e Emergência terão ponto facultativo
no dia 07, 08 (dia todo), e no dia 09 de março até as 12
horas.
Art. 2º As Unidades de Urgência e Emergência (ProntoAtendimentos e Unidades Pré-Hospitalares) trabalharão
normalmente durante o período dos pontos facultativos
carnavalescos.
Art. 3º - As Unidades de Pronto-Atendimento Éden,
Laranjeiras e Brigadeiro Tobias trabalharão em regime de
plantão 24 horas durante todo o período dos pontos
facultativos carnavalescos.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 24 de fevereiro de 2011, 356º da
Fundação de Sorocaba.
Dr. MILTON R. PALMA
Secretário da Saúde

SEAD

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO nº 182/2010
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 nº 182/2010 - CPL nº 2613/
2010, destinado a AQUISIÇÃO DE ASSENTO
DESPORTIVO SEM ENCOSTO EM POLIPROPILENO.
Sorocaba, 18 de fevereiro de 2011. ROSEMEIRE NUNES
DE OLIVEIRA - Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO nº 262/2010
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 nº 262/2010 - CPL nº 4214/
2010, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS D
SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO PARA A GUARDA
MUNICIPAL. Sorocaba, 18 de fevereiro de 2011. ELAINE
BUENO SILVA - Pregoeira

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
Processo CPL nº 540/2007 - Concorrência Pública nº.
0032/2010.
Objeto: Serviços de Pavimentação Asfáltica.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 16/01/2008,
prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 16/01/
2011 até 15/01/2013, nos termos do artigo 57, inciso II da
Lei 8.666/93.
Contratante: Prefeitura de Sorocaba.
Contratada: SPLC Pavimentadora Ltda.
Sorocaba, 22 de Fevereiro de 2011.
CLARICE ORTIZ MARTINS
Seção de Gestão de Contratos

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 75/2010
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 Presencial nº 75/2010 - CPL nº
3297/2010, destinado ao SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DO GRAMADO DO CIC - SEMES Sorocaba, 17 de
Fevereiro de 2011. Rosemeire Nunes de Oliveira - Pregoeiro.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO
Processo CPL nº 921/2010 - IN nº. 27/2010.
Objeto: Fica o contrato celebrado em 22/11/2010,
prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 01/01/11 até
31/12/11, nos termos dos artigos 57, Inciso II da Lei
8.666/93.
Assunto: Programa "Domingo na Praça".
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: Carlos H. Madia Produções - Me.
Valor: R$ 125.217,36 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Duzentos
e Dezessete Reais e Trinta e Seis Centavos).
Sorocaba, 31 de Dezembro de 2010.
CLARICE ORTIZ MARTINS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
CPL000155/11

Secretaria da Administração
ASSUNTO: Dispensa nº. 98/11; OBJETO: Contratação
de Empresas para Execução de Serviços de Iluminação
Pública no Município de Sorocaba durante o ano de 2011
Fundamento Legal: artigo 24 Inciso XXII da Lei Federal
nº. 8.666/93 e alterações posteriores e ratificada pelo Sr.
Prefeito, nos termos do artigo 26 da mesma lei.
CONTRATADA:
"CPFL
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUA"- Valor- R$
1.000.000,00 ( Um Milhão de Reais) -VERBA: PMS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
PROCESSO: CPL nº. 2710/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 204/2010.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA
ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: FRAL CONSULTORIA LTDA - EPP
VALOR: R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais).
DOTAÇÃO: 90100.3.3.90.39.05.15.452.5001.2169
DENISE HELENA MOLINA
Seção de Licitação e Compras

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
PROCESSO: CPL nº. 385/2007
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
nº. 177/2007
OBJETO: DESTINADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE PARA ALU-NOS.
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 05/10/07,
prorrogado pelo prazo de 03 (três) meses, a partir de 01/
01/11 até 31/03/11 de acordo com o Artigo 57 e Inciso II
da Lei.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: BIA TURISMO E TRANSPORTES
SOROCABA LTDA.
VALOR: R$ 266.173,61 (Duzentos e Sessenta e Seis
Mil, Cento e Setenta e Três Reais, Sessenta e Um
Centavos).
Clarice Ortiz Martins
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 2281/2010.
MODALIDADE: Concorrência
nº. 028/2010.
OBJETO: DESTINADA A ALIENAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: HERMANPLAST EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA.
VALOR: R$ 1.694.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e
Noventa e Quatro Mil Reais).

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS.
PROCESSO: CPL nº. 2747/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 208/2010.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 2942/2010
MODALIDADE: DISPENSA Nº 2305/10

OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.M. MARIA DE
LOURDES MARTINS MARTINEZ.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA:
DIRETA SERVIÇOS
EM
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME.
VALOR: R$ 70.224,14 (SETENTA MIL, DUZENTOS
E VINTE E QUATRO REAIS E CATORZE
CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 100400.4.4.90.51.99.12.361.2022.1563.

OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
PARA
IMPLANTAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "AMIGOS DO
ZIPPY".
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PELA SAÚDE
EMOCIONAL DECRIANÇAS.
VALOR: R$ 1.598.400,00 (Hum Milhão, Quinhentos e
Noventa e Oito Mil e Quatrocentos Re-ais).
DOTAÇÃO: 10.04.00.3.3.90.39.99.12.361.2022.2719

DENISE HELENA MOLINA
Seção de Licitação e Compras

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 3517/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 296/2010.
OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE
PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÃO PARA
FORMALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS ÀS
MICROS E PEQUENAS EMPRESAS.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA:
EDITORA
INSTITUTO
INTERESSE PUBLICO LTDA - ME
VALOR: R$ 79.900,00 (Setenta e Nove Mil e Novecentos
Reais).
DOTAÇÃO: 140100.3.3.90.39.05.11.333.4030.2132.
DENISE HELENA MOLINA
Seção de Licitações.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 3519/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 297/2010.
OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
DESENVOLVIMENTO
DE
SOFTAWARE,
CONSULTORIA, ASSESSORIA E MANUTENÇÃO
COM SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: WALL STREET INFORMÁTICA
LTDA.
VALOR: R$ R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).
DOTAÇÃO: 60100.3.3.90.39.05.04.122.7001.2234.
DENISE HELENA MOLINA
Seção de Licitações.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 2538/2010.
MODALIDADE: Convite nº. 177/2010.
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SEHAB

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 1808/2010.
MODALIDADE: TP nº. 18/2010.
OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA DESENVOLVER OFICINA DE
DANÇA PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL DA OFICINA DO SABER.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
CONTRATADA: DORIS & DENISE - CIA DE DANÇA
LTDA-ME.
VALOR: R$ 265.200,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco
Mil, Duzentos Reais).
DOTAÇÃO: 10400.3.3.90.39.99.12.361.2022.2736.
DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 2335/2010.
MODALIDADE: TP nº. 32/2010.
OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS-TRUÇÃO
DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O SANITÁRIO
PÚBLICO NA PRAÇA CEL. FERNANDO PRESTES.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
CONTRATADA: FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
VALOR: R$ 686.039,07 (Seiscentos e Oitenta e Seis Mil,
Trinta e nove Reais e Sete Centa-vos).
DOTAÇÃO: 90100.4.4.90.51.99.15.451.5002.1410.
DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
PROCESSO: CPL n.º 016/2010 TP 001/2010

OBJETO: DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS
NO CAMPO DO CAJURU DO SUL.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
CONTRATADA: S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA.
VALOR: R$ 73.276,56 (SETENTA E TRÊS MIL,
DUZENTOS E SETENTA E SEIS RE-AIS,
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 120100.12.812.3007.1758 /
120100.27812.3007.1757.

OBJETO: Contrato de Empresa para Prestação de Serviço
de Execução de Estudos Complementares na Área do Antigo
Bolsão de Resíduos Sólidos do Ipatinga.
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 08/10/2010,
prorrogado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir
de 08/02/2011 até 07/06/2011 de acordo com o artigo 57
e inciso II da Lei.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA:
WEBER
CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA.

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

www.sorocaba.sp.gov.br
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LEIS

Secretaria de Negócios Jurídicos

LEI Nº 9.467, DE 15 DE FEVEREIRO
DE 2 011.

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

(Dispõe sobre denominação de "JOSÉ MUSTAPHA" a
uma via pública de nossa cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 445/2010 - autoria do Vereador JOÃO
DONIZETI SILVESTRE.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Art. l° Fica denominada "JOSÉ MUSTAPHA" a Rua 02,
localizada no Jardim Itália, que se inicia na Rua 09 e
termina na Rua Paulo Nadir de Alencar, do mesmo Jardim,
nesta cidade.
Art. 2° As placas indicativas conterão, além do nome, a
expressão: "Cidadão Emérito 1925 - 2010".
Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta das verbas próprias consignadas no orçamento.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a Lei nº 9.302/2010.
Palácio dos Tropeiros, em 15 de Fevereiro de 2 011, 356º
da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos
PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

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

NR.: A presente Lei nº 9.467, de 15 de Fevereiro de 2011,
está sendo republicado por ter saído anteriormente com
incorreção.
JUSTIFICATIVA

Por orientação técnica da Prefeitura Municipal, vem este
nobre Vereador revogar a Lei nº 9.302/2010.
Apresento o presente Projeto de Lei e solicito uma especial
atenção dos Nobres Pares desta Casa de Leis, no sentido de
aprová-lo.
S/S., 27 de setembro de 2010.
JOÃO DONIZETI SILVESTRE
Vereador
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LEI Nº 9.471, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Dispõe sobre concessão de reajuste de vencimentos e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 26/2011 - autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido reajuste de vencimentos aos funcionários e servidores municipais da administração direta, indireta
e fundacional nos termos desta Lei, a incidir da seguinte forma:
I - reajuste de 6,4 % (seis inteiros e quatro décimos por cento) de reposição de perdas inflacionárias correspondente ao
índice IPC-FIPE;
II - reajuste de 1,6% (um inteiro e seis décimos), além do reajuste do inciso I;
III - o reajuste previsto nos incisos anteriores, será retroativo ao mês de janeiro de 2011, aplicável a partir do pagamento
correspondente ao mês de fevereiro de 2011.
Art. 2º O reajuste previsto nos incisos I e II, do art. 1º desta Lei, é aplicável aos ativos, inativos e pensionistas da
administração direta, indireta e fundacional, observados os mesmos critérios.
Art. 3º O Executivo regulamentará esta Lei no que couber.
Art. 4º Através de Decreto, o Executivo fixará os vencimentos do pessoal regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho, nos termos desta Lei.
Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Fevereiro de 2 011, 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
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
TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei sob nº 9.471, de 18 de Fevereiro de 2011, foi afixada no átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, § 3º, da L.O.M.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Fevereiro de 2 011.
SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

LEI Nº 9.472, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 2 011.
(Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos dos
servidores públicos da Câmara Municipal de Sorocaba e
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 30/2011 - autoria da MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido o reajuste de vencimentos aos
funcionários e servidores municipais da Câmara Municipal
de Sorocaba, na forma desta Lei, a incidir da seguinte
forma:
I - reajuste de 6,4% (seis inteiros e quatro décimos por
cento) de reposição de perdas inflacionárias correspondente
ao índice IPC-FIPE, retroativo ao mês de janeiro de 2011,
aplicável a partir do pagamento correspondente ao mês de
fevereiro de 2011;
II - reajuste de 3,6% (três inteiros e seis décimos por
cento), além do reajuste do inciso I, retroativo ao mês de
janeiro de 2011, devendo ser pago no mês de fevereiro de
2011.
Art. 2º O reajuste previsto nesta Lei é aplicável aos inativos
e pensionistas da Câmara Municipal de Sorocaba, observados
os mesmos critérios.
Art. 3º Aplica-se aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais, retroativos a janeiro de 2011,
a revisão geral anual de 6,4% (seis inteiros e quatro
décimos por cento), correspondente ao índice IPC-FIPE,
nos termos do art. 3º da Lei nº 8.652, de 06 de fevereiro de
2009, a qual fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários Municipais para a Legislatura do período 2009/
2012.
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.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Fevereiro de 2 011, 356º
da Fundação de Sorocaba.

Oficiais
TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei sob nº 9.472, de 18 de Fevereiro de
2011, foi afixada no átrio desta Prefeitura Municipal
de Sorocaba/Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos
termos do art. 78, § 3º, da L.O.M.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Fevereiro de 2 011.
SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos
Oficiais
JUSTIFICATIVA
Trata o presente Projeto de Lei sobre a concessão de
reajuste de vencimentos dos servidores públicos da Câmara
Municipal, bem como subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito
e Secretários Municipais.
Nos termos do Projeto de Lei enviado pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal está previsto um reajuste
equivalente a 6,4% (seis inteiros e quatro décimos por
cento) a todos os servidores públicos da Administração
Direta, Indireta e Fundacional, cujo índice foi obtido com
base nas perdas inflacionárias correspondentes ao índice
IPC-FIPE.
Além do reajuste supramencionado, fica ainda concedido
um reajuste de 3,6% (três inteiros e seis décimos por
cento), a título de valorização profissional, aos
funcionários e servidores da Câmara Municipal.
Cuida ainda o presente Projeto de Lei, de conceder a
revisão geral anual ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais, nos termos do art. 37, X da Constituição
Federal, e previsão na Lei nº 8.652, de 06 de fevereiro de
2009, que fixou os referidos subsídios e assegura a revisão
anual nos mesmos índices e data daquela concedida aos
servidores municipais.
Estando assim justificado o presente Projeto de Lei,
contamos com o apoio dos Nobres Colegas para sua
aprovação.
Sorocaba, 10 de fevereiro de 2011.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

FRANCISCO FRANÇA DA SILVA
1º Vice-Presidente

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais
RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOÃO DONIZETI SILVESTRE
2º Vice-Presidente
GERVINO GONÇALVES
3º Vice-Presidente

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

ROZENDO DE OLIVEIRA
1º Secretário

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

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
2º Secretário

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

ANTONIO CARLOS SILVANO
3º Secretário

LEI Nº 9.473, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Dispõe sobre a revogação da Lei nº 7.406, de 29 de junho de 2005 e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 584/2010 - autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica expressamente revogada a Lei nº 7.406, de 29 de junho de 2005, que autorizou o Município a firmar
Convênio de Cooperação Técnica na área de saúde com o Município de Votorantim.
Art. 2° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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
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

LEI Nº 9.475, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.

LEI Nº 9.474, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Altera a redação do art. 6º da Lei nº 2.528, de 5 de dezembro de 1986, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 31/2011 - autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° O art. 6º da Lei nº 2.528, de 5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir à Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - SEOBE a
administração financeira e operacional dos serviços previstos nesta Lei, na forma nela disposta." (NR)
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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
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

(Altera dispositivos da Lei nº 4.458, de 6 de dezembro de 1993, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 32/2011 - autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº 4.458, de 6 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a concessão de
auxílio às entidades beneficentes, assistenciais, mantenedoras de creches, bem como àquelas que realizam trabalhos com
crianças e adolescentes, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º …
Parágrafo único. No convênio ficará estabelecido o valor do auxílio às entidades conveniadas, cujo limite não ultrapassará
a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) mensais para cada entidade beneficiada." (NR)
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 4.458, de 6 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º A renovação anual do Convênio será requerida com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do
mesmo, na forma seguinte:
a) Em se tratando de entidades mantenedoras de creche e de atendimento em educação especial, o pedido será dirigido
à Secretaria da Educação/Seção de Apoio à Convênios;
b) Em se tratando de entidades beneficentes e assistenciais, o pedido será dirigido à Secretaria da Cidadania/Divisão de
Administração de Convênios;
c) Em se tratando de entidades que atuam diretamente com adolescentes e jovens, o pedido será dirigido à Secretaria da
Juventude/Divisão de Relações Externas;
d) Em se tratando de entidades que atuam diretamente na área da saúde, o pedido será dirigido à Secretaria da Saúde/
Divisão de Gestão Financeira, de Fundos e Convênios da Saúde.
e) Em se tratando de entidades que atuam diretamente na área da cultura, o pedido será dirigido à Secretaria da Cultura
e Lazer.
Parágrafo único. Recebidos os requerimentos, devidamente instruídos, as Secretarias respectivas juntarão aos mesmos,
documentos e relatórios detalhados das atividades da entidade, para parecer técnico." (NR)
Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições da Lei nº 4.458, de 6 de dezembro de 1993.
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.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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 JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Secretária da Cidadania
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MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

(Processo nº 2.508/2011)
LEI Nº 9.476, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário da Saúde

(Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba a transferir recursos ao Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil
- GPACI, abrir crédito adicional especial e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 33/2011 - 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 ao Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer
Infantil (GPACI), o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para realização de obras de reforma, ampliação,
aquisição de mobiliários e equipamentos médico hospitalares do Hospital "Sarina Rolim Caracante".
Art. 2º Fica o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil - GPACI, obrigado a prestar contas dos recursos
recebidos, apresentando relatório e cópias dos documentos fiscais, nos termos do art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do Município
(Lei nº 9.414, de 10 de dezembro de 2010), até o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor do Órgão
11.01.00 4.4.50.42.00 10 302 1011, em ação a ser criada denominada auxílio ao Grupo de Pesquisa e Assistência ao
Câncer Infantil - GPACI.
Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput deste artigo, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder às
alterações necessárias na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 4º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes da anulação parcial da
dotação 11.01.00 4.4.90.51.00 10 301 1001 1644 01 3100000 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 356º da Fundação de Sorocaba.

EDITH MARIA GARBOGGINI DI GIORGI
Secretária da Juventude
ANDERSON SANTOS
Secretário da Cultura e Lazer
FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças
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

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
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
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ROBERTO MONTGOMERY SOARES
Secretário da Segurança Comunitária
FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças
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 31.286/2010)
LEI Nº 9.477, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Autoriza o Município de Sorocaba a celebrar convênio com o Estado de São Paulo visando delegação compartilhada do
exercício de atividades administrativas municipais a policiais militares, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 25/2011 - autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Sorocaba autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo visando a conjugação
de esforços para implantar o Programa de Combate às Atividades Irregulares ou Ilegais no Município, com a atuação de
policiais militares, munidos do equipamento de proteção individual, em escala especial, em locais a serem especificados
no Plano de Trabalho, mediante delegação compartilhada das atividades previstas na legislação municipal, constantes
no Anexo I, desta Lei, além das demais normas legais e regulamentares que se referem à fiscalização de posturas
municipais.
§1º O Termo de Convênio, a que se refere o caput deste artigo, passa a fazer parte integrante da presente Lei.
§2º Convênio semelhante pode ser celebrado com o Estado de São Paulo visando a delegação compartilhada de
atividades municipais com a atuação dos policiais civis.
§3º Os Guardas Municipais poderão integrar o Programa de Combate às Atividades Irregulares ou ilegais no Município,
objeto desta Lei, nos termos a serem definidos pelo Poder Executivo.
§4º Poderá integrar o objeto do convênio o desenvolvimento do Projeto Educação para o Trânsito.
Art. 2º Para remuneração do desempenho das atividades delegadas mencionadas no art. 1º, desta Lei, será efetuado o
repasse mensal do valor de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), corrigidos anualmente, tomando-se por base o
IPC-A (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE, considerando-se o mês de janeiro do exercício em relação ao
mês de fevereiro do ano anterior.
Art. 3º Fica a Prefeitura autorizada a abrir um crédito adicional especial ao Orçamento Fiscal do Município (Lei nº 9.414,
de 10 de Dezembro de 2010) para fazer face às despesas decorrentes da celebração do convênio autorizado no artigo
anterior, até o valor de R$ 1.440.000,00 (Um milhão e Quatrocentos e Quarenta Mil Reais), em favor do Órgão 27.0100
06 181 7015 3.390.93.00 01 110000, em ação a ser criada denominada: Programa de Combate às Atividades
Irregulares ou Ilegais no Município.
Parágrafo único. Para atender o disposto no caput deste artigo, fica o Município autorizado a proceder às alterações
necessárias na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 4º O Poder Executivo enviará um relatório atual e depois semestralmente à Câmara Municipal, contendo a
porcentagem e a descrição dos crimes cometidos no Município.
Art. 5º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes do superávit apurado no
balanço do exercício anterior.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE SOROCABA,
VISANDO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ATIVIDADES IRREGULARES OU ILEGAIS
NO MUNICÍPIO, COM A ATUAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES.
(Processo nº 31.286/2010)
Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, doravante denominado ESTADO, por meio da Secretaria da
Segurança Pública, neste ato representado pelo Titular da Pasta, ............................, devidamente autorizado pelo
Governador do Estado, e
esta com a interveniência da Polícia Militar, com sede na Praça Coronel Fernando Prestes, 115, nesta Capital,
representada neste ato pelo seu Comandante Geral, nos termos do Despacho publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo de ..... de ............. de 2011, e o Município de Sorocaba, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Vitor Lippi, conforme autorização contida no artigo 1º, da Lei Municipal n°
..........., de .... de .............. de 2011 e, nos termos do artigo 61, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, com
fundamento no artigo 116 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas legais e regulamentares
vigentes, por este e na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente convênio, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente convênio tem por objeto a conjugação de esforços para implantar o Programa de Combate às Atividades
Irregulares ou Ilegais no Município com a atuação de policiais militares, munidos do equipamento de proteção
individual, em escala especial, em locais e ações a serem especificados no Plano de Trabalho, mediante delegação
compartilhada das atribuições previstas na legislação municipal relacionada no Anexo I, além das demais normas legais
e regulamentares que se referem à fiscalização de posturas municipais, bem como, as ações que promovam a segurança
no Município.
§1o Para fins deste convênio, a participação do militar estadual dar-se-á nos termos definidos pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo sendo direcionada exclusivamente à atividade objeto deste convênio.
§2o A execução do objeto do convênio processar-se-á consoante Plano de Trabalho, previamente ajustado entre a
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - SSP e a Secretaria Municipal da Segurança Comunitária.
CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações Comuns e Específicas dos Partícipes
Para a execução do presente convênio, o ESTADO e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações:
I - caberá ao ESTADO e ao MUNICÍPIO, em cooperação:
a) estabelecer os critérios necessários ao estabelecimento do presente ajuste, mediante Plano de Trabalho, visando
facilitar a implantação do Programa referenciado, garantindo a operacionalização no padrão e qualidade adotados tanto
pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), quanto pelo MUNICÍPIO, o que for mais restritivo;
b) manter permanentemente uma Comissão Paritária de Controle do Programa referenciado, composta por integrantes da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e da Secretaria Municipal da Segurança Comunitária (SESCO), com
responsabilidade pelo acompanhamento da execução do presente convênio nos níveis acordados, e, primordialmente,
pela solução de problemas não previstos;
c) estabelecer as diretrizes administrativas técnicas e operacionais e promover assessoria mútua nos assuntos que houver
necessidade, inclusive quanto ao treinamento do pessoal escalado para atuar no Programa referenciado;
d) propor a reformulação do Plano de Trabalho desde que não implique mudança do objeto deste convênio;
e) atestar a perfeita regularidade da parceria, propondo, se for o caso, as medidas que se mostrarem pertinentes frente a
eventuais irregularidades constatadas;
f) cumprir as diretrizes e normas técnicas expedidas para implantação e operacionalização do Programa em questão, bem
como proceder à uniformização dos procedimentos recíprocos, respeitadas as atribuições e competências constitucionais
e legais dos órgãos envolvidos.
II - caberá ao ESTADO:
a) fornecer aos policiais militares empenhados no Programa os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), armamentos
e outros meios necessários para o desenvolvimento desta modalidade de policiamento;
b) arcar com custos e despesas para a realização do objeto deste convênio relacionadas à aquisição e disponibilização de
viaturas, a respectiva manutenção veicular, o fornecimento de combustível e quaisquer outros dispêndios relacionados
à operacionalização do Programa, com exceção à remuneração dos policiais militares pelas horas trabalhadas;
c) autorizar o emprego e a utilização do suporte administrativo e operacional da PMESP necessários ao funcionamento
deste convênio;
d) dispor do acesso ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para comunicação de emergências e imediatas
providências para atendimento de ocorrências de segurança pública, prestação de socorro a vítimas e outras que gerem
a necessidade de apoio ao policial militar;
e) acompanhar e supervisionar a implantação e o desenvolvimento do Programa referenciado em todas as suas etapas;
f) selecionar, treinar, capacitar e promover cursos de capacitação específica e atualização aos policiais militares escalados
para atuação nesta modalidade de policiamento, bem como promover a orientação aos servidores e funcionários da
SESCO;
g) elaborar relatórios e estatísticas contendo os resultados obtidos com a execução deste convênio;
h) criar procedimentos para informações à SESCO de ocorrências que poderão causar repercussão, bem como promover
a interação com seus integrantes visando à conjugação de esforços para o aprimoramento deste convênio.
i) garantir a continuidade da prestação de serviço, salvo em situações excepcionais de grave perturbação da ordem
pública.
j) dar transparência, através de página na internet, do quadro de policiais militares alocados no Município de Sorocaba
nas atividades normais e nas atividades delegadas.
III - caberá ao MUNICÍPIO, por intermédio da SESCO:
a) coordenar as ações necessárias para efetivação do presente convênio, com participação direta e efetiva da PMESP das
tratativas que forem desencadeadas para a implantação do objeto do convênio nos locais onde será implantado o
Programa;
b) fornecer as informações necessárias para a instalação e operacionalização do Programa;
c) permitir o compartilhamento de dados, informações e imagens que porventura sejam necessários ao Programa
referenciado;
d) disponibilizar total infra-estrutura necessária para orientação a ser ministrada pela PMESP aos integrantes funcionais
da SESCO no tocante aos objetivos do Programa objeto deste convênio;
e) permitir o uso dos imóveis de domínio do MUNICÍPIO para depósito de material, eventualmente, apreendido na
execução do objeto deste convênio, sem prejuízo da edição dos respectivos decretos e da formalização dos termos de
permissão de uso.
f) apontar os locais e ações que necessitem prioritariamente da presença permanente e estratégica da atuação policial,
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ficando a cargo da PMESP avaliar tecnicamente o pedido e a efetivação da presença policial militar no local indicado;
g) depositar o valor correspondente às horas efetivamente trabalhadas na conta-corrente indicada pela PMESP.
CLÁUSULA TERCEIRA
Da remuneração pelo desempenho de atividade delegada
I - O desempenho de atividade delegada será remunerado, para este convênio, nos seguintes valores:
Aos Oficiais da PMESP de R$ 16,66 (dezesseis reais e sessenta e seis centavos) por hora trabalhada.
Aos Subtenentes e Sargentos da PMESP de R$ 14,58 (quatorze reais e cinqüenta e oito centavos) por hora trabalhada.
Aos Cabos e Soldados da PMESP de R$ 12,50 (doze reais e cinqüenta centavos) por hora trabalhada.
II - A Polícia Militar encaminhará à Comissão Paritária de Controle planilhas com o número de horas despendidas por
militar estadual no exclusivo exercício da atividade delegada, bem como o montante total de acordo com os valores
fixados no item anterior, para viabilizar o pagamento da remuneração por desempenho de atividade delegada.
III - Atestado pela Comissão Paritária de Controle, o montante total de cada período será transferido à Polícia Militar,
em conta corrente vinculada ao convênio e especialmente aberta para esse fim, cabendo a este órgão efetuar os pagamentos
devidos aos respectivos policiais.
IV - A verba depositada em conta corrente específica deverá ser direcionada tão somente para o pagamento da remuneração
por desempenho da atividade delegada estabelecida no presente convênio, zelando a PMESP pela estrita observância de
tal regra.
V - Os policiais militares não terão nenhum vínculo trabalhista com o MUNICÍPIO e todos os encargos acidentários e
previdenciários correrão por conta do ESTADO.
CLÁUSULA QUARTA
Do Controle e da Fiscalização
I - Compete ao MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal da Segurança Comunitária (SESCO) a prerrogativa de
conservar a autoridade normativa e exercer o controle e a fiscalização sobre a execução do presente convênio, respeitadas
as normas operacionais da Polícia Militar.
II - Para efeito de acompanhamento da execução do presente ajuste os partícipes terão os seguintes representantes, em
comissão paritária:
a) do ESTADO: dois oficiais superiores do Comando de Policiamento de Interior/7 indicados pelo Comandante Geral
da PMESP;
b) do MUNICÍPIO: dois servidores da Secretaria Municipal da Segurança Comunitária - SESCO indicados pelo Prefeito
Municipal.
Parágrafo único. A Presidência da Comissão caberá ao servidor municipal assim designado pelo Prefeito Municipal, que
terá voto qualificado nas deliberações colegiadas.
III - À Comissão Paritária referida no inciso anterior incumbirá:
a) propor alterações no plano de trabalho;
b) acompanhar a execução do convênio;
c) avaliar a quantidade necessária de efetivo para o desempenho da atividade delegada e encaminhá-la ao Comando Geral
da Polícia Militar;
d) conferir a atuação de pessoal disponibilizado pela Polícia Militar, atestando o número de horas despendidas por cada
militar estadual no exclusivo exercício da atividade delegada, bem como o montante total a ser transferido pelo
Município, de acordo com os valores previstos na Cláusula Terceira;
e) propor as adequações que se fizerem necessárias.
CLÁUSULA QUINTA
Da Prestação de Contas
O ESTADO prestará contas dos recursos recebidos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do término
da vigência do ajuste, sem prejuízo das prestações de contas efetuadas na forma da legislação referida no caput.
Parágrafo único. Os partícipes prestarão contas aos seus órgãos internos de controle e ao Tribunal de Contas do Estado,
na forma da lei.
CLÁUSULA SEXTA
Da Apuração de Responsabilidade Civil por Danos
I - Os partícipes deverão apurar, na forma de sua legislação própria, eventuais danos causados aos bens do outro partícipe
colocados à sua disposição, cientificando-o da decisão.
II - Cada partícipe responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37,
§ 6°, da Constituição Federal.
CLÁUSULA SÉTIMA
Da Vigência, da Rescisão e da Denúncia
O presente convênio vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por
iguais períodos até o limite de cinco anos, mediante termo específico e acordo mútuo entre os partícipes.
§1o Este convênio será rescindido por infração legal ou descumprimento de suas cláusulas.
§2o Este convênio poderá ser denunciado, por desistência unilateral ou consensual, mediante aviso escrito, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, imputando aos convenentes as responsabilidades das obrigações decorrentes
do prazo em que tenham vigido e creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.
CLÁUSULA OITAVA
Da Revisão e do Aditamento
Havendo legislação superveniente ou interesse dos partícipes, mediante solicitação escrita, este convênio poderá ser
revisto ou aditado, desde que mantido seu objeto.
CLÁUSULA NONA
Das Disposições Comuns
As dúvidas que eventualmente surgirem na execução do presente convênio, assim como as divergências e casos
omissos, serão dirimidas pela Comissão Partidária de Controle estabelecida na forma da Cláusula Quarta.
CLÁUSULA DÉCIMA
Do Foro
Fica eleito Foro da Comarca de Sorocaba para dirimir as questões decorrentes da execução deste convênio, que não forem
resolvidas na forma prevista na cláusula anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros necessários à execução do presente convênio onerarão a dotação orçamentária
..................................
E, para constar, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) vias, digitadas apenas no anverso, assinadas pelos partícipes,
na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para que surtam todos os efeitos legais.
Palácio dos Tropeiros, em ....... de ............... de 2011.
Secretário de Estado da Segurança Pública
Coronel PM Comandante Geral da Polícia Militar do Estado
Prefeito do Município de Sorocaba
Secretário Municipal da Segurança Comunitária
ANEXO I
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Fiscalização de Posturas Mobiliárias
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Leis nºs.: 3444/90, 4989/95 e 5793/98 - inscrição municipal
Lei nº.: 8345/07 - licença de localização e funcionamento
Lei nº.: 8693/09 - licenciamento de empresas do ramo de depósito de sucata ou ferro velho, desmanche, comércio de
peças usadas e congêneres.
Lei nº.: 6802/03 e Decreto nº 10595/98 - horário de funcionamento
Leis nºs.: 4913/95 e 5407/97 - poluição sonora (som ao vivo ou mecânico)
Lei nº.: 8471/08 - uso e comércio de cerol
Leis nºs.: 2005/79, 2010/79, 2334/84, 3455/90 e 5275/96 - obstrução do passeio público
Lei nº.: 9022/09 e Decreto n.º 18195/10 - Procedimentos para a concessão de alvará para o exercício de atividade
eventual.
Leis nºs.: 5305/96, 8550/08 e 9166/10 - venda de bebida alcoólica a menores
Leis nºs.: 7434/05, 8569/08 e 7622/05 - exploração sexual de crianças e adolescentes
Lei nº.: 5712/98 - publicidade que induza consumo de bebidas alcoólicas a menores
Lei nº.: 6554/02- afixação de placas informativas em hotéis, motéis, pensões e congêneres
Leis nºs.: 4569/94, 1564/69, 1671/71, 2421/85, 3051/89, 3179/89 e 3199/89
plantões de farmácias
Lei nº.: 5393/97 - exposição, comercialização e estocagem de fogos de artifícios
Leis nºs.: 5922/99, 5942/99 e 6021/99 - comércio de g.l.p., uso, transporte e sensor de gás
Lei nº.: 4457/93 - comércio e utilização de sprays c.f.c.
Lei nº.: 5313/96 - concessão de alvará e controle de material radioativo e fontes de radiação
Leis nºs.: 7385/05 e 7621/05 e Decreto nº.: 14.989/06 - postos de gasolina
Leis nºs.: 7780/06, 5046/96, 5941/99, 6347/00, 8784/09 e 9078/10 - acesso à internet, lan house e cyber café
Leis nºs.: 5315/96 e 7392/05 - caçambas
Leis nºs.: 7391/05, 7498/05, 7609/05, 7822/06, 8146/07, 7835/06 e 7869/06 - agências bancárias
Lei nº.: 7901/06 e Decreto nº.: 15.206/06 - recadastramento da inscrição municipal
Lei nº.: 8397/08 e Decreto nº.: 16218/08 - empresas de guincho
Lei nº.: 7694/06 - cadeira de rodas em shopping center
Lei nº.: 8292/07 - discriminação sexual
Lei nº.: 8469/08 - serviço funerário
Lei nº.: 8113/07 - atendimento preferencial a deficientes, idosos e gestantes
Leis nºs.: 8161/07 e 8430/08 - alarme de segurança residencial e comercial.
Leis nºs.: 499/57, 6093/00 e 8636/08 - mercado municipal.
Lei nº.: 9100/10 - dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos freqüentadores de casas noturnas e similares
localizadas no município de Sorocaba e dá outras providências.
Lei nº.: 6189/00 - dispõe sobre a obrigatoriedade dos responsáveis por programações cívicas, esportivas, culturais,
shows musicais em locais de grandes concentrações de pessoas, providenciarem atendimento médico de urgência e
emergência.
Lei nº.: 8729/09 - obrigatoriedade em destinar área para estacionamento de bicicletas em shopping centers e hipermercados.
Lei nº.: 9005/09 - coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de lixo tecnológico.
Lei nº.: 9008/09 - fornecimento de carrinhos especiais para pessoas portadoras de deficiências, idosos e gestantes, com
dificuldade de locomoção, em centros comerciais, hipermercados e similares.
Lei nº.: 7996/06 - atendimento de idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo e portadores de necessidades
especiais nas casas lotéricas.
Lei nº.: 8968/10 - obrigatoriedade de informação aos consumidores sobre os materiais usados na fabricação de móveis.
Lei nº.: 7555/05 - obrigatoriedade de restaurantes fast foods, bares, lanchonetes, traillers e estabelecimentos similares
divulgar informações e tabelas nutricionais sobre os alimentos que vendem.
Lei nº.: 7629/05 - atualização dos valores das multas.
Ambulantes
Leis nºs.: 4640/94, 5309/96, 5833/98 e 6097/00 e Decretos nºs.: 9129/94 e 13174/01 - Dispõe sobre a disciplina do
exercício do comércio ambulante motorizado e do comércio eventual em geral e dá outras providências.
Lei nº 9.477, de 23/2/2011 - fls. 9.
Lei nº.: 4.586/94 - Dispõe sobre a regulamentação de Bancas de Jornais e Revistas.
Lei nº.: 4828/95 - Dispõe sobre a proibição da prática de atos do comércio e outros em cruzamentos de vias públicas da
cidade.
Trailer
Lei nº 5681/98 e Decreto nº.: 6462/89 - Dispõe sobre a proibição de instalação de trailers e quiosques em áreas públicas
e dá outras providências.
Feira-Livre
Decretos nºs.: 7811/91, 8200/92, 8509/93, 8892/94 e 9523/95 - Regulamento para o funcionamento das Feiras-Livres.
Mini-Feiras
Decreto nº 6455/89 - Dispõe sobre o funcionamento das Mini-Feiras Comunitárias.
Varejões
Lei nº 5675/98 e Decreto nº.: 11072/98 - Criação dos Varejões Municipais.
Outras
Lei nº 2005/79 - Dispõe sobre os serviços de Limpeza Pública e dá outras providências
Decreto nº 13.410/02 - Regulamentação do uso do Parque Carlos Alberto de Souza.
Decreto nº 13432/02 - Regulamentação do uso de bens públicos.
Lei nº.: 7460/05 - Dispõe sobre proteção dos bens públicos contra a ação dos cartazeiros e pichadores.
Decreto nº 16622/09 - Regulamentação do uso do Parque das Águas do Abaeté "Maria Barbosa Silva".
Decreto nº 16623/09 - Regulamentação do uso do Parque dos Espanhóis.
Decreto nº 13.023/01 - Regulamentação das permissões de uso de áreas públicas.
Fiscalização de Posturas Imobiliárias
Lei nº.: 8381/08 - limpeza de terrenos não edificados.
Lei nº.: 2005/79 - obstrução de passeio público e entulho.
Lei nº.: 1602/70 - construção e reparo de mureta e calçada.
Lei nº.: 5847/99 - queimada.
Lei nº.: 4812/95 - corte e poda de árvore.
Lei nº.: 916/10 - prioridade a áreas escolares.
Lei nº.: 8193/07 - queima da palha de cana-de-açúcar.
Lei nº.: 7453/05 - institui a calçada verde no município.
Lei nº.: 8312/07 - estabelece convênio com a FUNAP.
Leis nºs.: 2095/80 e 4629/94 - bombeiros.
Leis nºs.: 3.150/89, 5538/97, 5541/97, 5565/98, 16365/08 e 8865/09 - acessibilidade. - Decreto Municipal nº 13.408/02.
Lei nº.: 4445/93 - dispensa de vistoria nos habite-se e vistos nas edificações.
Leis nºs.: 6470/01, 6544/02, 7951/06 e 8244/07 - antenas - Decretos Municipais nºs.: 13.424/02 e 13.775/03.
Lei nº.: 5691/98 - elevadores.
Leis nºs.: 6091/00 e 9077/10 - vistoria.
Lei nº.: 8381/08 - limpeza de terreno em área com construção.
Lei nº.: 8.513/08 - bebedouros e sanitários nos bancos.
Lei nº.: 7744/06 - casa abandonada.
Lei nº.: 7869/06 - guarda-volumes em bancos.
Lei nº.: 1437/66 - código de obras.
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Lei nº.: 7076/04 - limpeza e manutenção de ar-condicionado.
Lei nº.: 7629/05 - atualização anual dos valores das multas de posturas.
Lei nº.: 1602/97 - calçadas.
Lei nº.: 2005/79 - água servida.
Lei nº.: 9166/10 - área escolar de segurança.
Lei nº.: 6294/00 - SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
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Diante deste resumo das atividades do Fórum Evangélico de Sorocaba e Região é que peço voto aos nobres pares pela
aprovação do presente projeto.
S/S., 04 de novembro de 2010.
IZÍDIO DE BRITO CORREIA
Vereador

LEI Nº 9.479, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara de Utilidade Pública o "BANESPINHA SOROCABA" e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 513/2010 - autoria do Vereador FRANCISCO MOKO YABIKU.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarado 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, o
"BANESPINHA SOROCABA".
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 23 de Fevereiro de 2 011, 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
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
JUSTIFICATIVA
Fundado em 22 de janeiro de 1973, o BANESPINHA SOROCABA é uma associação desportiva, recreativa e cultural,
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e patrimônio distintos de seus associados.
O Banespinha é um clube fundado e administrado por funcionários aposentados do antigo Banespa, contanto atualmente
com 140 associados efetivos e 100 associados convidados. A maioria dos associados possui mais de 60 anos, e utiliza
as instalações do clube para lazer.
O Clube tem por finalidade: estimular a prática de exercícios atléticos e desportos amadores; organizar e patrocinar
reuniões artísticas, culturais e sociais; promover competições esportivas; incentivar a cultura física, zelar e desenvolver
a cultural intelectual e artística em todas as suas manifestações; proporcionar compras, apenas aos associados efetivos nas
empresas do comércio local, que mantenham convênio com o clube, através de apresentação da carteira social, para
débito em conta corrente no próximo pagamento de salários efetuado pelo banco;
Tendo em vista o caráter social e recreativo do clube, na promoção de lazer e melhoria da qualidade de vida de seus
freqüentadores, peço a anuência dos nobres pares para a aprovação da declaração de utilidade pública
S/S., 18 de novembro de 2010.
FRANCISCO MOKO YABIKU
Vereador

LEI Nº 9.478, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
LEI Nº 9.480, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara de Utilidade Pública a "ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESCOLA E CULTURA EM FOCO" e dá outras
providências).
Projeto de Lei nº 484/2010 - autoria do Vereador IZÍDIO DE BRITO CORREIA.
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 CULTURAL ESCOLA E CULTURA EM FOCO ".
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 23 de Fevereiro de 2 011, 356º da Fundação de Sorocaba.

(Declara de Utilidade Pública a "ASSOCIAÇÃO FRATERNAL 17 DE OUTUBRO" e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 514/2010 - autoria do Vereador FRANCISCO MOKO YABIKU.
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 FRATERNAL 17 DE OUTUBRO".
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 23 de Fevereiro de 2 011, 356º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

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

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

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

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Instituída em 20 de julho de 2006, a Associação Escola e Cultura em Foco, através de assembléia geral que tem por
finalidade a promoção da inclusão cultural e conscientização ambiental, bem como o resgate, valorização e preservação
da memória cultural e social de Sorocaba e da Região.
O público alvo da Associação Escola e Cultura em Foco é a população infanto-juvenil em todas as esferas educacionais
públicas, privadas e assistenciais, que através dos deveres de seus associados realizam com primor suas atividades para
o alcance dos fins da Entidade.

Fundada no dia 17 de outubro de 1996, a ASSOCIAÇÃO FRATERNAL 17 DE OUTUBRO - AFra, com sede e foro
na cidade de Sorocaba-SP, é uma associação civil sem fins lucrativos, que congrega todos os membros ativos da Loja
Maçônica Fraternidade de Sorocaba.
A AFra possui os seguintes objetivos:
a) Promover a integração e confraternização de todos associados;
b) Oferecer, sempre que possível, os meios necessários para a assistência aos associados;
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c) Coordenar o trabalho dos associados em favor de instituições assistenciais, particularmente aquelas assistidas pela
loja;
d) Cooperar, dentro de suas possibilidades, com autoridades e entidades, visando os valores da cidadania e do bem estar
social;
e) Angariar e recolher fundos para a realização dos propósitos da Afra;
f) Construção de uma sede que possibilite as reuniões dos associados assim como instalações que atendam as
necessidades para um bom atendimento às instituições assistenciais;
As lojas maçônicas são ligadas a várias entidades assistenciais de nossa cidade. Seus integrantes trabalham como
voluntários em festas beneficentes para angariar fundos às entidades, presidem e dão apoio administrativo a muitas delas.
É pelos motivos expostos que peço a anuência dos nobres pares para a aprovação do presente projeto.
S/S., 18 de novembro de 2010.
FRANCISCO MOKO YABIKU
Vereador

LEI Nº 9.481, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes nos postos das empresas de ônibus da Rodoviária de Sorocaba,
bem como nos transportes, sobre a gratuidade de passagem e/ou desconto para idosos em viagens interestaduais).
Projeto de Lei nº 256/2010 - autoria do Vereador JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Torna obrigatória a afixação, nos postos das empresas de ônibus da Rodoviária de Sorocaba, bem como nos
transportes, de cartaz com o Decreto nº 5.934/2006, referente a Lei Federal nº 10.741/03, que concede ao idoso
gratuidade na passagem e/ou desconto de 50% em viagens interestaduais.
Art. 2º A Prefeitura Municipal desenvolverá campanhas de divulgação sobre os benefícios do Decreto nº 5.934/2006.
§1º O cartaz deve conter os dizeres: "No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da
legislação específica: a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois)
salários-mínimos; desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que
excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos".
§2º Os estabelecimentos e veículos previstos no art. 1º desta Lei serão responsáveis pela confecção e afixação dos cartazes
de forma clara e visível a todos os freqüentadores.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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

25 DE FEVEREIRO DE 2011

mesmos, chegando ao extremo de orientar o idoso que se dirija à São Paulo para solicitar a passagem e somente depois
de retornar ao seu município conseguir embarcar.
Desta forma, pede-se a aprovação deste projeto, para que juntos possamos fazer justiça e defender quem muito já trabalhou
ao longo de sua vida.
S/S, 10 Junho de 2010.
JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
Vereador

LEI Nº 9.482, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.105, de 22 de abril de 2010, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 498/2010 - autoria do Vereador JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.105, de 22 de abril de 2010, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1º Autarquias, empresas públicas ou privadas e quaisquer órgãos da administração pública municipal direta ou
indireta, agindo inclusive através de terceiros, devem remover, de imediato e logo após o término de obras que
executarem no âmbito do Município de Sorocaba, qualquer tipo de propaganda ou de informações sobre as obras." (NR)
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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
WILSON UNTERKIRCHER FILHO
Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana
ROBERTO MONTGOMERY SOARES
Secretário da Segurança Comunitária
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão
ROBERTO MONTGOMERY SOARES
Secretário da Segurança Comunitária
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

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
JUSTIFICATIVA
Louvamos a iniciativa do Nobre vereador Mario Marte Marinho Junior, ao apresentar o PL 520/2009, que resultou nos
termos da Lei nº 9.105, de 22/04/2010. Entendemos, no entanto, que o Art. 1º daquele texto legal deve ser mais
abrangente, fazendo com que a obrigação de retirada de placas anunciando obras públicas no âmbito do município de
Sorocaba, até agora abrangendo apenas "as empresas responsáveis" por tais obras, se estenda também a autarquias,
empresas públicas ou privadas e quaisquer órgãos da administração pública municipal direta ou indireta, agindo
inclusive através de terceiros. Isso para evitar que a propaganda alusiva a tais obras permaneça onde foi fixada por prazo
indefinido, poluindo e depreciando o meio ambiente.
S.S., 09 de novembro de 2010.

JUSTIFICATIVA
Desde outubro de 2006, quando a Presidência da República publicou o Decreto 5.934, que estabelece os mecanismos
e os critérios a serem adotados no transporte interestadual de passageiros idosos, conforme determina o artigo 40 do
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), as pessoas com mais de 60 anos podem contar com vantagens na aquisição de
passagens para viagens de ônibus, trens e barcos.
O artigo 40 do Estatuto do Idoso estabelece a reserva de duas vagas gratuitas ao idoso com renda igual ou inferior a dois
salários mínimos em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual
de passageiros. Promulgado em outubro de 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o estatuto também estipula
um desconto mínimo de 50% no valor das passagens a serem vendidas aos idosos, quando as duas vagas gratuitas já
estiverem ocupadas.
O decreto classifica como idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Para fazer uso das duas vagas garantidas
pelo estatuto - por ônibus, o idoso deverá solicitar um único Bilhete de Viagem do Idoso nos pontos de venda da
empresa transportadora, com antecedência mínima de três horas em relação ao horário de saída da condução do ponto
inicial da linha. No dia marcado para a viagem, o idoso deverá comparecer ao terminal de embarque até 30 minutos antes
da hora marcada para o início do percurso, sob pena de perda do benefício.
Para ter direito ao desconto mínimo de 50% (cinqüenta) previsto no estatuto, o decreto estabelece que o idoso deve
adquirir a passagem obedecendo ao prazo máximo de seis horas de antecedência da partida, para viagem com até 500
quilômetros de distância. Para trechos com distância acima de 500 quilômetros, o decreto determina que a compra do
bilhete deverá ser feita pelo idoso com até doze horas de antecedência do horário previsto para o início da viagem.
O "Bilhete de Viagem do Idoso" deverá ser emitido pela empresa prestadora do serviço, em pelo menos duas vias, sendo
que uma via será destinada ao passageiro e não poderá ser recolhida pela transportadora.
Ainda de acordo com o decreto, no ato da solicitação do "Bilhete de Viagem do Idoso" ou do desconto do valor da
passagem, o interessado deverá apresentar documento pessoal que faça prova de sua idade e da renda igual ou inferior a
dois salários-mínimos. A prova de idade do idoso pode ser mediante apresentação do original de qualquer documento
pessoal de identidade, com fé pública, que contenha foto. A comprovação de renda será feita mediante a apresentação de
um dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas, contracheque de
pagamento ou documento expedido pelo empregador, carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social
público ou privado ou documento ou carteira emitida pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Assistência Social
ou congêneres.
O problema é que, passados quase 7 (sete) anos da criação da Lei e 4 (quatro) anos do Decreto, a maioria dos idosos
desconhecem seus direitos, uma vez que as empresas - conforme matéria divulgada nos meios de comunicação e
confirmada "in loco" por este vereador - fazem questão de não divulgar a informação ou dificultar a aquisição dos

José Crespo
Vereador

LEI Nº 9.483, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico
elaborado pelas escolas públicas municipais de educação básica).
Projeto de Lei nº 238/2009 - autoria do Vereador CARLOS CEZAR DA SILVA.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º As escolas municipais de educação básica, no Município de Sorocaba, deverão incluir em seu projeto pedagógico
medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar.
Parágrafo único. A Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Art. 2º Entende-se por bullying a prática de atos de violência física ou psicológica, de modo intencional e repetitivo,
exercida por indivíduo ou grupos de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir,
causar dor, angústia ou humilhação à vítima.
Parágrafo único. São exemplos de bullying acarretar a exclusão social, subtrair coisa alheia para humilhar, perseguir,
discriminar, amedrontar, destroçar pertences, instigar atos violentos, inclusive utilizando-se de meios tecnológicos.
Art. 3º Constituem objetivos a serem atingidos:
I - prevenir e combater a prática do bullying nas escolas;
II - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução
do problema;
III - incluir regras contra o bullying no regimento interno da escola;
IV - orientar as vítimas de bullying visando à recuperação de sua auto-estima para que não sofram prejuízos em seu
desenvolvimento escolar;
V - orientar os agressores, por meio da pesquisa dos fatores desencadeantes de seu comportamento, sobre as conseqüências
de seus atos, visando torná-los aptos ao convívio em uma sociedade pautada pelo respeito, igualdade, liberdade, justiça
e solidariedade;
VI - envolver a família no processo de percepção, acompanhamento e crescimento da solução conjunta.
Art. 4º Decreto regulamentador estabelecerá as ações a serem desenvolvidas, como palestras, debates, distribuição de
cartilhas de orientação aos pais, alunos e professores, entre outras iniciativas.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 356º da Fundação de Sorocaba.
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

WILSON UNTERKIRCHER FILHO
Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Planejamento

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

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

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

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
JUSTIFICATIVA
O bullying, palavra de origem inglesa, significa tiranizar, ameaçar, oprimir, amedrontar e intimidar. A prática já se tornou
comum entre os adolescentes. Um problema que começa a ser discutido com mais intensidade diante do aumento da
violência escolar.
A preocupação com o bullying é um fenômeno mundial. Pesquisa feita em Portugal, com 7 mil alunos, constatou que
1 em cada 5 alunos já foi vítima desse tipo de agressão. O estudo mostrou que os locais mais comuns de violência são
os pátios de recreio, em 78% dos casos, seguidos dos corredores (31,5%).
Na Espanha, o nível de incidência de bullying já chega a 20% entre os alunos. O percentual assusta as autoridades
espanholas, que já desenvolvem ações para coibir a prática.
A Grã Bretanha também está apreensiva com a maior incidência de ocorrências. Foi apurado, em pesquisa, que 37% dos
alunos do primeiro grau das escolas britânicas admitiram que sofrem bullying pelo menos uma vez por semana.
O tema desperta o interesse de pesquisadores dos Estados Unidos, onde o fenômeno de violência foge do controle.
Estima-se que até 35% das crianças em idade escolar estão envolvidas em alguma forma de agressão e de violência na
escola.
No Colorado (EUA), dois adolescentes do ensino médio mataram 13 pessoas e deixaram dezenas de feridos, em um
repentino ataque com arma de fogo. Após o ato, cometeram suicídio. Os agressores sofriam constantes humilhações dos
colegas de escola.
No Brasil, não há pesquisas recentes sobre o bullying, muito embora seja evidente o aumento do número de agressões
e atos de discriminação e humilhação em ambiente escolar.
Estudo feito pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia), em 2002, no
Rio de Janeiro, com 5875 estudantes de 5a a 8a séries, de onze escolas fluminenses, revelou que 40,5% dos entrevistados
confessaram o envolvimento direto em atos de bullying.
O bullying é uma forma de agressão que afeta a alma das pessoas. Pode provocar, nas vítimas, um sentimento de
isolamento. Outros efeitos são a redução do rendimento escolar e atos de violência contra e si e terceiros.
Em 2004, um aluno de 18 anos de uma escola de Taiúva (SP) feriu oito pessoas com disparos de um revólver calibre
38, suicidando-se em seguida. O jovem era obeso e, por isso, vítima constante de apelidos humilhantes. Alvo de
gargalhadas e sussurros pelos corredores.
O modo como os adolescentes agem em sala de aula, com a colocação de apelidos nos seus colegas, pode contribuir para
que pessoas agredidas não atinjam plenamente o seu desenvolvimento educacional. São atitudes comportamentais que
provocam fissuras que podem durar para a vida toda.
Criar um estigma ou um rótulo sobre as pessoas é como pré conceituá-las, ou seja, praticar o bullying. Além de ser uma
agressão moral, é uma atitude de humilhação que pode deixar seqüelas emocionais à vítima. Outros exemplos são os
comentários pejorativos sobre peso, altura, cor da pele, tipo de cabelo, gosto musical, entre outros.
A instituição do programa de combate ao bullying nas escolas vai permitir o desenvolvimento de ações de solidariedade
e de resgate de valores de cidadania, tolerância, respeito mútuo entre alunos e docentes. Estimular e valorizar as
individualidades do aluno. A iniciativa pretende ainda potencializar as eventuais diferenças, canalizando-as para aspectos
positivos que resultem na melhoria da auto-estima do estudante.
S/S., 22 de junho de 2009.

Nem sempre as empresas responsáveis por intervenções em vias e logradouros públicos pavimentados com asfalto fazem,
depois do trabalho, o devido reparo para deixar o local com a mesma qualidade antes verificada no palco da intervenção.
O presente Projeto de Lei visa garantir que tais serviços não reduzam a qualidade do pavimento asfáltico do local após
sua conclusão.
S.S., 09 de novembro de 2010.
José Crespo
Vereador

LEI Nº 9.485, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Institui como pólo turístico religioso no âmbito do Município de Sorocaba o Santuário Arquidiocesano de São Judas
Tadeu e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 510/2010 - autoria do Vereador JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído como pólo turístico religioso no âmbito do Município de Sorocaba o Santuário Arquidiocesano
de São Judas Tadeu, localizado na Rua Walter Luiz D'Avila, nº 171, no Bairro Central Parque.
Parágrafo único. Fica incluído no Calendário Oficial de eventos do Município de Sorocaba o evento religioso com
programação festiva litúrgica com início no dia 20 de outubro e término no dia 28 de outubro, data em que se celebra
oficialmente o Dia de São Judas Tadeu.
Art. 2º Os acessos ao Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu serão dotados de placas indicativas que identifiquem
sua localização.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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
ANDERSON SANTOS
Secretário da Cultura e Lazer
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.

CARLOS CEZAR DA SILVA
Vereador

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

LEI Nº 9.484, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.

JUSTIFICATIVA

(Dispõe sobre garantia da qualidade de pavimento asfáltico nos casos que menciona e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 500/2010 - autoria do Vereador JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Autarquias, empresas públicas ou privadas e quaisquer órgãos da administração pública direta ou indireta, agindo
inclusive através de terceiros, quando fizerem intervenções em vias e logradouros públicos dotados de pavimentação
asfáltica no Município de Sorocaba deverão, efetuado o trabalho, proceder de imediato ao restauro do pavimento
danificado, observando, no mínimo, a mesma qualidade nele verificado antes das intervenções.
Art. 2º A restauração a que se refere o artigo anterior, necessariamente, implicará na aplicação de camada de concreto
usinado com no mínimo 8 (oito) centímetros de espessura sobre o solo aplainado e compactado, antes da aplicação da
massa asfáltica propriamente dita.
Art. 3º Após o encerramento dos trabalhos de restauração, o piso reparado deverá perfazer um plano perfeito com o
restante do pavimento asfáltico do local da intervenção.
Art. 4º Todos os custos da restauração do pavimento asfáltico realizada em conformidade com os dispositivos desta Lei
correrão por conta exclusiva dos órgãos responsáveis pelo serviço.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 356º da Fundação de Sorocaba.

Dentre os segmentos que mais crescem na sociedade atual, o turismo figura entre as áreas com maior notabilidade. Entre
as modalidades, a que mais vem tomando destaque é o de turismo religioso que, diferente dos demais segmentos de
mercado, tem a fé como principal motivação.
A modalidade já existe e é praticada em todo o território nacional, contabilizando mais de 20 milhões de usuários desta
área que, pelo volume e grande crescimento, merece regulamentação e participação dos entes públicos.
O turismo religioso já é uma realidade nas localidades que oferecem qualquer atrativo de cunho sagrado, seja ele
monumentos, festas religiosas, construções ou lugares sagrados.
Considerando-se que para cada emprego direto na indústria do turismo criam-se empregos indiretos, percebe-se que é um
veio exeqüível de absorção de mão-de-obra, visto que o turismo tem uma relação ampla com a economia, compreendendo
a maioria dos setores econômicos direta ou indiretamente e, assim, permite a criação de empregos e a geração de renda
em todos os segmentos, através de seu efeito multiplicador.
O turismo religioso configura-se pelas atividades decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa, caracterizandose pelo deslocamento em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas como a realização de peregrinações,
romarias, itinerários e percursos de cunho religioso, a participação em retiros espirituais, festas e comemorações
religiosas e a visitação a espaços e edificações religiosas (igrejas, templos, santuários, oratórios).
No caso de Sorocaba, a Catedral Metropolitana, o Museu de Arte Sacra, o Mosteiro de São Bento e o Santuário
Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, entre outros monumentos e templos religiosos, são alguns
dos principais símbolos culturais e religiosos presentes.
A intenção deste projeto é a de reconhecer a importância de outro símbolo cultural e religioso de Sorocaba, caso do
Santuário de São Judas Tadeu, com destaque aos eventos tradicionais que ele realiza.
A festa de São Judas Tadeu é um evento religioso comemorado anualmente com programação festiva litúrgica com início
sempre no dia 20 de outubro e com término no dia 28 de outubro de cada ano, data em que se celebra oficialmente o Dia
de São Judas Tadeu. Ela é organizada pelo Santuário de São Judas Tadeu que fica localizado na Rua Walter Luiz D'Avila,
nº 171, no bairro Central Parque.
O evento, que reúne anualmente milhares de fiéis e peregrinos no Santuário de São Judas Tadeu, de maneira crescente,
estimula o turismo religioso em Sorocaba e é uma comemoração tradicional para a Igreja e para as famílias, atraindo
pessoas de todo o Brasil que visitam o templo para fazerem suas orações, preces e agradecimentos.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos
PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais
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A propagação da devoção a São Judas Tadeu partiu do Padre Flávio Jorge Miguel Junior, pároco da Paróquia de São
Judas Tadeu, elevada à Santuário através de Decreto do arcebispo metropolitano, dom Eduardo Benes de Sales
Rodrigues, transformando-a num centro de referência religiosa de toda região de Sorocaba. Com a construção da nova
igreja, o Santuário passou a contar com uma infra-estrutura com capacidade de abrigar 1.300 pessoas sentadas.
O Santuário de São Judas Tadeu possui relíquia de São Judas Tadeu, consistente num pedaço das vestes do santo, vinda
do Vaticano. É um dos poucos no mundo católico que oferece aos fiéis a possibilidade de realizar a adoração perpétua ao
Santíssimo Sacramento durante todos os dias do ano, 24 horas ao dia.
Por entender que a valorização dos princípios morais e espirituais congrega a manutenção e disseminação dos locais e
crenças religiosas e que, com o apoio do Poder Público e da participação dos representantes religiosos, é possível
contribuir para o grande segmento do turismo religioso, gerando assim uma maior divulgação e atraindo mais turistas
para Sorocaba, é que apresentamos a presente proposta, para a qual contamos com a aprovação dos Nobres Pares.
S.S., 18 de novembro de 2010.
José Crespo
Vereador

LEI Nº 9.486, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2 011.
(Institui como pólo turístico religioso no âmbito do Município de Sorocaba o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora
da Conceição Aparecida e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 512/2010 - autoria do Vereador JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído como pólo turístico religioso no âmbito do Município de Sorocaba o Santuário Arquidiocesano
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizado no Bairro de Aparecidinha.
Art. 2º Os acessos ao Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida serão dotados de placas
indicativas que identifiquem sua localização.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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
ANDERSON SANTOS
Secretário da Cultura e Lazer
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
JUSTIFICATIVA
Dentre os segmentos que mais crescem na sociedade atual, o turismo figura entre as áreas com maior notabilidade. Entre
as modalidades, a que mais vem tomando destaque é o de turismo religioso que, diferente dos demais segmentos de
mercado, tem a fé como principal motivação.
A modalidade já existe e é praticada em todo o território nacional, contabilizando mais de 20 milhões de usuários desta
área que, pelo volume e grande crescimento, merece regulamentação e participação dos entes públicos.
O turismo religioso já é uma realidade nas localidades que oferecem qualquer atrativo de cunho sagrado, seja ele
monumentos, festas religiosas, construções ou lugares sagrados.
Considerando-se que para cada emprego direto na indústria do turismo criam-se empregos indiretos, percebe-se que é um
veio exeqüível de absorção de mão-de-obra, visto que o turismo tem uma relação ampla com a economia, compreendendo
a maioria dos setores econômicos direta ou indiretamente e, assim, permite a criação de empregos e a geração de renda
em todos os segmentos, através de seu efeito multiplicador.
O turismo religioso configura-se pelas atividades decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa, caracterizando-se
pelo deslocamento em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas como a realização de peregrinações,
romarias, itinerários e percursos de cunho religioso, a participação em retiros espirituais, festas e comemorações
religiosas e a visitação a espaços e edificações religiosas (igrejas, templos, santuários, oratórios).
No caso de Sorocaba, a Catedral Metropolitana, o Museu de Arte Sacra, o Mosteiro de São Bento e o Santuário
Arquidiocesano de São Judas Tadeu, entre outros monumentos e templos religiosos, são alguns dos principais símbolos
culturais e religiosos presentes.
A intenção deste projeto é a de reconhecer a importância de outro símbolo cultural e religioso de Sorocaba, caso do
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Aparecidinha), com destaque aos eventos tradicionais
que ele centraliza, caso, por exemplo, da centenária romaria realizada duas vezes ao ano, com ida da imagem da Santa
da Catedral Metropolitana ao Santuário no segundo domingo de julho e retorno em 1º de janeiro. Essa romaria, que com
justiça foi oficializada através da Lei nº 8.178, de 4 de Junho de 2007 e nascida de um projeto de autoria do Nobre
Vereador Hélio Aparecido de Godoy, vem se repetindo há mais de um século.
A Igreja que deu lugar ao Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi construída em 1785, quando o português
guarda-mor Antonio José da Silva mudou-se de Lorena-MG para Sorocaba, fixando residência no bairro do Pirajibú do
Meio e trouxe consigo uma imagem em madeira de Nossa Senhora Aparecida. Mandou construir uma capela e esta foi
a segunda igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida (a primeira foi a da cidade de Aparecida/SP).
O movimento de peregrinos ao Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida cresce a cada ano. Registre-se que no
histórico bairro também se encontram, há cinco anos, as modernas instalações do Seminário Arquidiocesano São Carlos
Borromeu.
Apesar desses atrativos de qualidade inquestionável, o município de Sorocaba carece de melhor infra-estrutura para o
aproveitamento de todo o potencial turístico existente.
A inclusão do Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida como pólo turístico religioso da cidade de Sorocaba
representará um avanço na profissionalização do turismo religioso e a consagração de um roteiro criado espontaneamente
pela manifestação de fé de milhares de cidadãos.
Por entender que a valorização dos princípios morais e espirituais congrega a manutenção e disseminação dos locais e
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crenças religiosas e que, com o apoio do Poder Público e da participação dos representantes religiosos, é possível
contribuir para o grande segmento do turismo religioso, gerando assim uma maior divulgação e atraindo mais turistas
para Sorocaba, é que apresentamos a presente proposta, para a qual contamos com a aprovação dos Nobres Pares.
S.S., 18 de novembro de 2010.
José Crespo
Vereador

DECRETOS
(Processo nº 19.831/2006)
DECRETO Nº 18.834, DE 15 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(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. VÍTOR ROGÉRIO CARDOSO,
conforme consta do Processo Administrativo nº 19.831/
2006, a saber:
"Terreno constituído por parte da Faixa não Edificante de
uma Adutora, implantada sobre o Sistema de Recreio, do
loteamento denominado, "Jardim Refúgio", nesta cidade,
contendo a área de 128,75 m² (cento e vinte e oito metros
quadrados, e setenta e cinco decímetros quadrados),
pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as
seguintes características e confrontações: de um lado,
confronta-se com o lote nº 8 e parte do lote nº 7, da quadra
F, do Conjunto Habitacional de Interesse Social, implantado
sobre parte do Sistema de Recreio do Jardim Refúgio,
onde mede 27,24 metros; de outro lado, confronta-se com
o remanescente da área em questão, onde mede em linhas
quebradas 1,00 metro + 4,00 metros; de outro lado,
confronta-se também com o remanescente da área em
questão, onde mede também 5,00 metros; de outro lado,
confronta-se também com o remanescente do Sistema de
Recreio, onde mede 4,60 metros, de outro lado, confrontase com propriedade pertencente à sucessores de Oswaldo
Azzi, onde mede 18,20 metros."
Art. 2º O permissionário poderá utilizar o imóvel público
para fins de urbanização, caracterizada como revestimento
do solo com gramíneas e/ou flores e/ou arbustos, vedado
qualquer tipo de edificação, assim como a prática de
atividades 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 15 de Fevereiro de 2 011, 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 18.845, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Dispõe sobre a nomeação da comissão organizadora para
a realização do "Carnaval de Rua" 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;
CONSIDERANDO que o Carnaval de Rua é um dos
eventos de maior importância da Cidade, revestido de
extrema significação cultural e, principalmente social para
o povo sorocabano;
CONSIDERANDO a necessidade de dar estrutura
administrativa à organização do Carnaval de Rua do
corrente ano;
CONSIDERANDO que os trabalhos desenvolvidos neste
evento são de grande vulto, devendo portanto, ser
desenvolvidos e coordenados por uma Comissão Executiva
especialmente nomeada para esta Festa,
DECRETA:
Art. 1º Para composição da Comissão Organizadora do
Carnaval de Rua de 2011, visando a coordenação e
elaboração das atividades referentes ao evento, ficam
nomeados os seguintes membros:
I - Comissão Executiva:
a) Anderson Santos;
b) Fernando Mitsuo Furukawa;
c) Geraldo de Moura Caiuby;
d) Mário José Pustiglione;
e) Milton Ribeiro Palma;
f) Renato Gianolla;
g) Wilson Unterkircher Filho;
h) Patrícia Toledo,
i) José Francisco Martinez.
II - Comissão de Finanças:
a) Anderson Santos;
b) Edmilson Chelles Martins,
c) Walter Alexandre Previato.
III - Comissão Organizadora:
a) Anderson Santos;
b) Edmilson Chelles Martins;
c) Jonicler Real;
d) José Gagliardi Junior;
e) Maria Eunice Vieira de Santana;
f) Flávio Leandro Alves;
g) Leandro Silva;
h) Osmir Antonio da Silva;
i) Vitória Escobar;
j) Elisa do Carmo Amaral Machado;
k) Simone Santana;
Decreto nº 18.845, de 23/2/2011 - fls. 2.
l) Cláudia Tavares Ribeiro;
m) Patrícia Toledo.
Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão Organizadora
são considerados de relevante interesse público, e suas
atividades e responsabilidades encerrar-se-ão após o término
de todas as providências relativas ao evento, em especial
às relativas à prestação de contas da programação específica.
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 23 de Fevereiro de 2 011, 356º
da Fundação de Sorocaba.
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

WILSON UNTERKIRCHER FILHO
Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

JUSSARA DE LIMA CARVALHO
Secretária do Meio Ambiente

ANDERSON SANTOS
Secretário da Cultura e Lazer

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

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

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

(Processo nº 25.037/2010)
DECRETO Nº 18.846, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(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 e,
CONSIDERANDO o Plano de Arborização Urbana,
desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente, o qual
prevê o plantio de 300.000 mudas, até o ano de 2012;
CONSIDERANDO a existência, no Município, de
entidades aptas à captação de recursos, junto à iniciativa
privada, para obtenção de mudas e respectivo plantio, em
áreas públicas do Município, pré-estabelecidas;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das
mudas plantadas, por um período mínimo de 02 (dois)
anos;
CONSIDERANDO as disposições do artigo 10, do Decreto
nº 13.023/2001, que prevêem que os casos não previstos
na legislação que regulamenta as permissões de uso serão
analisados pelas Secretarias afins.
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário, pelo prazo de 24
(vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação
deste Decreto, o uso de Área de Preservação Permanente
- APP, situada na Praça da Paz "Professor Mohan Yabiku",
localizada entre as Ruas Lituânia e Diva Andréa C. B.
Fogaça e José Marchi, no Jardim Pagliato, nesta cidade,
pela Organização Ambientalista Amainan Brasil, conforme
consta do Processo Administrativo nº 25.037/2010, para
o plantio de mudas nativas.
Art. 2º A permissionária deverá utilizar o imóvel público
exclusivamente para, dentro das especificações técnicas
estabelecidas, proceder ao plantio e manutenção de até
3.000 (três mil) mudas de espécies nativas de Mata
Atlântica e outras de especial interesse urbano, paisagístico
e educativo, nas áreas de preservação permanente (APP)
visando ao atendimento ao Plano Municipal de Arborização
Urbana, vedada a utilização da área permitida para a prática
de atividades comerciais.
Art. 3º A permissionária assinará Termo de
Responsabilidade pelo qual se obrigará, além de cumprir
as disposições ali estabelecidas, a permitir o acesso do
público nas áreas que não ofereçam risco, assim como de
agentes da municipalidade.
Art. 4º 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. 5º A presente permissão é revogável a qualquer tempo,
independente de qualquer indenização, sem prévio aviso,
a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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

(Processo nº 14.356/2010)
DECRETO Nº 18.847, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Altera a redação do memorial descritivo constante do
artigo 1º do Decreto nº 18.450, de 23 de julho de 2010 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 nº 18.450, de 23 de julho de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1º - (...)
Proprietário: consta pertencer a Reduzina Gonçalves Pontes
e outros e/ou sucessores.
Local: Avenida Dr. Ulisses Guimarães, nº 2.113 - Jardim
Santo André - Sorocaba - São Paulo.
Matrícula: 148.645 - 1º CRI.
Área de terreno a desapropriar: 6,81m².
Área construída sem averbação a desapropriar: 35,00m².
Descrição: Imóvel com frente para a Avenida Dr. Ulysses
Guimarães, onde mede 5,00m; no lado direito de quem do
imóvel olha para a rua, confronta-se com o lote 28, onde
mede 1,11m, no lado esquerdo na mesma situação, confrontase com o lote 30, onde mede 1,61m e nos fundos onde
mede 5,02m em linha reta onde confronta com área
remanescente, encerrando a área de 6,81m²". (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições constantes
do Decreto nº 18.450, de 23 de julho de 2010.
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 23 de Fevereiro de 2 011, 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 7.955/1994)
DECRETO Nº 18.848, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de
desapropriação, destinado ao alargamento do córrego
Lavapés 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 e/ou
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pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE,
destinado ao alargamento do córrego Lavapés, o imóvel
abaixo descrito e caracterizado, conforme consta do Processo
Administrativo nº 7.955/1994, a saber:
"Proprietário: consta pertencer ao Sr. Domingos Gonzales
Gomes e s/m e/ou sucessores.
Local: Rua D'Abreu de Medeiros, nº 139 - Sorocaba - SP.
Área a desapropriar: 6,35m².
Descrição: Parte do prédio nº 139 da Rua D'Abreu Medeiros,
contendo a área de 6,35m² (seis metros e trinta e cinco
decímetros quadrados), que consta pertencer à Domingos
Gonzales Gomes, com as seguintes características e
confrontações: em sua frente onde mede 6,12 metros,
confrontando com a remanescente da área em questão; do
lado direito de quem da remanescente olha, onde mede
1,07 metros, confrontando com o prédio nº 141; do lado
esquerdo, onde mede 1,04 metros, confrontando com o
prédio nº 129; e nos fundos onde mede 6,11 metros,
confrontando com o córrego Lavapés."
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.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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 1.327/2009 - SAAE)
DECRETO Nº 18.849, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de instituição
de faixa de servidão para passagem de rede de esgoto 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
instituída, pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, faixa de
servidão destinada à extensão de rede coletora de esgoto, o
imóvel abaixo descrito e caracterizado, situado nesta cidade,
conforme consta do Processo nº 1.327/2009 - SAAE, a
saber:
Proprietário: consta pertencer aos Srs. Valéria de Oliveira
Valente e Jason Rodnei Alcântara e outros e/ou sucessores.
Local: Rua Fernando Luiz Grohmann, nº 610, Lote 41,
Quadra 12 - Jardim Prestes de Barros - Sorocaba - SP.
Área: 18,07 m².
Matrícula: 58.814 - 1º CRIA.
Descrição: Inicia-se no ponto 01, na lateral direita de quem
da rua olha para o imóvel, na intersecção dos lotes 40 e 41.
Deste ponto segue em linha reta por uma distância de 1,14
metros, até encontrar o ponto 02, confrontando com a Rua
Fernando Luiz Grohmann, deflete à direita e segue em
linha reta por uma distância de 18,35 metros, até encontrar
o ponto 03, confrontando com o remanescente do lote 41,
deflete à direita e segue em linha reta por uma distância de
1,00 metro, até encontrar o ponto 04, confrontando com o
lote 43, que consta pertencer a José Rubens Prestes de
Barros, deflete à direita e segue em linha reta por 17,80

metros, confrontando com o lote 40 que consta pertencer
a Maria Helena de Barros Maestrini, até atingir o ponto
inicial desta descrição. A descrição acima encerra uma área
de 18,07m².
Art. 2º A presente instituição visa à implantação de rede
de esgoto, razão pela qual, sobre referida área não poderão
ser levantadas construções de quaisquer espécies, nem
poderão ser opostos quaisquer embaraços que inviabilizem
ou prejudiquem a obra.
Art. 3º A servidão será instituída por escritura pública, em
havendo acordo ou anuência do proprietário, ou
judicialmente na hipótese contrária.
Art. 4º Havendo comprovada necessidade de indenização
e, diante de acordo quanto ao preço e à forma de pagamento,
a instituição se dará numa das formas previstas no Código
Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas às seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o 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 objeto da servidão.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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 2.616/2001-SAAE)
DECRETO Nº 18.850, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de instituição
de faixa de servidão de passagem de galeria pluvial 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
instituída, pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, faixa
de servidão destinada à implantação de galerias de águas
pluviais, o imóvel abaixo descrito e caracterizado, situado
nesta cidade, conforme consta do Processo nº 2.616/2001SAAE, a saber:
Faixa I - Área de 20,00 m².
Proprietários: Joylson Perete Tenore e Andréa de Lima
Neves e/ou sucessores.
Local: Rua Tocantins - Lote 5-A - Quadra 37 - Vila Jardini
- Sorocaba - SP.
Matrícula: 55.725 - 2º CRIA.
Descrição: Inicia-se no ponto de intersecção formado pelo
lote 4, da Quadra 37 da Vila Jardini de propriedade do Sr.
Benedito Ballarini, com o lote 5-A da Quadra 37 da Vila
Jardini de propriedade do Sr. Joylson Perete Tenore, deste
ponto segue no sentido horário num rumo de 26º40'SE,
numa extensão de 5,00m, confrontando com a propriedade
de Benedito de Barros, deste ponto deflete à direita e
segue numa extensão de 4,00m, confrontando com o lote
5-B da Quadra 37 da Vila Jardini do mesmo
desmembramento de propriedade do Sr. Luiz Gonçalves
dos Santos, deste ponto deflete à direita e segue num
rumo de 26º40'NW, numa extensão de 5,00m, confrontando
com o remanescente do lote 5-A da Quadra 37 da Vila
Jardini de propriedade do Sr. Joylson Perete Tenore, deste
ponto deflete à direita e segue numa extensão de 4,00m,
até encontrar o ponto inicial desta descrição, confrontando
com o lote 4, da Quadra 37 da Vila Jardini de propriedade
do Sr. Benedito Ballarini. A descrição acima encerra uma
área de 20,00m².

PÁGINA 20

MUNICÍPIO DE SOROCABA

Faixa II - Área de 20,00 m².
Proprietário: Luiz Gonçalves dos Santos e/ou sucessores.
Local: Rua Tocantins - Lote 5-B - Quadra 37 - Vila
Jardini - Sorocaba - SP.
Matrícula: 55.726 - 2º CRIA.
Descrição: Inicia-se no ponto de intersecção formado pelo
lote 5-A, da Quadra 37 da Vila Jardini de propriedade do
Sr. Joylson Perete Tenore, com o lote 5-B da Quadra 37
da Vila Jardini de propriedade do Sr. Luiz Gonçalves dos
Santos, deste ponto segue no sentido horário num rumo
de 26º40'SE, numa extensão de 5,00m, confrontando
com a propriedade de Benedito de Barros, deste ponto
deflete à direita e segue numa extensão de 4,00m,
confrontando com o lote 6 da Quadra 37 da Vila Jardini de
propriedade do Edifício Cristiane sucessor de Paulo Soranz,
deste ponto deflete à direita e segue num rumo de
26º40'NW, numa extensão de 5,00m, confrontando com
o remanescente do lote 5-B da Quadra 37 da Vila Jardini
propriedade de Luiz Gonçalves dos Santos, deste ponto
deflete à direita e segue numa extensão de 4,00m, até
encontrar o ponto inicial desta descrição, confrontando
com o lote 5-A, da Quadra 37 da Vila Jardini de propriedade
do Sr. Joylson Perete Tenore. A descrição acima encerra
uma área de 20,00m².
Faixa III - Área de 31,00 m².
Proprietário: Condomínio "Edifício Cristiane" e/ou
sucessores.
Local: Rua Tocantins - Lote 06 - Quadra 37 - Vila Jardini
- Sorocaba - SP.
Matrícula: 17.461 - 2º CRIA.
Descrição: Inicia-se no ponto de intersecção formado pelo
lote 5-B, da Quadra 37 da Vila Jardini de propriedade do
Sr. Luiz Gonçalves dos Santos sucessor de José Jardini,
com o lote 6 da Quadra 37 da Vila Jardini de propriedade
do Edifício Cristiane, deste ponto segue no sentido horário
num rumo de 26º40'SE, numa extensão de 10,00m,
confrontando com a propriedade de Benedito de Barros
sucessor de José Jardini, deste ponto deflete à direita e
segue numa extensão de 3,10m, confrontando com a Rua
Garcia Redondo, deste ponto deflete à direita e segue num
rumo de 26º40'NW, numa extensão de 10,00m,
confrontando com o remanescente do lote 6 da Quadra 37
da Vila Jardini, propriedade do Edifício Cristiane, deste
ponto deflete à direita e segue numa extensão de 3,10m,
até encontrar o ponto inicial desta descrição, confrontando
com o lote 5-B, da Quadra 37 da Vila Jardini de propriedade
do Sr. Luiz Gonçalves dos Santos, sucessor de José Jardini.
A descrição acima encerra uma área de 31,00m².
Art. 2º A presente instituição visa à implantação de galerias
de águas pluviais, razão pela qual, sobre referida área não
poderão ser levantadas construções de quaisquer espécies,
nem poderão ser opostos quaisquer embaraços que
inviabilizem ou prejudiquem a obra.
Art. 3º A servidão será instituída por escritura pública, em
havendo acordo ou anuência do proprietário, ou
judicialmente na hipótese contrária.
Art. 4º Havendo comprovada necessidade de indenização
e, diante de acordo quanto ao preço e à forma de pagamento,
a instituição se dará numa das formas previstas no Código
Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas às seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o 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 objeto da servidão.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando expressamente revogados os Decretos
nºs 13.460, de 15 de maio de 2002; 14.589, de 20 de
setembro de 2005; 18.098, de 17 de fevereiro de 2010;
18.099, de 17 de fevereiro de 2010; 18.100, de 17 de
fevereiro de 2010; 18.323, de 25 de maio de 2010; 18.324,
de 25 de maio de 2010 e 18.325, de 25 de maio de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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 5.749/2006)
DECRETO Nº 18.851, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Altera a redação do memorial descritivo constante do
Artigo 1º do decreto nº 18.791, de 29 de Dezembro de 2010
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 nº 18.791, de 29 de Dezembro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - (...)
Proprietário: consta pertencer a Josefa Azevedo e/ou
sucessores.
Local: (...)". (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições constantes
do Decreto nº 18.791, de 29 de Dezembro de 2010.
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 23 de Fevereiro de 2 011, 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 14.489/2010)
DECRETO Nº 18.852, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de
desapropriação, destinado a melhoria do sistema viário 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 melhoria do sistema viário, o imóvel abaixo
descrito e caracterizado, conforme consta do Processo
Administrativo nº 14.489/2010, a saber:
"Proprietário: consta pertencer ao Sr. José Roberto da Costa
e Elisabete Fragoso da Costa e/ou sucessores.
Local: Estrada da Municipal - Bairro Cajuru.
Área a desapropriar: 629,51 m².
Descrição: Um terreno designado por parte da Gleba A1-1,
situado no Bairro do Cajuru, destacado de maior área com
denominação especial Sítio Alzira Costa Camargo, que
assim se descreve e confronta: tem início no ponto A1,
localizado no vértice formado entre as linhas divisórias de
uma Estrada Municipal e propriedade da Cerâmica
Leopoldina Ltda e a area remanescente da Gleba A1-1,
segue por cerca confrontando com a propriedade da Cerâmica
Leopoldina Ltda com rumo 68º59'58"SW distância de 4,20
metros; deflete à esquerda e segue confrontando o
remanescente da Gleba A1-1 no rumo 23º38'50"NE distância
209,08 metros; deflete à esquerda e segue confrontando
com a Gleba A1-2, até o ponto A1-1 no rumo 44º00'00"SE
distância 3,02 metros deflete à esquerda e segue confrontando
com a Estrada Municipal no rumo 23º38'50"NE na distância
212,01 metros, até atingir o ponto A1, início desta descrição,
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encerrando a área de 629,51m²".
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.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 356º
da Fundação de Sorocaba.

II - que o proprietário ofereça título de filiação vintenária,
bem como certidões negativas, que provem não existirem
quaisquer ônus sobre o imóvel objeto da servidão.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Decreto nº 18.853, de 23/2/2011 - fls.2.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 356º
da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

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

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

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

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 3.749/2010 - SAAE)
DECRETO Nº 18.853, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de instituição
de faixa de servidão para extensão de rede coletora de
esgoto 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
instituída, pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, faixa de
servidão destinada à extensão de rede coletora de esgoto, o
imóvel abaixo descrito e caracterizado, situado nesta cidade,
conforme consta do Processo nº 3.749/2010 - SAAE, a
saber:
Proprietário: consta pertencer ao Sr. Sérgio Luís Machado
Leme e/ou sucessores.
Local: Avenida Paulo Emanuel de Almeida, fundos do
Lote 01, da Área "H", remanescente do Parque dos
Eucaliptos.
Matrícula: 43.037 - 2º CRIA.
Descrição: Inicia-se no ponto 01, na intersecção localizada
entre o lote 01 da Quadra "C" e o lote 01 da Quadra "H",
com frente para a Rua Padre Domenico Trivi. Deste ponto
segue em linha reta por uma distância de 3,00 metros até
encontrar o ponto 02, confrontando com a Rua Padre
Domenico Trivi, deste ponto deflete à direita e segue em
linha reta por uma distância de 13,27 metros até encontrar
o ponto 03, confrontando com a área remanescente do
imóvel, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta
por uma distância de 3,00 metros até encontrar o ponto 04,
confrontando com o lote 02 da Quadra "H", que consta
pertencer a Edson Rodrigues da Silva, deste ponto deflete
à direita e segue em linha reta por uma distância de 13,00
metros até encontrar o ponto 01, confrontando com o lote
01 da Quadra "C", até atingir o ponto inicial desta descrição.
A descrição acima encerra uma área de 39,40m².
Art. 2º A presente instituição visa à implantação de extensão
de rede coletora de esgoto, razão pela qual, sobre referida
área não poderão ser levantadas construções de quaisquer
espécies, nem poderão ser opostos quaisquer embaraços
que inviabilizem ou prejudiquem a obra.
Art. 3º A servidão será instituída por escritura pública, em
havendo acordo ou anuência do proprietário, ou
judicialmente na hipótese contrária.
Art. 4º Havendo comprovada necessidade de indenização
e, diante de acordo quanto ao preço e à forma de pagamento,
a instituição se dará numa das formas previstas no Código
Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas às seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o laudo de avaliação;

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

(Processo nº 3.749/2010-SAAE)
DECRETO Nº 18.854, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de instituição
de faixa de servidão para extensão de rede coletora de
esgoto 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
instituída, pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, faixa
de servidão destinada à extensão de rede coletora de esgoto,
o imóvel abaixo descrito e caracterizado, situado nesta
cidade, conforme consta do Processo nº 3.749/2010SAAE, a saber:
Proprietário: consta pertencer ao Sr. Edson Rodrigues da
Silva e/ou sucessores.
Local: Avenida Paulo Emanuel de Almeida, fundos do
Lote 02, da Área "H", remanescente do Parque dos
Eucaliptos.
Matrícula: 43.037 - 2º CRIA.
Descrição: Inicia-se no ponto 01, localizado nos fundos
do lote, na intersecção entre os lotes 01 e 02 da quadra
"H" e o lote 01 da Quadra "C", com frente para a Av. Paulo
Emanuel de Almeida. Deste ponto segue em linha reta
por uma distância de 4,00 metros até encontrar o ponto
02, confrontando com o lote 01 da Quadra "C", deste
ponto deflete à esquerda e segue em linha reta por uma
distância de 3,00 metros até encontrar o ponto 03,
confrontando com a área remanescente do imóvel, deste
ponto deflete à esquerda e segue em linha reta por uma
distância de 4,00 metros até encontrar o ponto 04,
confrontando com a área remanescente do imóvel, deste
ponto deflete à esquerda e segue em linha reta por uma
distância de 3,00 metros até encontrar o ponto 01,
confrontando com o lote 01 da Quadra "H", que consta
pertencer a Sergio Luis Machado Leme, até atingir o
ponto inicial desta descrição. A descrição acima encerra
uma área de 12,00 m².
Art. 2º A presente instituição visa à implantação de extensão
de rede coletora de esgoto, razão pela qual, sobre referida
área não poderão ser levantadas construções de quaisquer
espécies, nem poderão ser opostos quaisquer embaraços
que inviabilizem ou prejudiquem a obra.
Art. 3º A servidão será instituída por escritura pública, em
havendo acordo ou anuência do proprietário, ou
judicialmente na hipótese contrária.
Art. 4º Havendo comprovada necessidade de indenização
e, diante de acordo quanto ao preço e à forma de pagamento,
a instituição se dará numa das formas previstas no Código
Civil Brasileiro, uma vez satisfeitas às seguintes exigências:
I - que o preço não ultrapasse o 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 objeto da servidão.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução do presente
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Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Decreto nº 18.854, de 23/2/2011 - fls. 2.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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 13.605/2010)
DECRETO Nº 18.855, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Dá nova redação ao artigo 2º do Decreto nº 18.506, de 18
de agosto de 2010 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 alterada a redação do artigo 2º do Decreto nº
18.506, de 18 de agosto de 2010, passando a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 2º Ficam nomeados para compor a Comissão de
que trata este Decreto, os seguintes membros:
I - Representante da Secretaria de Negócios Jurídicos
(SEJ):
João Benedito Martins
II - Representantes da Secretaria da Segurança Comunitária/
Guarda Municipal de Sorocaba (SESCO/GMS):
Álvaro Augusto de Oliveira Júnior
Gílson Gonçalves Dias
Gláucia Aparecida de Barros
Rubens Gonçalves Nascimento Filho
III - Representante da Câmara Municipal de Sorocaba:
José Geraldo Reis Viana
IV - Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba (SSPMS):
Sérgio Ponciano de Oliveira
Marcos Eduardo Rosa Pereira
V - Representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas
(SEGEP):
Maria do Carmo Paes
Laíde Aparecida Pinto Trindade
Dorival Del'Omo
Ana Teresa Correa Sacker
José Luiz Rossi
VI - Representantes da Associação de Guardas Municipais
de Sorocaba (AGMS):
Margarete Faria da Silva
Celso Ferraz de Oliveira ". (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições constantes
do Decreto nº 18.506, de 18 de agosto de 2010.
Art. 3º As despesas com a 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
18.820, de 2 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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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ROBERTO MONTGOMERY SOARES
Secretário da Segurança Comunitária
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

Município e, em especial pela Lei nº 9.030, de 22 de
Dezembro de 2009,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para compor
o Gabinete de Gestão Integrada Municipal:
I - Autoridades municipais responsáveis pela segurança
pública e defesa social:
Paulo Francisco Mendes - Secretário de Governo e Relações
Institucionais;
Roberto Montgomery Soares - Secretário da Segurança
Comunitária e Coordenador Municipal da Defesa Civil;
Renato Gianolla - Presidente da URBES - Trânsito e
Transportes;
Carlos Eduardo Paschoini - Comandante da Guarda
Municipal;
II - Autoridades municipais responsáveis pelas ações sociais
preventivas:
Denise Novoa Gomes Lippi - Presidente do Fundo Social
de Solidariedade;
Maria José de Almeida Lima - Secretária da Cidadania;
Maria Teresinha Del Cistia - Secretária da Educação;
Edith Maria Garboggini Di Giorgi - Secretária da Juventude;
Milton Ribeiro Palma - Secretário de Saúde;
Cláudio Eduardo Bacci Martins - Secretário de Esportes;
Anderson Santos - Secretário da Cultura e Lazer;
Valter César Calis - Secretário da Comunicação;
Carlos Eugênio Garcia Laino - Secretário de Parcerias;
Luiz Alberto Firmino - Secretário de Relações do Trabalho
e Paulo Eduardo Cardoso - Presidente do Conselho Tutelar.
III - Autoridades policiais estaduais, representantes da
Polícia Civil:
Dr. Weldon Carlos da Costa - Diretor do Deinter-7 e
Dr. André Maximiliano Moron Machado - Delegado
Seccional de Polícia.
IV - Autoridades policiais estaduais, representantes da
Polícia Militar:
Cel. PM Fátima Ramos Dutra - Comandante do CPI-7;
Ten. Cel. PM Vítor Maurício Gusmão Lopes - Comandante
do 7º BPM/I "Cel. Pedro Dias de Campos";
Ten. Cel. PM Amauri Ferneda - Comandante do 15º
Grupamento de Bombeiros;
Ten. Cel. PM Wagner Quarterone - Comandante do 5º
Batalhão de Policiamento Rodoviário e
Cap. PM Marcos Aurélio Venâncio - Comandante da 3ª
Cia. do 1º BP Ambiental.
V - Autoridade policial, representante da Polícia TécnicoCientífica:
Dr. José Augusto Marinho Mahuad - Diretor Técnico de
Serviço do Núcleo de Perícias Criminalísticas.
VI - Autoridade policial federal, representante da Polícia
Federal:
Dr. Antonio Celso Sotilo
Art. 2º Os serviços prestados em decorrência desta nomeação
serão gratuitos e considerados como prestação de serviços
relevantes ao Município.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto
correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, 23 de Fevereiro de 2 011, 356º da
Fundação de Sorocaba.

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

MILTON RIBEIRO PALMA
Secretário da Saúde

ROBERTO MONTGOMERY SOARES
Secretário da Segurança Comunitária

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

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

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

(Processo nº 27.764/2009)
DECRETO Nº 18.857, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.

DECRETO Nº 18.858, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.

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 18.856, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Altera a redação do artigo 5º do Decreto nº 18.764, de 22
de dezembro de 2010, 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 artigo 5º do Decreto nº 18.764, de 22 de dezembro
de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º Para renovação do Convênio, a Entidade deverá
providenciar oficio 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 de 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 - 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 o encaminhamento devido para
renovação do convênio.
§ 2º Para celebração do Convênio a Entidade deverá
apresentar a documentação prevista neste artigo, respeitandose o prazo determinado no artigo 2º da Lei nº 4.458/93."
(NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas no
Decreto nº 18.764, de 22 de dezembro de 2010.
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 23 de Fevereiro de 2 011, 356º
da Fundação de Sorocaba.

(Dispõe sobre nomeação de membros do Gabinete de Gestão
Integrada Municipal, instituído pela Lei nº 9.030 de 22 de
Dezembro 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

(Dispõe sobre a constituição da Comissão Intersetorial de
Implantação e Acompanhamento do Plano Municipal de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária PMCFC e dá outras providências).
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso

das atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e,
Considerando que o artigo 3º da Constituição Federal
dispõe como objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, dentre outros, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária; a garantia do
desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da
marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceito
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação;
Considerando o artigo 203 da Constituição Federal que
dispõe sobre os objetivos da assistência social e o artigo
204, parágrafo único, inciso I, da mesma Carta Magna
que impõe a realização de ações de assistência social sob
a diretriz da descentralização político-administrativa,
entregando a coordenação e a execução dos programas
também às entidades beneficentes e de assistência social;
Considerando as disposições contidas no Capítulo VII da
Constituição Federal, relativas à Família, Criança,
Adolescente e Idoso, assim como as contidas no ECA Estatuto da Criança e Adolescente, que determinam à
proteção integral à criança e ao adolescente;
Considerando a resolução do CNAS nº 145, de 15 de
outubro de 2004 que aprova a Política Nacional de
Assistência Social;
Considerando a Resolução Conjunta Nº 001, de 13 de
dezembro de 2006, do CNAS e do CONANDA, que
aprovou o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária;
Considerando a Resolução Conjunta Nº 001, de 17 de
setembro de 2010, do CMDCA e CMAS que aprova o
documento Orientações Técnicas: Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes;
Considerando a Resolução Conjunta Nº 1, de 09 de Junho
de 2010, do CNAS e do CONANDA, que Estabelece
parâmetros para orientar a constituição, no âmbito dos
Estados, Municípios e Distrito Federal, de Comissões
Intersetoriais de Convivência Familiar e Comunitária,
destinados à promoção, proteção e defesa da criança e do
adolescente e;
Considerando que é necessária a articulação dos serviços
envolvidos no atendimento à criança e ao adolescente para
planejamento de ações interventivas:
DECRETA:
Art. 1º Fica constituída a Comissão Municipal Intersetorial
de Implantação e Acompanhamento do Plano Municipal
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária PMCFC, a ser composta por um representante e um
titular de cada um dos órgãos:
I - Poder Judiciário;
II - Conselho Tutelar;
III - Defensoria Pública;
IV - Delegacia da Infância e Juventude;
V - CMDCA
VI - CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social;
VII - CMS - Conselho Municipal de Saúde;
VIII - CME - Conselho Municipal de Educação;
IX - CMPCD - Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência;
X - CONSEG - Conselho Municipal de Segurança;
XI - CONSEA - Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional;
XII - CMI - Conselho Municipal da Mulher;
XIII - COMAD - Conselho Municipal de Sobre Drogas;
XIV - Conselho Municipal do Jovem;
XV - Secretaria da Cidadania;
XVI - Secretaria da Saúde;
XVII - Secretaria da Educação;
XVIII - Secretaria da Segurança Comunitária;
XIX - Secretaria de Relações do Trabalho;
XX - Secretaria de Negócios Jurídicos;
XXI - Secretaria Estadual de Educação;
XXII - Secretaria da Juventude;
XXIII - Secretaria da Habitação e Urbanismo
XXIV - Secretaria de Esporte;
XXV - Secretaria da Cultura e Lazer;
XXVI - Grupo de Apoio a Adoção;
XXVII - Ordem dos Advogados do Brasil;
XXVIII - União Sorocabana de Estudantes;
XXIX - Coordenador e profissionais dos serviços de
acolhimento.
Art. 2º A Comissão Intersetorial de Acompanhamento
para implantação do Plano Municipal de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária - PMCFC reunirse-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês na
sede do CMAS, CMDCA ou nos locais de segmentação
aqui representados e, extraordinariamente, caso de
necessidade ........
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Parágrafo único. As convocações ordinárias e
extraordinárias serão realizadas em conjunto pelo CMAS,
CMDCA e o Coordenador da Comissão.
Art. 3º Compete à Comissão Intersetorial Municipal:
I - Acompanhar a implantação, no âmbito municipal, das
ações constantes no Plano Nacional de Promoção, Proteção
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária;
II - Acompanhar, apoiar e elaborar o Plano Municipal de
Convivência Familiar e Comunitária;
III - Mobilizar e articular os atores do Sistema de Garantia
de Direitos para participarem da elaboração e
implementação do Plano Municipal de Convivência
Familiar e Comunitária;
IV - Propor e acompanhar a realização de diagnósticos da
situação local referente à promoção, proteção e defesa do
direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e
comunitária;
V - Propor a realização de plenárias conjuntas do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho
de Assistência Social para discussão e aprovação do Plano
Municipal de Convivência Familiar e Comunitária;
VI - Apoiar e estimular a implementação das ações do
Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária;
VII - Realizar o acompanhamento e a avaliação do Plano
Municipal de Convivência Familiar e Comunitária;
VIII - Apresentar relatórios de acompanhamento da
implementação do Plano Municipal de Convivência
Familiar e Comunitária ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e ao Conselho
Municipal de Assistência Social.
Art. 4º Serão indicados dois Coordenadores pela Comissão
composta ou poderão se apresentar de forma espontânea
no grupo.
Art. 5º Havendo 03 (três) ou mais candidatos ao cargo de
Coordenação, será realizada votação por aclamação, sendo
que os 02 (dois) primeiros mais votados serão os
coordenadores.
Art. 6º Compete ao Coordenador:
I - elaborar e divulgar a pauta das reuniões sempre em
conjunto com CMAS e CMDCA;
II - coordenar as reuniões da comissão.
Parágrafo único. Na ausência dos Coordenadores na
reunião, os presidentes do CMAS e ou CMDCA poderão
conduzir a Comissão, neste dia.
Art. 7º Serão indicados dois Relatores pela comissão
composta ou poderão se apresentar de forma espontânea
ao grupo.
Art. 8º Havendo 03 (três) ou mais candidatos ao cargo de
Relator, será realizada votação por aclamação, sendo que
os 02 (dois) primeiros mais votados serão os relatores.
Art. 9º Compete aos Relatores:
I - assinar os registros das reuniões, pareceres, relatórios e
encaminhamentos.
Parágrafo único. Na ausência dos Relatores na reunião, os
Coordenadores indicarão a substituição somente para essa
reunião.
Art. 10. Quando uma proposta estiver em discussão, a
Comissão não receberá, nem discutirá, qualquer outra, a
não ser para:
I - aditamento ou emenda, com assentimento do
proponente;
II - proposta em caráter substitutivo, com aprovação do
Coordenador; ficando sob a responsabilidade do
Coordenador até se resolver questão incidente até a reunião
seguinte;
III - votação da proposta.
§ 1º O pedido de votação da proposta estará sempre em
ordem e, uma vez apoiado serão encerrados os debates,
assegurando-se o direito de falar dos já inscritos, passandose à votação.
§ 2º Todas as propostas deverão ter dados de pesquisas
fidedignas como exemplo: IBGE, Conselhos, Fundação
SEAD, ONU, Universidades, etc.
§ 3º Para a necessidade de aprofundamento das propostas
poderá haver o auxílio de especialistas, mestres, doutores
e pesquisadores nos temas afins.
Art. 11. Participam dos debates os membros da Comissão
inscritos e devidamente anotados pelo Relator, cabendo
aos Coordenadores decidirem sobre a ordem das
manifestações e outras questões.
§ 1º Os Relatores deverão inscrever os membros, sendo
que, em caso de se tratar de discussão de proposta, os
membros favoráveis e contrários deverão manifestarem-se
alternadamente, cabendo ao proponente manifestar-se por
último.
§ 2º As questões de ordem deverão ser apresentadas
diretamente ao Coordenador, com a citação da norma
legal em que se baseia, cabendo acatá-la ou não.
Art. 12. As propostas debatidas na Comissão Intersetorial
de Acompanhamento para implantação do Plano Municipal
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
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Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária PMCFC, deverão ser encaminhadas por meio de relatórios
para apreciação da Plenária Conjunta do CMAS e CMDCA.
§ 1º No dia da Plenária Conjunta a presença de pelo menos
01 (um) Coordenador e 01 (um) Relator serão obrigatórias.
§ 2º Todos os membros da Comissão presente terão direito
a voz.
§ 3º Somente os Conselheiros titulares do CMAS e
CMDCA terão direito a voz e voto, preservando o direito
e a função institucional desses órgãos deliberativos.
Art. 13. O CMAS e o CMDCA deverão adotar medidas
para divulgação desse documento e fazer o acompanhamento
da regulamentação dos Serviços para Crianças e Adolescentes
no âmbito Municipal em justaposição com a Comissão
Intersetorial de Acompanhamento para implantação do
Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária - PMCFC.
Art. 14. Os membros da Comissão não receberão qualquer
remuneração por sua participação no grupo e seus serviços
prestados serão considerados, para todos os efeitos, como
de interesse público e relevante valor social.
Parágrafo único. A cobertura e o provimento das despesas
com transporte e locomoção, estadia e alimentação, quando
necessários, para participar de eventos, seminários e
capacitações, quando deliberados pelas plenárias do CMAS
e CMDCA não serão considerados como remuneração, e
ocorrerão com recursos provenientes do CMAS e CMDCA.
Art. 15. A duração desta Comissão será por tempo
indeterminado.
Art. 16. As despesas decorrentes da execução deste Decreto
correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 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
EDITH MARIA GARBOGGINI DI GIORGI
Secretária da Juventude
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 18.859, DE 24 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Dispõe sobre a criação e regulamentação do Comitê Gestor
Municipal dos Microempreendedores Individuais, das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - CGMM, 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
Considerando a prioridade da Prefeitura de Sorocaba
concernente ao tratamento diferenciado, favorecido e
simplificado aos pequenos empreendedores;
Considerando a Constituição Federal que dispõe no art.
179 que os Municípios dispensarão às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las
pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação
ou redução destas por meio de lei;
Considerando também a Lei Complementar Federal 123/
06 que, no art. 1º, estabelece normas gerais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
Considerando, a Lei Municipal nº 9.449, de 22 de dezembro
de 2010, que dispõe no art. 7º, sobre o Comitê que será
regulamentado por Decreto do Poder Executivo de Sorocaba;
Considerando finalmente, o engajamento de setores da
sociedade civil organizada na governança local, sobretudo
no que se refere à contribuição da participação social para o
desenvolvimento e o crescimento das MPEs e execução de

políticas públicas voltadas para as micro e pequenas
empresas, bem como aos empreendedores individuais.
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor Municipal das
Microempresas Individuais - MEIs, Microempresas - ME
e Empresas de Pequeno Porte - EPP (CGMM), que garantirá
a formulação de políticas relacionadas aos temas previstos
na Lei Municipal nº 9.449, de 22 de dezembro de 2010.
Art. 2º O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
aos empreendedores individuais, microempresas e empresas
de pequeno porte de que trata o art. 1º da Lei Municipal nº
9.449, de 22 de dezembro de 2010, será gerido pelo Comitê
Gestor Municipal das MEIs, MEs e EPPs (CGMM), com
as seguintes competências:
I - Garantir a formulação de políticas relacionadas aos
temas previstos na Lei Municipal nº 9.449, de 22 de
dezembro de 2010;
II - acompanhar a regulamentação e a execução do Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
no Município, inclusive promovendo medidas de
integração, complementaridade e coordenação entre os
órgãos públicos e privados interessados, bem como normas
relativas ao empreendedor individual;
III - orientar e assessorar a formulação e coordenação da
política municipal de desenvolvimento das microempresas
e empresas de pequeno porte e empreendedor individual;
IV - Acompanhar as deliberações e os estudos desenvolvidos
no âmbito do Fórum Permanente das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, do Fórum Estadual da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e do Comitê
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios;
V - Sugerir e/ou promover ações de apoio ao
desenvolvimento da microempresa e da empresa de pequeno
porte e empreendedor individual local.
§ 1º O Comitê Gestor Municipal atuará junto ao Gabinete
do Prefeito e será composto por:
representante da Secretaria de Relações do Trabalho,
SERT,que o Presidirá;
representante da Secretaria de Finanças, SEF;
representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico,
SEDE;
representante da Secretaria de Planejamento e Gestão, SPG;
representante da Secretaria da Comunicação, SECOM;
representante indicado pelo presidente do Sindicato dos
Contabilistas - SINDCON;
representante indicado pelo Diretor Regional da Região do
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado do São Paulo - SESCON;
representante da Centro de Industria do Estado de São
Paulo - CIESP-Sorocaba;
representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE - Sorocaba.
§ 2º No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrada
em vigor deste Decreto, os Membros do Comitê Gestor
Municipal deverão ser indicados;
§ 3º O Comitê Gestor Municipal reger-se-á pelos princípios
da moralidade, informalidade e celeridade, sendo suas
propostas de políticas públicas, quando resultante de
consenso, encaminhadas ao Prefeito, 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.
§ 4º A Secretaria de Negócios Jurídicos, SEJ, participará
do CGM, sem direito a voto, prestando-lhe o apoio e
assessoramento jurídico necessários.
§ 5º A função de membro do Comitê Gestor Municipal não
será remunerada, sendo seu exercício considerado de
relevante interesse público.
Art. 3º Compete ao Presidente do CGM;
I - convocar e presidir as reuniões;
II - coordenar e supervisionar a execução das medidas
adotadas;
III - assumir a função de Agente de Desenvolvimento, de
que trata o artigo 85-A da Lei Complementar 123/2006, na
redação da Lei Complementar 128/2008, ou indicar alguém
para essa função, preferencialmente exercendo as funções na
Secretaria Executiva do Comitê Gestor Municipal.
Parágrafo único. O Agente de Desenvolvimento de que
trata o inciso III deste artigo, terá por função, além de
outras determinadas pelo Comitê Gestor, o exercício de
articulação das ações públicas para a promoção do
desenvolvimento local e regional, mediante ações locais
ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao
cumprimento das disposições e diretrizes contidas na Lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da
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Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), atuando
sob a supervisão do Comitê Gestor Municipal e, deverá
preencher os seguintes requisitos:
I. residir na área do município;
II. haver concluído o ensino fundamental.
Art. 4º O CGM poderá instituir comitês temáticos e
grupos técnicos para execução de suas atividades.
§ 1º O ato de instituição do grupo ou comitê estabelecerá
seus objetivos específicos, sua composição e prazo de
duração.
§ 2º Poderão ser convidados a participar dos trabalhos
dos grupos ou comitês, técnicos representantes de órgãos
e de entidades, públicas ou privadas, e dos Poderes
Legislativo e Judiciário.
Art. 5º As deliberações do CGM que aprovem o seu
regimento interno e suas alterações deverão ocorrer por
maioria absoluta de seus membros.
Art. 6º O CGM contará com uma Secretaria Executiva,
para o fornecimento de apoio institucional e técnicoadministrativo necessário ao desempenho de suas
competências.
§ 1º A Secretaria de Relações do Trabalho Municipal,
SERT, proverá a Secretaria Executiva do CGM.
§ 2º Compete à Secretaria Executiva:
I - promover o apoio e os meios necessários à execução
dos trabalhos;
II - prestar assistência direta ao Presidente;
III - preparar as reuniões;
IV - acompanhar a execução das deliberações;
V - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas
pelo CGM.
Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos no âmbito das
deliberações do CGM.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto, correrão por conta de verbas orçamentárias próprias.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 24 de Fevereiro de 2 011, 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
LUÍS ALBERTO FIRMINO
Secretário de Relações do Trabalho
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 5.639/2000)
DECRETO Nº 18.860, DE 24 DE
FEVEREIRO DE 2 011.
(Altera a redação do artigo 4º do Decreto nº 18.378, de 22
de junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 18.526, de 8
de setembro de 2010, 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 artigo 4º do Decreto nº 18.378, de 22 de junho
de 2010, alterado pelo Decreto nº 18.526, de 8 de setembro
de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"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 à área sempre que necessário. " (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas
no Decreto nº 18.378, de 22 de junho de 2010, alterado
pelo Decreto nº 18.526, de 8 de setembro de 2010.
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 24 de Fevereiro de 2 011, 356º
da Fundação de Sorocaba.

25 DE FEVEREIRO DE 2011

MUNICÍPIO DE SOROCABA

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos

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

PAULO FRANCISCO MENDES
Secretário de Governo e Relações Institucionais
RODRIGO MORENO
Secretário de Planejamento e Gestão

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

PORTARIAS
(Processo nº 27.764/2009)
PORTARIA Nº 22.731
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e, em especial pelo § 6º do Inc. VI do art. 2º da Lei nº 9.030, de 22 de Dezembro de 2009, nomeia o Assessor
Técnico da Secretaria da Segurança Comunitária, Sr. Gilson Gonçalves Dias, como Secretário Executivo do Gabinete
de Gestão Integrada Municipal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de Fevereiro de 2 011, 356º da Fundação de Sorocaba.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS
DIVISÃO DE CONTROLE DE
DOCUMENTOS E ATOS OFICIAIS
PROCESSOS DESPACHADOS PELO
SR. SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS
JURÍDICOS
1- PROCESSO - 31.844/2010
Interessado - RODRIGO TREVIZAN FESTA
Assunto - Copia de Documento
Requerimento datado de 22/12/2010
Despacho - INDEFERIDO
2- PROCESSO - 27.749/2010
Interessado - ELIENE CECILIO MENDONÇA
Assunto - Cópia de Documento
Requerimento datado de 04/11/2010
Despacho - INDEFERIDO
3- PROCESSO - 2.225/2006
Interessado - ASSOCIAÇÃO DOS TITULARES DE
DIREITOS
RELATIVOS
AOS
LOTES
INTEGRANTES DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VILLA OLYMPIA
Assunto - Permissão de Uso
Requerimento datado de 14/12/2010
Despacho - INDEFERIDO
SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos
Oficiais

SECRETARIA DE NEGÓCIOS
JURÍDICOS
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

SEAD
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.
PROCESSO: CPL nº. 2749/2010.
MODALIDADE: TP nº. 039/2010.
OBJETO:
ELABORAÇÃO
DE
PROJETO
EXECUTIVO DE MICRODRENAGEM NOS
TRECHOS DE OBRAS A1, A2, A3, A4, A5 E A6
(PARCIAL) DO PROGRAMA AMBIENTAL E DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL DE SOROCABA -

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 10.844/2007
INTERESSADO - ABUTILON EMPREENDIMENTOS
S/A
ASSUNTO - Cópia do Processo
SOLICITANTE - OLERACEA EMPREENDIMENTOS
S/A
2- PROCESSO Nº 574/2011
INTERESSADO - ANDREA DE ALMEIDA MORAES
E CUNHA
ASSUNTO - Cópia do Habite-se
SOLICITANTE - ANDREA DE ALMEIDA MORAES E
CUNHA
3- PROCESSO Nº 13.438/1991
INTERESSADO - SUELI DE SOUZA E OU
ASSUNTO - Cópia de fls. do Projeto
SOLICITANTE - VALDIRA AMATE
4- PROCESSO Nº 2.854/2008
INTERESSADO - SEOBE - ELLENCO
ASSUNTO - Cópia do Processo
SOLICITANTE - JOSE RUBENS PINHEIRO
CAMARGO
5- PROCESSO Nº 4.425/2002
INTERESSADO - JOSE DUILIO JUSTI
ASSUNTO - Cópia de fl. do Processo
SOLICITANTE - JOSE DUILIO JUSTI
6- PROCESSO Nº 343/1971
INTERESSADO - OSVALDIR SABBADIN
ASSUNTO - Cópia de fls. do Processo
SOLICITANTE - JOÃO ROBERTO DE NOCE PEPE
7- PROCESSO Nº 20.377/1996
INTERESSADO - IRIS ARRUDA/JOELSON ARRUDA
ASSUNTO - Cópia de fl. do Processo nº 20.378/96
SOLICITANTE - IRIS ARRUDA
SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos
Oficiais

Secretaria da Administração
SOROCABA TOTAL - CAF.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
CONTRATADA: SANETAL ENG. E CONS. EM
SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA EPP.
VALOR: R$ 83.500,00 (Oitenta e Três Mil e Quinhentos
Reais).
DOTAÇÃO: 30500.4.4.90.51.99.15.782.5015.1384.
DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

SEF
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URBES
PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 02/2010
FASE COMPROVAÇÃO DE
REQUISITOS
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de
Sorocaba, empresa pública municipal, constituída pela
Lei Municipal nº 1.946, de 22 de Fevereiro de 1978,
inscrita no CNPJ do MF nº 50.333.699/0001-80, com
sede na cidade de Sorocaba/SP, na Rua Pedro de Oliveira
Neto nº 98, Jardim Panorama, com fundamento no item
14.10 do Processo Seletivo - Edital 02/2010 convoca o
candidato abaixo relacionado, a comparecer em sua Sede,
até ás 16h30min horas do dia 28 de fevereiro de 2010 para
comprovação de requisitos, considerando que o mesmo
não acusou recebimento do telegrama.
102 - Auxiliar Operacional I
CLASSIFICAÇÃO
45º
CANDITADO
Nome: Marcos Donizete de Moraes;
DOCUMENTO
RG nº 2.098.846-8
O não comparecimento implicará na eliminação deste
Processo Seletivo, conforme Item 11.2 do Edital.

MUNICÍPIO DE SOROCABA

Trânsito e Transportes
Sorocaba, 24 de Fevereiro de 2011.
Gilvana C. Bianchini Cruz
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Edital de Convocação
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de
Sorocaba, empresa pública municipal, constituída pela Lei
Municipal nº 1.946, de 22 de Fevereiro de 1978, inscrita
no CNPJ do MF nº 50.333.699/0001-80, com sede na
cidade de Sorocaba/SP, na Rua Pedro de Oliveira Neto nº
98, Jardim Panorama, convoca os empregados e autônomos
que prestaram serviços à Urbes, no período de 01/06/1978
à 31/12/1987, para comparecer nesta empresa no endereço
acima, até o dia 15/03/2011, para tratar de assunto de seu
interesse.
Sorocaba, 24 de Fevereiro de 2011.
Engº Renato Gianolla
Secretário de Transportes
Diretor Presidente

Extrato de Contrato nº 010/2010
Processo CPL nº 317/2009

Objeto: Termo de Alteração do Contrato nº 010/10 Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais
de Impressão Gráfica destinados ao Uso Geral da Urbes.
Prazo: De 12/03/2011 à 11/03/2012.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social
de Sorocaba - URBES.
Contratada: Manoel Galhardo Moreira Sorocaba - ME.
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do
referido contrato.
Assinatura: 10 de fevereiro de 2011.
Sorocaba, 22 de fevereiro de 2011.
Claudia Ap. Ferreira Soares
Gerente Administrativa

Extrato do Contrato
Processo CPL nº 1549/2010
Objeto: Termo de Alteração - Contrato de Prestação de
Serviço Emergencial para Operação de Serviço de Transporte
Coletivo de Passageiros no Município de Sorocaba - Lote
de Serviços nº 01 - Setor C.
Inclusão: Fica incluído no Contrato Emergencial para
Prestação de Serviços de Transporte Coletivo Urbano
celebrado entre as partes em 12 de novembro de 2010, no
Capitulo V - Da Execução dos Serviços, a Cláusula 27-A.
Contratante: Prefeitura de Sorocaba.
Gerenciadora: Empresa de Desenvolvimento Urbano e
Social de Sorocaba - URBES.
Contratada: Empresas Reunidas Paulista de Transporte
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Ltda.
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do
referido contrato.
Assinatura: 11 de fevereiro de 2011.
Sorocaba, 22 de fevereiro de 2011.
Claudia Ap. Ferreira Soares
Gerente Administrativa

Extrato de Contrato nº 002/2008
Processo nº 322/2007
Objeto: Termo de Alteração do Contrato nº 002/08 Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
Especializados de Medicina, Higiene e Segurança do
Trabalho, aos funcionários da URBES, para atendimento
da Norma Regulamentadora (NR) 07, aprovada através da
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério
do Trabalho, bem como a realização dos Programas
Especiais de Saúde e demais trabalhos.
Prazo: De 01/02/2011 à 31/01/2012.
Reequilíbrio: Fica o referido contrato reequilibrado no
seu preço em aproximadamente 20,1%(vinte vírgula um
por cento), a partir de 01 de fevereiro de 2011, com
fundamento no artigo 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei nº
8.666/93.
Retificação: Ficam retificadas as Cláusulas Terceira - Do
Preço e do Pagamento, em seu item 3.1, e a Sétima - Das
Disposições Finais, em seu item 7.2.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e
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Social de Sorocaba - URBES.
Contratada: Star Treinamentos e Segurança Ltda.
Valor: R$ 18.732,00 (dezoito mil, setecentos e trinta e
dois reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do

SEOBE

referido contrato.
Assinatura: 31 de janeiro de 2011.
Sorocaba, 24 de fevereiro de 2011.
Claudia Ap. Ferreira Soares
Gerente Administrativa

Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos dos artigos 207 e seguintes da Lei nº 1.444 de
13 de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.254 de 27 de dezembro de 1983, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar a pavimentação asfáltica da
Rua Amadeu Rocha Rodrigues no Bairro Iporanga, cujo custo será cobrado na forma de rateio entre os proprietários
dos imóveis localizados na zona beneficiada e, para tanto, dá conhecimento aos interessados.
DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
BAIRRO: IPORANGA
RUA:
Rua Amadeu Rocha Rodrigues
TRECHO: da R. Domingos A. Buffo até R. Aurélia Luiza Zanon
CÁLCULO DE RATEIO
Conforme plano de rateio total do custo da obra entre os proprietários beneficiados, o preço a ser cobrado é
de R$ 68,36 /m2.
MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
01 - GENERALIDADES
Os serviços compreenderão a totalidade das obras necessárias desde a implantação de guias e sarjetas até a pavimentação
asfáltica.
02 - ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
2.1. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: compreenderá o preparo da base e a execução de guias e sarjetas
de concreto, moldadas no local por extrusäo, de acordo com as cotas e dimensões do projeto, utilizando-se
concreto dosado gravimetricamente em usinas transportado e misturado em caminhões betoneira com
composição granulométrica adequada e abatimento (Slump-Test) igual a 1cm, sendo a superfície do concreto recoberta
por uma fina camada de argamassa de cimento e areia de traço 1:4, tendo a sarjeta uma largura de 30cm.
2.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1. PREPARO DE SUB-LEITO: compreenderá as operações necessárias à rigorosa conformação geométrica
da superfície do sub-leito, de acordo com as cotas, declividades e abaulamentos do projeto, e compactaçäo da
superfície de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
2.2.2. BASE DA BICA CORRIDA: compreenderá o fornecimento, espalhamento e compactaçäo de bica corrida
de granito, em camada homogênea e uniforme, com espessura final de 15 cm, perfeitamente compactada e de acordo
com as características geométricas do projeto e as "Instruções de Execução" da PMS
2.2.3. IMPRIMAÇÄO LIGANTE: compreenderá a aplicação de material betuminoso de alta viscosidade sobre a
superfície concluída da base, a razão de 1.0 a 1.5 litros por m2.
2.2.4. CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: compreenderá o fornecimento,
espalhamento com vibro-acabadora e compactaçäo de pré-misturado usinado a quente, em camada homogênea e
uniforme de 5 cm , tudo de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
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de R$ 66,75 /m2.
MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
01 - GENERALIDADES
Os serviços compreenderão a totalidade das obras necessárias desde a implantação de guias e sarjetas até a pavimentação
asfáltica.
02 - ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
2.1. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: compreenderá o preparo da base e a execução de guias e sarjetas
de concreto, moldadas no local por extrusäo, de acordo com as cotas e dimensões do projeto, utilizando-se
concreto dosado gravimetricamente em usinas transportado e misturado em caminhões betoneira com
composição granulométrica adequada e abatimento (Slump-Test) igual a 1cm, sendo a superfície do concreto recoberta
por uma fina camada de argamassa de cimento e areia de traço 1:4, tendo a sarjeta uma largura de 30cm.
2.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1. PREPARO DE SUB-LEITO: compreenderá as operações necessárias à rigorosa conformação geométrica
da superfície do sub-leito, de acordo com as cotas, declividades e abaulamentos do projeto, e compactaçäo da
superfície de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
2.2.2. BASE DA BICA CORRIDA: compreenderá o fornecimento, espalhamento e compactaçäo de bica corrida
de granito, em camada homogênea e uniforme, com espessura final de 15 cm, perfeitamente compactada e de acordo
com as características geométricas do projeto e as "Instruções de Execução" da PMS
2.2.3. IMPRIMAÇÄO LIGANTE: compreenderá a aplicação de material betuminoso de alta viscosidade sobre a
superfície concluída da base, a razão de 1.0 a 1.5 litros por m2.
2.2.4. CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: compreenderá o fornecimento,
espalhamento com vibro-acabadora e compactaçäo de pré-misturado usinado a quente, em camada homogênea e
uniforme de 5 cm , tudo de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDITAL

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos dos artigos 207 e seguintes da Lei nº 1.444 de
13 de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.254 de 27 de dezembro de 1983, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar a pavimentação asfáltica da
Rua Aureliano César do Nascimento no Bairro Iporanga, cujo custo será cobrado na forma de rateio entre os
proprietários dos imóveis localizados na zona beneficiada e, para tanto, dá conhecimento aos interessados.
DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
BAIRRO: IPORANGA
RUA:
Rua Aureliano César do Nascimento
TRECHO: da Rua Aurelia Luiza M. Zanon até R. Ondina S. Moreira.
CÁLCULO DE RATEIO
Conforme plano de rateio total do custo da obra entre os proprietários beneficiados, o preço a ser cobrado é

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos dos artigos 207 e seguintes da Lei nº 1.444 de
13 de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.254 de 27 de dezembro de 1983, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar a pavimentação asfáltica da
Rua Aureliano César do Nascimento no Bairro Iporanga, cujo custo será cobrado na forma de rateio entre os
proprietários dos imóveis localizados na zona beneficiada e, para tanto, dá conhecimento aos interessados.
DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
BAIRRO: IPORANGA
RUA:
Rua Aureliano César do Nascimento
TRECHO: da Rua Manuel Delgado Hidalgo até R. Amadeu Rocha Rodrigues.
CÁLCULO DE RATEIO
Conforme plano de rateio total do custo da obra entre os proprietários beneficiados, o preço a ser cobrado é
de R$ 60,44 /m2.
MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
01 - GENERALIDADES
Os serviços compreenderão a totalidade das obras necessárias desde a implantação de guias e sarjetas até a pavimentação
asfáltica.
02 - ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
2.1. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: compreenderá o preparo da base e a execução de guias e sarjetas
de concreto, moldadas no local por extrusäo, de acordo com as cotas e dimensões do projeto, utilizando-se
concreto dosado gravimetricamente em usinas transportado e misturado em caminhões betoneira com
composição granulométrica adequada e abatimento (Slump-Test) igual a 1cm, sendo a superfície do concreto recoberta
por uma fina camada de argamassa de cimento e areia de traço 1:4, tendo a sarjeta uma largura de 30cm.
2.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1. PREPARO DE SUB-LEITO: compreenderá as operações necessárias à rigorosa conformação geométrica
da superfície do sub-leito, de acordo com as cotas, declividades e abaulamentos do projeto, e compactaçäo da
superfície de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
2.2.2. BASE DA BICA CORRIDA: compreenderá o fornecimento, espalhamento e compactaçäo de bica corrida
de granito, em camada homogênea e uniforme, com espessura final de 12 cm, perfeitamente compactada e de acordo
com as características geométricas do projeto e as "Instruções de Execução" da PMS
2.2.3. IMPRIMAÇÄO LIGANTE: compreenderá a aplicação de material betuminoso de alta viscosidade sobre a
superfície concluída da base, a razão de 1.0 a 1.5 litros por m2.
2.2.4. CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: compreenderá o fornecimento,
espalhamento com vibro-acabadora e compactaçäo de pré-misturado usinado a quente, em camada homogênea e
uniforme de 4 cm , tudo de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
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O material que deverá ser utilizado na execução dos aterros deverá ter características uniformes e qualidade igual
ou superior ao solo local, isento de matéria orgânica.
Caso o terreno não ofereça suporte natural, as paredes das escavações serão escoradas com tábuas ou pranchões de
madeira de boa qualidade.
5. GALERIAS
a) Lastro - no fundo da vala será executado um lastro de brita nº 04, com 10 cm de espessura, observando
rigorosamente as cotas e declividades previstas.
b) Montagem da rede - os tubos previamente dispostos ao longo das valas já preparadas e com as cotas já verificadas,
serão um a um baixados nas valas para o assentamento e execução das juntas. Após a limpeza com estopa, da bolsa
e ponta dos tubos, será feita a tomada de junta interna e externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Os tubos a serem utilizados na execução das ligações e nas galerias principais serão de seção circular, do tipo ponta
e bolsa, pré-fabricados em concreto vibrado.
Devem atender as especificações da ABNT quanto a resistência e estanqueidade.
6. MUROS DE ALA
Serão de concreto armado, obedecendo os detalhes do projeto.

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos dos artigos 207 e seguintes da Lei nº 1.444 de
13 de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.254 de 27 de dezembro de 1983, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar a pavimentação asfáltica da
Rua Domingos A. Buffo no Bairro Iporanga, cujo custo será cobrado na forma de rateio entre os proprietários dos
imóveis localizados na zona beneficiada e, para tanto, dá conhecimento aos interessados.
DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
BAIRRO: IPORANGA
RUA: Rua Domingos A. Buffo
TRECHO: da R. Amadeu R. Rodrigues até Est. dos Antunes.
CÁLCULO DE RATEIO
Conforme plano de rateio total do custo da obra entre os proprietários beneficiados, o preço a ser cobrado é
de R$ 152,93 /m2.
MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
01 - GENERALIDADES
Os serviços compreenderão a totalidade das obras necessárias desde a implantação de guias e sarjetas até a pavimentação
asfáltica.
02 - ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
2.1. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: compreenderá o preparo da base e a execução de guias e sarjetas
de concreto, moldadas no local por extrusäo, de acordo com as cotas e dimensões do projeto, utilizando-se
concreto dosado gravimetricamente em usinas transportado e misturado em caminhões betoneira com
composição granulométrica adequada e abatimento (Slump-Test) igual a 1cm, sendo a superfície do concreto recoberta
por uma fina camada de argamassa de cimento e areia de traço 1:4, tendo a sarjeta uma largura de 30cm.
2.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1. PREPARO DE SUB-LEITO: compreenderá as operações necessárias à rigorosa conformação geométrica
da superfície do sub-leito, de acordo com as cotas, declividades e abaulamentos do projeto, e compactaçäo da
superfície de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
2.2.2. BASE DA BICA CORRIDA: compreenderá o fornecimento, espalhamento e compactaçäo de bica corrida
de granito, em camada homogênea e uniforme, com espessura final de 12 cm, perfeitamente compactada e de acordo
com as características geométricas do projeto e as "Instruções de Execução" da PMS
2.2.3. IMPRIMAÇÄO LIGANTE: compreenderá a aplicação de material betuminoso de alta viscosidade sobre a
superfície concluída da base, a razão de 1.0 a 1.5 litros por m2.
2.2.4. CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: compreenderá o fornecimento,
espalhamento com vibro-acabadora e compactaçäo de pré-misturado usinado a quente, em camada homogênea e
uniforme de 4 cm , tudo de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
MEMORIAL DESCRITIVO
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1. OBJETIVO
Estabelecer o processo de execução do sistema de drenagem de águas pluviais.
2. SERVIÇOS INICIAIS
Os serviços iniciais compreendem os serviços topográficos. Serão feitas as demarcações dos eixos das tubulações
nos terços das ruas ou sob as guias, das bocas de lobo, das caixas mortas e poços de visitas, conforme projetos.
As cotas correspondentes serão devidamente apoiadas em pontos de segurança a serem utilizados nas verificações,
sendo que no caso das tubulações as verificações serão efetuadas a cada 10 metros de tubulação assentada.
3. BOCAS DE LOBO, POÇOS DE VISITAS, CAIXAS MORTAS E SARJETÕES
A execução dos dispositivos acima, além de envolverem os serviços iniciais previstos, compreenderão os
serviços de movimento de terra execução da base, das paredes, dos revestimentos, impermeabilizações e
implantação de tempo, guia chapéu, etc.
a) Base - Sobre o fundo da escavação preparada será colocado e compactado um lastro de brita 02, com 05 cm de
espessura.
b) Paredes - As caixas serão em alvenaria de tijolos de barro, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Os demais detalhes serão conforme projeto.
c) Revestimentos e impermeabilizações - As faces internas das paredes de alvenaria deverão receber um revestimento
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e devidamente impermeabilizadas.
O fundo das caixas com colher de pedreiro, sendo previstos caimentos para escoamento.
d) Sarjetões - Serão de concreto armado, executados nos locais indicados nas plantas de drenagem.
4. MOVIMENTO DE TERRA
As escavações serão executadas mecanicamente com a utilização de retro escavadeira tomando-se os devidos cuidados
para que sejam respeitadas as cotas de projetos.

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos dos artigos 207 e seguintes da Lei nº 1.444 de
13 de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.254 de 27 de dezembro de 1983, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar a pavimentação asfáltica da
Rua Ondina S. Moreira no Bairro Iporanga, cujo custo será cobrado na forma de rateio entre os proprietários dos
imóveis localizados na zona beneficiada e, para tanto, dá conhecimento aos interessados.
DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
BAIRRO: IPORANGA
RUA:
Rua Ondina S. Moreira
TRECHO: Total
CÁLCULO DE RATEIO
Conforme plano de rateio total do custo da obra entre os proprietários beneficiados, o preço a ser cobrado é
de R$ 45,74 /m2.
MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
01 - GENERALIDADES
Os serviços compreenderão a totalidade das obras necessárias desde a implantação de guias e sarjetas até a pavimentação
asfáltica.
02 - ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
2.1. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: compreenderá o preparo da base e a execução de guias e sarjetas
de concreto, moldadas no local por extrusäo, de acordo com as cotas e dimensões do projeto, utilizando-se
concreto dosado gravimetricamente em usinas transportado e misturado em caminhões betoneira com
composição granulométrica adequada e abatimento (Slump-Test) igual a 1cm, sendo a superfície do concreto recoberta
por uma fina camada de argamassa de cimento e areia de traço 1:4, tendo a sarjeta uma largura de 30cm.
2.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1. PREPARO DE SUB-LEITO: compreenderá as operações necessárias à rigorosa conformação geométrica
da superfície do sub-leito, de acordo com as cotas, declividades e abaulamentos do projeto, e compactaçäo da
superfície de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
2.2.2. BASE DA BICA CORRIDA: compreenderá o fornecimento, espalhamento e compactaçäo de bica corrida
de granito, em camada homogênea e uniforme, com espessura final de 12 cm, perfeitamente compactada e de acordo
com as características geométricas do projeto e as "Instruções de Execução" da PMS
2.2.3. IMPRIMAÇÄO LIGANTE: compreenderá a aplicação de material betuminoso de alta viscosidade sobre a
superfície concluída da base, a razão de 1.0 a 1.5 litros por m2.
2.2.4. CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: compreenderá o fornecimento,
espalhamento com vibro-acabadora e compactaçäo de pré-misturado usinado a quente, em camada homogênea e
uniforme de 3 cm , tudo de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
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ou superior ao solo local, isento de matéria orgânica.
Caso o terreno não ofereça suporte natural, as paredes das escavações serão escoradas com tábuas ou pranchões de
madeira de boa qualidade.
5. GALERIAS
a) Lastro - no fundo da vala será executado um lastro de brita nº 04, com 10 cm de espessura, observando
rigorosamente as cotas e declividades previstas.
b) Montagem da rede - os tubos previamente dispostos ao longo das valas já preparadas e com as cotas já verificadas,
serão um a um baixados nas valas para o assentamento e execução das juntas. Após a limpeza com estopa, da bolsa
e ponta dos tubos, será feita a tomada de junta interna e externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Os tubos a serem utilizados na execução das ligações e nas galerias principais serão de seção circular, do tipo ponta
e bolsa, pré-fabricados em concreto vibrado.
Devem atender as especificações da ABNT quanto a resistência e estanqueidade.
6. MUROS DE ALA
Serão de concreto armado, obedecendo os detalhes do projeto.

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos dos artigos 207 e seguintes da Lei nº 1.444 de
13 de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.254 de 27 de dezembro de 1983, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar a pavimentação asfáltica da
Rua Projetada na Vila Azzi, cujo custo será cobrado na forma de rateio entre os proprietários dos imóveis
localizados na zona beneficiada e, para tanto, dá conhecimento aos interessados.
DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
BAIRRO: VL. AZZI
RUA:
Rua Projetada
TRECHO: Total (conf. Projeto)
CÁLCULO DE RATEIO
Conforme plano de rateio total do custo da obra entre os proprietários beneficiados, o preço a ser cobrado é
de R$ 78,47 /m2.
MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
01 - GENERALIDADES
Os serviços compreenderão a totalidade das obras necessárias desde a implantação de guias e sarjetas até a pavimentação
asfáltica.
02 - ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
2.1. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: compreenderá o preparo da base e a execução de guias e sarjetas de
concreto, moldadas no local por extrusäo, de acordo com as cotas e dimensões do projeto, utilizando-se concreto
dosado gravimetricamente em usinas transportado e misturado em caminhões betoneira com composição
granulométrica adequada e abatimento (Slump-Test) igual a 1cm, sendo a superfície do concreto recoberta por uma
fina camada de argamassa de cimento e areia de traço 1:4, tendo a sarjeta uma largura de 30cm.
2.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1. PREPARO DE SUB-LEITO: compreenderá as operações necessárias à rigorosa conformação geométrica
da superfície do sub-leito, de acordo com as cotas, declividades e abaulamentos do projeto, e compactaçäo da
superfície de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
2.2.2. BASE DA BICA CORRIDA: compreenderá o fornecimento, espalhamento e compactaçäo de bica corrida
de granito, em camada homogênea e uniforme, com espessura final de 10 cm, perfeitamente compactada e de acordo
com as características geométricas do projeto e as "Instruções de Execução" da PMS
2.2.3. IMPRIMAÇÄO LIGANTE: compreenderá a aplicação de material betuminoso de alta viscosidade sobre a
superfície concluída da base, a razão de 1.0 a 1.5 litros por m2.
2.2.4. CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: compreenderá o fornecimento,
espalhamento com vibro-acabadora e compactaçäo de pré-misturado usinado a quente, em camada homogênea e
uniforme de 3 cm , tudo de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
MEMORIAL DESCRITIVO
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1. OBJETIVO
Estabelecer o processo de execução do sistema de drenagem de águas pluviais.
2. SERVIÇOS INICIAIS
Os serviços iniciais compreendem os serviços topográficos. Serão feitas as demarcações dos eixos das tubulações
nos terços das ruas ou sob as guias, das bocas de lobo, das caixas mortas e poços de visitas, conforme projetos.
As cotas correspondentes serão devidamente apoiadas em pontos de segurança a serem utilizados nas verificações,
sendo que no caso das tubulações as verificações serão efetuadas a cada 10 metros de tubulação assentada.
3. BOCAS DE LOBO, POÇOS DE VISITAS, CAIXAS MORTAS E SARJETÕES
A execução dos dispositivos acima, além de envolverem os serviços iniciais previstos, compreenderão os serviços
de movimento de terra execução da base, das paredes, dos revestimentos, impermeabilizações e implantação de
tempo, guia chapéu, etc.
a) Base - Sobre o fundo da escavação preparada será colocado e compactado um lastro de brita 02, com 05 cm de
espessura.
b) Paredes - As caixas serão em alvenaria de tijolos de barro, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Os demais detalhes serão conforme projeto.
c) Revestimentos e impermeabilizações - As faces internas das paredes de alvenaria deverão receber um revestimento
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e devidamente impermeabilizadas.
O fundo das caixas com colher de pedreiro, sendo previstos caimentos para escoamento.
d) Sarjetões - Serão de concreto armado, executados nos locais indicados nas plantas de drenagem.
4. MOVIMENTO DE TERRA
As escavações serão executadas mecanicamente com a utilização de retro escavadeira tomando-se os devidos cuidados
para que sejam respeitadas as cotas de projetos.
O material que deverá ser utilizado na execução dos aterros deverá ter características uniformes e qualidade igual

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos dos artigos 207 e seguintes da Lei nº 1.444 de
13 de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pela Lei nº 2.254 de 27 de dezembro de 1983, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que fará realizar a pavimentação asfáltica da
Rua Sem Nome na Vila Azzi, cujo custo será cobrado na forma de rateio entre os proprietários dos imóveis
localizados na zona beneficiada e, para tanto, dá conhecimento aos interessados.
DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
BAIRRO: VL. AZZI
RUA:
Rua Sem Nome
TRECHO: da Rua Antenor de Oliveira até o final (conf. projeto)
CÁLCULO DE RATEIO
Conforme plano de rateio total do custo da obra entre os proprietários beneficiados, o preço a ser cobrado é
de R$ 68,09 /m2.
MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
01 - GENERALIDADES
Os serviços compreenderão a totalidade das obras necessárias desde a implantação de guias e sarjetas até a pavimentação
asfáltica.
02 - ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
2.1. IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: compreenderá o preparo da base e a execução de guias e sarjetas
de concreto, moldadas no local por extrusäo, de acordo com as cotas e dimensões do projeto, utilizando-se
concreto dosado gravimetricamente em usinas transportado e misturado em caminhões betoneira com
composição granulométrica adequada e abatimento (Slump-Test) igual a 1cm, sendo a superfície do concreto
recoberta por uma fina camada de argamassa de cimento e areia de traço 1:4, tendo a sarjeta uma largura de 30cm.
2.2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1. PREPARO DE SUB-LEITO: compreenderá as operações necessárias à rigorosa conformação geométrica
da superfície do sub-leito, de acordo com as cotas, declividades e abaulamentos do projeto, e compactaçäo da
superfície de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
2.2.2. BASE DA BICA CORRIDA: compreenderá o fornecimento, espalhamento e compactaçäo de bica corrida
de granito, em camada homogênea e uniforme, com espessura final de 10 cm, perfeitamente compactada e de acordo
com as características geométricas do projeto e as "Instruções de Execução" da PMS
2.2.3. IMPRIMAÇÄO LIGANTE: compreenderá a aplicação de material betuminoso de alta viscosidade sobre a
superfície concluída da base, a razão de 1.0 a 1.5 litros por m2.
2.2.4. CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: compreenderá o fornecimento,
espalhamento com vibro-acabadora e compactaçäo de pré-misturado usinado a quente, em camada homogênea e
uniforme de 3 cm , tudo de acordo com as "Instruções de Execução" da PMS.
MEMORIAL DESCRITIVO
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DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1. OBJETIVO
Estabelecer o processo de execução do sistema de drenagem de águas pluviais.
2. SERVIÇOS INICIAIS
Os serviços iniciais compreendem os serviços topográficos. Serão feitas as demarcações dos eixos das tubulações
nos terços das ruas ou sob as guias, das bocas de lobo, das caixas mortas e poços de visitas, conforme projetos.
As cotas correspondentes serão devidamente apoiadas em pontos de segurança a serem utilizados nas verificações,
sendo que no caso das tubulações as verificações serão efetuadas a cada 10 metros de tubulação assentada.
3. BOCAS DE LOBO, POÇOS DE VISITAS, CAIXAS MORTAS E SARJETÕES
A execução dos dispositivos acima, além de envolverem os serviços iniciais previstos, compreenderão os
serviços de movimento de terra execução da base, das paredes, dos revestimentos, impermeabilizações e
implantação de tempo, guia chapéu, etc.
a) Base - Sobre o fundo da escavação preparada será colocado e compactado um lastro de brita 02, com 05 cm de
espessura.
b) Paredes - As caixas serão em alvenaria de tijolos de barro, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Os demais detalhes serão conforme projeto.
c) Revestimentos e impermeabilizações - As faces internas das paredes de alvenaria deverão receber um revestimento
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e devidamente impermeabilizadas.
O fundo das caixas com colher de pedreiro, sendo previstos caimentos para escoamento.
d) Sarjetões - Serão de concreto armado, executados nos locais indicados nas plantas de drenagem.
4. MOVIMENTO DE TERRA
As escavações serão executadas mecanicamente com a utilização de retro escavadeira tomando-se os devidos cuidados
para que sejam respeitadas as cotas de projetos.
O material que deverá ser utilizado na execução dos aterros deverá ter características uniformes e qualidade igual
ou superior ao solo local, isento de matéria orgânica.
Caso o terreno não ofereça suporte natural, as paredes das escavações serão escoradas com tábuas ou pranchões de
madeira de boa qualidade.
5. GALERIAS
a) Lastro - no fundo da vala será executado um lastro de brita nº 04, com 10 cm de espessura, observando
rigorosamente as cotas e declividades previstas.
b) Montagem da rede - os tubos previamente dispostos ao longo das valas já preparadas e com as cotas já verificadas,
serão um a um baixados nas valas para o assentamento e execução das juntas. Após a limpeza com estopa, da bolsa
e ponta dos tubos, será feita a tomada de junta interna e externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Os tubos a serem utilizados na execução das ligações e nas galerias principais serão de seção circular, do tipo ponta
e bolsa, pré-fabricados em concreto vibrado.
Devem atender as especificações da ABNT quanto a resistência e estanqueidade.
6. MUROS DE ALA
Serão de concreto armado, obedecendo os detalhes do projeto.
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PORTARIA N° 018/2011
(Dispõe sobre exoneração de servidor)
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1° - Exonerar, a pedido o Sr. Laércio Claro Júnior,
do cargo de Auxiliar de Administração, a partir de 11 de
Fevereiro de 2011.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de
2011.
Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2.011.

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 Pedreiro, por motivo
de Aposentadoria, do Sr. JOSÉ MACHADO DE LIMA,
lotado no Setor de Manutenção e Coleta, a partir de 01 de
Março de 2011.
Sorocaba, 22 de Fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

CONVOCAÇÃO
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA Nº020/2011
GERALDO DE MOURA CAIUBY, Diretor Geral do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve revogar a Portaria nº
014/2011, de 01 de fevereiro de 2011, que nomeou Helena
Mieko Yamamoto Tamura, para exercer o cargo de
Telefonista, pelo não cumprimento do item 3, inciso XI,
do Edital do Concurso Público nº 01/08-SAAE.
Sorocaba, 14 de fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA N° 021/2011
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais
constantes na Lei nº 7.369, de 02 de maio de 2005, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 01/2008,
devidamente homologado em 17/06/2008, nomeia ROMÉIA
GOMES BARBOSA para exercer na DIRETORIA
OPERACIONAL, em caráter efetivo, o cargo de
TELEFONISTA, criado pela Lei nº 3.802, de 04 de
dezembro de 1991 e alterada pela Lei nº 3.971 de 24 de
julho de 1992.
Sorocaba, 14 de fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA N° 023/2011
(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 Ajudante Geral, por
motivo de Aposentadoria, do Sr. BENEDITO
HESSINAUER, lotado no Setor de Materiais e Logística,
a partir de 01 de Março de 2011.
Sorocaba, 22 de Fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA N° 024/2011
(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 Mestre de Manutenção
e Instalação de Rede, por motivo de Aposentadoria, do Sr.
CELSO CAZERTA, lotado no Setor de Galerias, a partir
de 01 de Março de 2011.
Sorocaba, 22 de Fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA N° 025/2011
(Dispõe sobre declaração de vacância)
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e

Nos termos da Legislação vigente, o Sr Diretor Geral do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba assinou
as portarias nomeando os concursados para os cargos
mencionados, na forma específica a seguir:
PORTARIA
021/2011
NOME
ROMÉIA GOMES BARBOSA
CARGO
TELEFONISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos da Legislação vigente, o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto 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 A SEREM APRESENTADOS NO SETOR
DE RECURSOS HUMANOS
01-Carteira de trabalho com PIS;
02-Certificado de reservista;
03-Título de Eleitor / comprovante de quitação da última
eleição;
04-cédula de identidade;
05-Comprovante de contribuição sindical (CTPS /
hollerith); se não apresentar o comprovante na entrega
dos documentos, terá o desconto em folha e não será
devolvido.
06-02 (duas) fotos 3 x 4 com nome no verso;
07-Antecedentes criminais;
08-Declaração de que não possui outro vínculo
empregatício em órgão público, ou cópia de exoneração
e declaração do tempo de serviço.
CÓPIAS A SEREM ENTREGUES NO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS
01-CPF (CIC)
02-Certidão de nascimento ou casamento (se for casado);
03-PIS/ PASEP;
04-Certificado de escolaridade ; (obs. Conforme requisitos
do edital) ,
05-Certidão de nascimento de filhos até 14 anos (para fins
de salário família);
06-Certidão de nascimento de filhos até 21 anos (para fins
de Imposto de Renda);
07-RG;
08-Título de eleitor / comprovante de quitação da última
eleição;
09-Certificado de Reservista;
10-Cartão do Banco / número da Conta Corrente (se tiver
na CAIXA ECONOMICA FEDERAL).
11-Cópia da Carteira Profissional e de todos os registros.
12-Comprovação de Vacina Anti-Tetânica
13-Comprovante de Residência
ABERTURA DE CONTA CORRENTE (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL)
Para quem ainda não tem conta na Caixa Econômica
Federal
CÓPIAS:
01-CPF;
02-RG;
03-Comprovante de Residência (conta de luz ou telefone);
04-Certidão de casamento;
Nota: as cópias deverão ser apresentadas junto ao original.
Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral
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PORTARIA N° 018/2011
(Dispõe sobre exoneração de servidor)
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1° - Exonerar, a pedido o Sr. Laércio Claro Júnior,
do cargo de Auxiliar de Administração, a partir de 11 de
Fevereiro de 2011.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data,
retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de
2011.
Sorocaba, 14 de Fevereiro de 2.011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA Nº020/2011
GERALDO DE MOURA CAIUBY, Diretor Geral do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no
uso de suas atribuições legais, resolve revogar a Portaria
nº 014/2011, de 01 de fevereiro de 2011, que nomeou
Helena Mieko Yamamoto Tamura, para exercer o cargo de
Telefonista, pelo não cumprimento do item 3, inciso XI,
do Edital do Concurso Público nº 01/08-SAAE.
Sorocaba, 14 de fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PORTARIA N° 021/2011
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais
constantes na Lei nº 7.369, de 02 de maio de 2005, e a
vista do resultado final do Concurso Público nº 01/2008,
devidamente homologado em 17/06/2008, nomeia
ROMÉIA GOMES BARBOSA para exercer na
DIRETORIA OPERACIONAL, em caráter efetivo, o cargo
de TELEFONISTA, criado pela Lei nº 3.802, de 04 de
dezembro de 1991 e alterada pela Lei nº 3.971 de 24 de
julho de 1992.
Sorocaba, 14 de fevereiro de 2011.
Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

CONVOCAÇÃO
Nos termos da Legislação vigente, o Sr Diretor Geral do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba assinou
as portarias nomeando os concursados para os cargos
mencionados, na forma específica a seguir:
PORTARIA
021/2011
NOME
ROMÉIA GOMES BARBOSA

CARGO
TELEFONISTA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos da Legislação vigente, o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto 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 A SEREM APRESENTADOS NO SETOR
DE RECURSOS HUMANOS
01-Carteira de trabalho com PIS;
02-Certificado de reservista;
03-Título de Eleitor / comprovante de quitação da última
eleição;
04-cédula de identidade;
05-Comprovante de contribuição sindical (CTPS /
hollerith); se não apresentar o comprovante na entrega dos
documentos, terá o desconto em folha e não será devolvido.
06-02 (duas) fotos 3 x 4 com nome no verso;
07-Antecedentes criminais;
08-Declaração de que não possui outro vínculo empregatício
em órgão público, ou cópia de exoneração e declaração do
tempo de serviço.
CÓPIAS A SEREM ENTREGUES NO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS
01-CPF (CIC)
02-Certidão de nascimento ou casamento (se for casado);
03-PIS/ PASEP;
04-Certificado de escolaridade ; (obs. Conforme requisitos
do edital) ,
05-Certidão de nascimento de filhos até 14 anos (para fins
de salário família);
06-Certidão de nascimento de filhos até 21 anos (para fins
de Imposto de Renda);
07-RG;
08-Título de eleitor / comprovante de quitação da última
eleição;
09-Certificado de Reservista;
10-Cartão do Banco / número da Conta Corrente (se tiver
na CAIXA ECONOMICA FEDERAL).
11-Cópia da Carteira Profissional e de todos os registros.
12-Comprovação de Vacina Anti-Tetânica
13-Comprovante de Residência
ABERTURA DE CONTA CORRENTE (CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL)
Para quem ainda não tem conta na Caixa Econômica Federal
CÓPIAS:
01-CPF;
02-RG;
03-Comprovante de Residência (conta de luz ou telefone);
04-Certidão de casamento;
Nota: as cópias deverão ser apresentadas junto ao original.
Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2011.

Esta Portaria esta sendo republicada por ter saído
anteriormente com incorreção.

Geraldo de Moura Caiuby
Diretor Geral

PREFEITURA DE SOROCABA
PORTARIA Nº 62387 / DICAF

FUNSERV
FUNDAÇÃO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SOROCABA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
SEÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
MODALIDADE : 001/2007 CONVITE
CPL : 001/2007
OBJETO : FICA O CONTRATO CELEBRADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2007 PRORROGADO POR 12
MESES Á PARTIR DE 01/02/2011 ATÉ 01/02/2012 , NOS TERMOS DA LEI 8666, ARTIGO 57, INCISO II DA
LEI.
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA FUNSERV.
CONTRATANTE : FUNDAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CONTRATADA : PRATIC SERVICE & TERCEIRIZADOS LTDA
INÍCIO PRORROGAÇÃO : 01 DE FEVEREIRO DE 2011.
PERÍODO CONTRATO : 12 MESES
VALOR CONTRATO : R$ 70.178,76 ( Sessenta mil reais , cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos ).
Sorocaba, 24 de fevereiro de 2011.

Marise de Souza Simão Haro Firmo
Divisão Administrativa e Operacional

HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL - Nº 05/2010
Considerando que o Concurso Público nº 05/2010, com
inscrições realizadas no período de 25/10/2010 a 25/11/
2010, para o preenchimento de vagas de: Ajudante de
Serviços - SAAE, Auxiliar de Administração - Funserv,
Auxiliar de Administração - SAAE, Biólogo I - PMS,
Contador - Funserv, Encanador - SAAE, Engenheiro Civil
- PMS, Médico - Clinico Geral - PMS, Médico Ginecologista - PMS, Médico - Pediatra - PMS, Operador
de Máquinas - PMS, Procurador - SAAE, Técnico de
Agrimensura I - PMS, Técnico de Enfermagem - PMS,
Técnico de Tratamento - SAAE, Telefonista Atendente PMS, Terapeuta Ocupacional - PMS, aberto pelo Edital
publicado em 01/10/2010, foi concluído, homologo o
referido Concurso Público nos termos do item XII do
Edital para que se produza todos os efeitos legais.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para as providências.
Sorocaba, 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SOROCABA
PORTARIA Nº 62202 / DICAF
SILVANA MARIA SINISCALCO
DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas no uso
de suas atribuições legais, resolve contratar, sob o regime
da CLT e de acordo com a Lei nº 3.801, artigo 12, inciso
II, de 02 de dezembro de 1991, ADRIANA SANCHES
BRISOLA para a Função Atividade de Professor de Educação
Básica II, N. I, ref.1 da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
valendo os primeiros 30 (trinta) dias como experiência a
partir de 03 de Fevereiro de 2011, em substituição, enquanto
perdurar o afastamento de PATRICIA CRISTINA
BONILHA FERNANDES, expirando-se a validade do
contrato em 20 de Dezembro de 2011, caso não retorne
o(a) substituído(a) até esta data ou até a realização de
Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 23 de Fevereiro de 2011
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

SILVANA MARIA SINISCALCO
DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas no uso
de suas atribuições legais, resolve contratar, sob o regime
da CLT e de acordo com a Lei nº 3.801, artigo 12, inciso
II, de 02 de dezembro de 1991, JULIANE BARBOSA DE
OLIVEIRA para a Função Atividade de Professor de
Educação Básica II, N. I, ref.1 da SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias como
experiência a partir de 02 de Fevereiro de 2011, em
substituição, enquanto perdurar o afastamento de RENICE
SERAPHIN, expirando-se a validade do contrato em 20
de Dezembro de 2011, caso não retorne o(a) substituído(a)
até esta data ou até a realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 23 de Fevereiro de 2011
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
PORTARIA Nº 62388 / DICAF
SILVANA MARIA SINISCALCO
DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas no uso
de suas atribuições legais, resolve contratar, sob o regime
da CLT e de acordo com a Lei nº 3.801, artigo 12, inciso
II, de 02 de dezembro de 1991, ANA LUCIA MARTINS
DA ROCHA DOMINGUES para a Função Atividade de
Professor de Educação Básica I, N. I, ref.1 da SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias

como experiência a partir de 21 de Fevereiro de 2011, em
substituição, enquanto perdurar o afastamento de FLAVIA
BELTRAO GONZAGA, expirando-se a validade do
contrato em 20 de Dezembro de 2011, caso não retorne
o(a) substituído(a) até esta data ou até a realização de
Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 23 de Fevereiro de 2011
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
PORTARIA Nº 62389 / DICAF
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas no uso
de suas atribuições legais, resolve contratar, sob o regime
da CLT e de acordo com a Lei nº 3.801, artigo 12, inciso
II, de 02 de dezembro de 1991, ARIANE LEITE
FONSECA para a Função Atividade de Professor de
Educação Básica I, N. I, ref.1 da SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO, valendo os primeiros 30 (trinta) dias como
experiência a partir de 21 de Fevereiro de 2011, em
substituição, enquanto perdurar o afastamento de
CRISTIANE REGINA NEGRETTI SILVA, expirandose a validade do contrato em 20 de Dezembro de 2011,
caso não retorne o(a) substituído(a) até esta data ou até a
realização de Concurso Público.
Palácio dos Tropeiros, 23 de Fevereiro de 2011
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.390/DICAF
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO, Secretária de Gestão de Pessoas, no uso
de suas atribuições conferidas pelo decreto nº 16.089 de
19 de março de 2008, resolve contratar sob o regime da
C.L.T., de acordo com a Lei nº 3.801/91, artigo 7º e 8º,
com redação dada pela Lei nº 5.549/98, GUARACI
ANTÔNIO DOS SANTOS BARROSO, para função
temporária de Médico, da Secretaria da Saúde, a partir de
18 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.227/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, FLORDELI
DA COSTA MACIEL, Oficial de Administração I, da
Secretaria de Governo e Relações Institucionais, para
exercer seu cargo na Secretaria da Comunicação, a partir
de 01 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 02 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.283/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 KEILA CRISTINA BOCHINI,
Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria da Saúde, o seu
nome de casada KEILA CRISTINA BOCHINI ABBOUD.
Palácio dos Tropeiros, 08 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.358/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no
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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 MOREIRA, Ajudante
Geral, da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, a
partir de 01 de Março de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.365/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
CAROLINA CALDINI (matrícula 47638-8), Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 14 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.359/DICAF
PORTARIA Nº 62.366/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 BENEDITA APARECIDA DE
OLIVEIRA, Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria da
Saúde, a partir de 01 de Março de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.360/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 CELINA MARIA DA CRUZ,
Servente, da Secretaria da Administração, a partir de 01 de
Março de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.361/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 IZAURA SILVA, Professor de
Educação Básica I, Nível II, da Secretaria da Educação, a
partir de 01 de Março de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.362/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 DA FONSECA
PEREIRA, Servente, da Secretaria da Educação, a partir
de 01 de Março de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.363/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 MERCEDES ANDRADE, Auxiliar
de Serviços, da Secretaria da Saúde, a partir de 01 de
Março de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
POLIANA BAYERL BETTIM, Auxiliar de Educação, da
Secretaria da Educação, a partir de 16 de Fevereiro de
2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.367/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
KATIA GALEGO SANCHES RODRIGUES, Professor
de Educação Básica I, Nível A, da Secretaria da Educação,
a partir de 16 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.368/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
MARIA HELENA CARNEIRO, Auxiliar de Educação, da
Secretaria da Educação, a partir de 17 de Fevereiro de
2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

Fevereiro de 2011, por falecimento.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.373/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve cessar, os efeitos da
nomeação, do cargo de Cirurgião Dentista, de CELIA
CRISTINA MAZON, a partir de 19 de Fevereiro de 2011,
por falecimento.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.376/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 ADRIANA BESERRA DIAS,
Auxiliar de Educação, da Secretaria da Educação, o seu
nome de casada ADRIANA DIAS DA SILVA.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.377/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, ELTON LUIS
MORENO LIMA, Técnico de Controle Administrativo,
da Secretaria da Educação, para exercer seu cargo na
Secretaria da Saúde, a partir de 14 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.369/DICAF

PORTARIA Nº 62.378/DICAF

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
PRISCILLA CRISTIANE POLAINO, Auxiliar de
Educação, da Secretaria da Educação, a partir de 18 de
Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.

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, KARLA TIEMI
MIURA KOWARA, Auxiliar de Administração, da
Secretaria da Saúde, para exercer seu cargo na Secretaria da
Educação, a partir de 14 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.370/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
LUCIANA APARECIDA DA ROSA, Auxiliar de Educação,
da Secretaria da Educação, a partir de 21 de Fevereiro de
2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.371/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
SIMONE DA SILVA, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 21 de Fevereiro
de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 62.364/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no
uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido,
CARLOS FERNANDO CASTRO DE ARAUJO,
Técnico de Enfermagem, da Secretaria da Saúde, a partir
de 10 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.

25 DE FEVEREIRO DE 2011

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.372/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso
de suas atribuições legais, resolve cessar, os efeitos da
nomeação, do cargo de Técnico de Enfermagem, de ARACI
CRISTINA DA COSTA DE MORAES, a partir de 02 de

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.379/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, GRACIELA
ELOISA MELO MARQUES, Professor de Educação Básica
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 03 de
Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.380/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, ELIZABETH
DOS SANTOS FERREIRA (matrícula 47700-7), Professor
de Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação,
a partir de 04 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.381/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, TELMA
ROSALINA ALVES (matrícula 47728-7), Professor de
Educação Básica I, Nível I, da Secretaria da Educação, a
partir de 10 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.382/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, INES
MEDEIROS SANTOS, Professor de Educação Básica I,
Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 15 de
Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.383/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, ANDRE
VIEIRA FLORENTINO (matrícula 47447-4), Técnico
de Enfermagem, da Secretaria da Saúde, a partir de 18 de
Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.384/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 ALESSANDRA PEIXOTO DOS
SANTOS SILVA, Auxiliar de Enfermagem Plantonista,
da Secretaria da Saúde, a partir de 28 de Fevereiro de
2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.385/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 FABIANE CRISTINA DE SOUSA,
Auxiliar de Enfermagem Plantonista, da Secretaria da
Saúde, a partir de 28 de Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 22 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.391/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 ROSANGELA DE JESUS
TEODORO LOPES, telefonista atendente, da Secretaria
de Obras e Infraestrutura Urbana, a partir de 01 de Março
de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 23 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

25 DE FEVEREIRO DE 2011

MUNICÍPIO DE SOROCABA

PORTARIA Nº 62.392/DICAF
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Sorocaba, 25 de Fevereiro de 2011.

VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no
uso de suas atribuições legais, resolve exonerar com base
no disposto no artigo 29, inciso II, do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, conforme
o Processo Administrativo nº 22.637-2/2010, a funcionária
DELVA MENDES DE SOUZA CAMARGO, Auxiliar
de Educação, da Secretaria da Educação, a partir de 28 de
Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 24 de Janeiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 62.393/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no
uso de suas atribuições legais, resolve nomear NILANI
BONIFACIO MARTINELLI para exercer, em comissão,
o cargo de Gerente de Unidade e Serviços II, a partir de
02 de Março de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 24 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

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) MAGALI
OLIVEIRA ROSA, Oficial de Administração I, Grupo AD
10, referência 08, tem direito aos benefícios de sexta-parte
a partir de Dezembro de 2000 e adicional de tempo de
serviço de 30% (trinta por cento) adquiridos em Dezembro
de 2010, tudo conforme consta dos registros funcionais do
(a) funcionário (a) arquivados na Divisão de Cadastro
Funcional desta Prefeitura de Sorocaba.
Sorocaba, 25 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 62.402/DICAF
VITOR LIPPI, Prefeito do Município de Sorocaba, no
uso de suas atribuições legais, resolve designar ADEMIR
HIROMU WATANABE para exercer, em substituição, o
cargo de Secretario da Saúde, enquanto perdurar o
afastamento de Milton Ribeiro Palma, a partir de 23 de
Fevereiro de 2011.
Palácio dos Tropeiros, 24 de Fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

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) RUTE
TEIXEIRA, Servente, Grupo OP 05, referência 04, tem
direito ao benefício de adicional de tempo de serviço de
18% (dezoito por cento) adquiridos em Novembro de
2010, tudo conforme consta dos registros funcionais do
(a) funcionário (a) arquivados na Divisão de Cadastro
Funcional desta Prefeitura de Sorocaba.
Sorocaba, 25 de Fevereiro de 2011.
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) VANIA
DE FATIMA BENITES SIMOES, Professor de Educação
Básica I, Nível II, Grupo MG04, referência 05, tem direito
aos benefícios de sexta-parte a partir de Março de 2009 e
adicional de tempo de serviço de 21% (vinte e um por
cento) adquiridos em Março de 2010, tudo conforme
consta dos registros funcionais do (a) funcionário (a)
arquivados na Divisão de Cadastro Funcional desta
Prefeitura de Sorocaba.

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 143 da Lei nº
3.800 de 02 de dezembro 1991 o (a) Sr (a) EFIGENIA
GIRON BRIENZE, Auxiliar de Enfermagem, Grupo AD
12, referência 03, tem direito ao benefício de adicional de
tempo de serviço de 08% (oito por cento) 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, 25 de Fevereiro de 2011.
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 143 da Lei nº
3.800 de 02 de dezembro 1991 o (a) Sr (a) MARIA
ANGELICA VIEIRA DE CAMARGO GAVETTI,
Professor de Educação Básica I, Nível I, Grupo MG03,
referência 03, tem direito ao benefício de adicional de tempo
de serviço de 08% (oito por cento) adquiridos em Março de
2010, tudo conforme consta dos registros funcionais do (a)
funcionário (a) arquivados na Divisão de Cadastro Funcional
desta Prefeitura de Sorocaba.
Sorocaba, 25 de Fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas
LAÍDE APARECIDA PINTO TRINDADE
Diretora de Área de Adm. de Pessoal

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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- Apresentar comprovação de acúmulo de cargo;
19- 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/DICAF.
Sorocaba, 24 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PÁGINA 50
PORTARIA Nº 13.289/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 RODRIGO CÉSAR DE OLIVEIRA, nomeado
pela portaria nº. 13.211/DDP, de 10 de fevereiro de 2011,
para o cargo de MOTORISTA ESPECIALIZADO.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.290/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 TIAGO DA GUIA OLIVEIRA, nomeado pela
portaria nº. 13.234/DDP, de 16 de fevereiro de 2011, para
o cargo de ARQUITETO I.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.291/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 RENATA SEIXAS, nomeada pela portaria nº.
13.233/DDP, de 16 de fevereiro de 2011, para o cargo de
MÉDICO.
Palácio dos Tropeiros, em 22 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.292/DDP

MUNICÍPIO DE SOROCABA
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.295/DDP

PORTARIA Nº 13.301/DDP

PORTARIA Nº 13.307/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 13.163/DDP,
de 08 de fevereiro de 2011, que nomeou FÁBIO LUIZ
DOS SANTOS, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

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 13.173/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou FERNANDA
PETERNELLA, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

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 13.198/
DDP, de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou
ELIZABETH CRISTINA DA SILVA, para exercer o cargo
de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.296/DDP

PORTARIA Nº 13.302/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 13.165/DDP,
de 08 de fevereiro de 2011, que nomeou MIRIAM DE
ALMEIDA RAMOS, para exercer o cargo de AUXILIAR
DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

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 13.177/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou FLÁVIA RENATA
RIBEIRO, para exercer o cargo de TÉCNICO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO, pelo não cumprimento
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.297/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 13.201/
DDP, de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou
FRANCILENE DE SOUSA, para exercer o cargo de
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.303/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 13.169/DDP,
de 08 de fevereiro de 2011, que nomeou SANDRA
FERRARI, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.309/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 13.186/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou MÁRCIA ELAINE
DE SOUZA, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.298/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 13.206/
DDP, de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou ANDRÉIA
DA SILVA LEITE, para exercer o cargo de AUXILIAR
DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.304/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 13.170/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou VIVIANE DIVINO
COSTA, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.293/DDP

PORTARIA Nº 13.299/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 13.154/
DDP, de 08 de fevereiro de 2011, que nomeou BENEDITO
DE JESUS SILVESTRE, para exercer o cargo de
TÉCNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, pelo
não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

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 13.171/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou ANDRÉIA TOMAZ
LISBOA, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 13.310/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 13.192/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou ROSEANE INÊS
ZAMBONI, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

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 13.207/
DDP, de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou MAGALI
PEREIRA, para exercer o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.305/DDP

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.300/DDP
PORTARIA Nº 13.294/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 13.155/
DDP, de 08 de fevereiro de 2011, que nomeou PAULO
ANDREI DIAS DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de
MOTORISTA ESPECIALIZADO, pelo não cumprimento
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.308/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 13.122/
DDP, de 01 de fevereiro de 2011, que nomeou ANA
LAURA STEVAUX FRIGO, para exercer o cargo de
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, em decorrência de sua
desistência.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas
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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 13.172/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou RODRIGO
ROMÃO VERÍSSIMO, para exercer o cargo de AUXILIAR
DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 13.311/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 13.194/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou DENISE
SIGNORINI BARBOSA, para exercer o cargo de
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do
prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

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 13.208/
DDP, de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou THIAGO
MARTINS FERREIRA, para exercer o cargo de
ANALISTA DE SISTEMAS I, pelo não cumprimento
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.306/DDP
PORTARIA Nº 13.312/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 13.195/DDP,
de 10 de fevereiro de 2011, que nomeou SIMONE MARIA
GOMES DA SILVA, para exercer o cargo de AUXILIAR
DE EDUCAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

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
LUCIANA ALVES AMORIM, para exercer na Secretaria
da Saúde, em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR EM
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SAÚDE BUCAL, criado pela Lei nº 3.938, de 24 de
junho de 1992, com vaga criada pela Lei nº 7.614 de 16
de dezembro de 2005.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.313/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
VALQUÍRIA DO CARMO MONTEIRO, para exercer na
Secretaria da Administração, 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 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.314/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 FÁBIO
BUENO DE MORAES, 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 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.315/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 IRENE
APARECIDA MOREIRA CAVALCANTE DA SILVA,
para exercer na Secretaria da Educação, em caráter efetivo,
o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei
nº 6.478 de 30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.316/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
SILVANA APARECIDA GOMES DE MATOS, para
exercer na Secretaria da Educação, em caráter efetivo, o
cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei
nº 6.478 de 30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.317/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 SÍLVIA
CAMARGO DE OLIVEIRA TORRES, para exercer na
Secretaria da Educação, em caráter efetivo, o cargo de
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478
de 30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SOROCABA
PORTARIA Nº 13.318/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 SOLANGE
CRISTINA LAUREANO, para exercer na Secretaria da
Educação, em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro
de 2001, com vaga criada pela Lei nº 9.132 de 26 de maio
de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.324/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 ANDRÉA DE
CAMPOS FLORES, para exercer na Secretaria da Educação,
em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO,
criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 13.319/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 MARIELA
ROGÉRIO CLETO, para exercer na Secretaria da Educação,
em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO,
criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro de 2001, com
vaga criada pela Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.321/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 LUCIENE NERY
DA SILVA, para exercer na Secretaria da Educação, em
caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO,
criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro de 2001, com
vaga criada pela Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.322/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 ELAINE CRISTINA
DE PAULA, para exercer na Secretaria de Finanças, 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 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.323/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 PATRÍCIA HELENA
GONÇALVES MARTINS, para exercer na Secretaria da
Educação, em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.330/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
NATHÁLIA LIPARINI STATKEVICIUS, para exercer
na Secretaria da Educação, em caráter efetivo, o cargo de
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478
de 30 de outubro de 2001, com vaga criada pela Lei nº
8.348 de 27 de dezembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 13.325/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 MARLENE
MENDES RODRIGUES, para exercer na Secretaria da
Educação, em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro
de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

PORTARIA Nº 13.320/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 CÉLIA REGINA
POPST MUNHOZ, para exercer na Secretaria da Educação,
em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO,
criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro de 2001, com
vaga criada pela Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

Educação, em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro
de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.326/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 RICARDO
DOMINGUES, para exercer na Secretaria da Educação, em
caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO,
criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.327/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 LUCIANA
FERREIRA ARAÚJO PLACENCIO, para exercer na
Secretaria da Educação, em caráter efetivo, o cargo de
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478 de
30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.328/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 DANIELA
CAROLINA GALI, para exercer na Secretaria da Educação,
em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO,
criado pela Lei nº 6.478 de 30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.329/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 SIMONE DE
OLIVEIRA SANTOS, para exercer na Secretaria da

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.331/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 DIOGO
ULLERICK ORLANDIM, para exercer na Secretaria da
Administração, em caráter efetivo, o cargo de ANALISTA
DE SISTEMAS I, criado pela Lei nº 3.454 de 18 de
dezembro de 1990, com vaga criada pela Lei nº 8.642 de
15 de dezembro de 2008.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.332/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
GISLAINE DE SOUZA SILVA, para exercer na Secretaria
da Educação, em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR
DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478 de 30 de
outubro de 2001, com vaga criada pela Lei nº 8.348 de 27
de dezembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.333/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
MICHELI BASTAZINI DOS SANTOS, para exercer na
Secretaria da Educação, em caráter efetivo, o cargo de
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478
de 30 de outubro de 2001.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.334/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
FRANCILENE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA,
para exercer na Secretaria da Educação, em caráter efetivo,
o cargo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei
nº 6.478 de 30 de outubro de 2001, com vaga criada pela
Lei nº 8.348 de 27 de dezembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 13.335/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
AURORA DA SILVA COSTA, para exercer na Secretaria
da Educação, em caráter efetivo, o cargo de AUXILIAR
DE EDUCAÇÃO, criado pela Lei nº 6.478 de 30 de
outubro de 2001, com vaga criada pela Lei nº 8.348 de 27
de dezembro de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.336/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
BEATRIZ AZEREDO DE CASTRO PACHECO, para
exercer na Secretaria da Saúde, em caráter efetivo, o cargo
de CIRURGIÃO DENTISTA, criado pela Lei nº 3.454
de 18 de dezembro de 1990.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.337/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 RUTH MARROCHEL, nomeada pela portaria
nº. 13.240/DDP, de 16 de fevereiro de 2011, para o cargo
de AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 13.338/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
LEONARDO CARLOS AFONSO, para exercer na
Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana, em caráter
efetivo, o cargo de ENGENHEIRO ELETRICISTA I,
criado pela Lei nº 3.761 de 20 de novembro de 1991.
Palácio dos Tropeiros, em 23 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.339/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 HELES
PIRES, para exercer na Secretaria da Administração, 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 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.340/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
AGOSTINHO CARDOSO CURTO, para exercer na
Secretaria da Administração, 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 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.341/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 RÓGER FRANCK
GONELI, para exercer na Secretaria da Administração, 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 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.342/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 VICTOR JOSÉ
RAMOS GONÇALVES PACHECO, para exercer na
Secretaria da Administração, 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 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.343/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 DANIEL PEREIRA
CARDOSO, para exercer na Secretaria da Administração,
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 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.344/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 ALTEMAR DE
PAIVA MENCK, para exercer na Secretaria da
Administração, 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 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.345/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 WAGNER
GERALDO, para exercer na Secretaria da Administração,
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 24 de fevereiro de 2011.

25 DE FEVEREIRO DE 2011
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.346/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 MARCELO
MARQUES DA GRAÇA, para exercer na Secretaria da
Administração, 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 24 de fevereiro de 2011.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13.347/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 ERNESTO CARLOS DA SILVA, nomeado
pela portaria nº. 13.258/DDP, de 16 de fevereiro de 2011,
para o cargo de MÉDICO.
Palácio dos Tropeiros, em 24 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas

Termo Declaratório
A portaria no 13.289/DDP de 18 de fevereiro de 2011 foi
afixada no átrio da Prefeitura de Sorocaba/Palácio dos
Tropeiros, na data de 18/02/2011 nos termos do Art. 78
da Lei Orgânica do Município.
Sorocaba, 18 de fevereiro de 2011.
SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO
Secretária de Gestão de Pessoas
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PORTARIA 010/2011
(Dispõe sobre regulamentação de expediente)
MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Artigo 23, Inciso
II da Lei Orgânica do Município de Sorocaba,
RESOLVE:
Art. 1º Não haverá expediente nos dias 07 e 08 de março
de 2011 (segunda e terça-feira de Carnaval).
Art. 2º O expediente da Câmara Municipal de Sorocaba
será das 12:00 às 17:00 horas no dia 09 de março de 2011
(quarta-feira).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 22 de fevereiro de 2010.
MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR, Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Nomear o Sr. ADALBERTO DA SILVA DE JESUS,
portador do R.G. n.º 15.465.860-1 SSP/SP, para exercer
a partir desta data, em caráter de substituição e de acordo
com o disposto no Artigo 49 da Lei nº 3.800, de 01 de
dezembro de 1991, o cargo em comissão de Assistente
Parlamentar I do Vereador José Antonio Caldini Crespo
enquanto perdurar o afastamento do Sr. Eugênio Motta
Neto.
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, 23 de fevereiro de 2011.

PORTARIA N.º 011/2011
(Dispõe sobre a nomeação de servidor)

MÁRIO MARTE MARINHO JÚNIOR
Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
PREGÃO N.º 01/2011

RESUMO DE CONTRATOS
CELEBRADOS

A Câmara Municipal de Sorocaba comunica que se
encontra aberto o Pregão n.º 01/2011, destinado à aquisição
de microcomputadores. A abertura está marcada para o dia
14/03/2011. O Edital está disponível no site
www.camarasorocaba.sp.gov.br. Informações pelo telefone
(015) 3238-1111 e no endereço Av. Eng. Carlos Reinaldo
Mendes, n.º 2945 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.

Modalidade: CONVITE 03/2011
Homologado em: 04/02/2011
Contrato: 03/2011
Contratada: Dalmo Vieira Tavares - ME
Objeto: Fornecimento de material em papel reciclado e
impressos
Valor: R$ 20.081,60
Assinatura: 05/02/2011
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ATOS DO PODER JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO
TRABALHO
3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
Rua Ministro Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013281 - Tel, (15) 3228.1263
Processo nº 121700-84.2008 - EDITAL DE PRAÇA ÚNICA
Nº 34/2011
O DOUTOR WALTER GONÇALVES, Juiz da Terceira Vara
do Trabalho de Sorocaba, sita à Rua Ministro Coqueijo Costa,
61 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.
FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que aos 21 (vinte e um) dias do mês de
março do ano de 2011 (21/03/2011), às 13:00 horas, na Central
de Mandados do Fórum Trabalhista de Sorocaba, à Rua Ministro
Coqueijo Costa, n° 61, Alto da Boa Vista, será levado a
público pregão de venda e arrematação dos bens penhorados na
execução dos autos 121700-84.2008, entre partes: ADRIANA
DOS SANTOS FELIX, exeqüente, e FAPELLI
CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME ,
executada, encontrados à Rua Feliciano Bueno de Camargo, nº
149 - Sorocaba/SP, avaliado em R$ 3.800,00 (três mil e
oitocentos reais), conforme Laudo de Avaliação de fls. 129, a
seguir transcrito: "Uma máquina de costura, reta, eletrônica,
marca Sun Special, modelo SS61804E3, nº de série 240600206,
em bom estado de uso e conservação, avaliada em R$ 3.800,00
(três mil e oitocentos reais). OBS: maquinário objeto de arresto
(indisponibilização) nos autos do processo 270/08-6 da 4ª Vara
do Trabalho de Sorocaba."
Observações:
01 - Em caso de notificações infrutíferas dirigidas às partes e em
especial à executada e/ou seus sócios, o presente edital também
tem a finalidade de dar ciência do praceamento, quando e se for
o caso, independentemente de nova determinação.
02 - Ficam as partes cientes de que o prazo para oposição de
eventuais embargos começará a fluir no primeiro dia útil
subseqüente à realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.
03 - Eventuais inadimplementos com relação aos impostos
legais (tais como IPTU), correrão por conta do arrematante/
adjudicante, bem como sua regularização perante os órgãos
competentes.
Quem pretender arrematar referidos bens, deverá comparecer no
dia, hora e local supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20% (vinte porcento)
de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, principalmente aos representantes legais da
executada, é passado o presente EDITAL, que será publicado

no semanário Município de Sorocaba/SP, órgão oficial da
Prefeitura Municipal, e afixado no lugar de costume (átrio do
Fórum), na sede desta Vara. Em 22 de fevereiro de 2.011.
Eu,...............................Maria Helena de Andrade Amaral,
Técnico
Judiciário,
digitei.
Eu,......................................................JOSÉ EDSON DE
OLIVEIRA,
Diretor
de
Secretaria
,
subscrevi.............................................................Dr.
WALTER GONÇALVES, Juiz do Trabalho.
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
Rua Ministro Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013-281 - Tel,
(15) 3228.1263
Processo nº 56600-61.2003 - EDITAL DE PRAÇA ÚNICA
Nº 35/2011
O DOUTOR WALTER GONÇALVES, Juiz da Terceira
Vara do Trabalho de Sorocaba, sita à Rua Ministro Coqueijo
Costa, 61 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.
FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que aos 21 (vinte e um) dias do mês
de março do ano de 2011 (21/03/2011), às 13:15 horas, na
Central de Mandados do Fórum Trabalhista de Sorocaba, à
Rua Ministro Coqueijo Costa, n° 61, Alto da Boa Vista, será
levado a público pregão de venda e arrematação do bem
imóvel penhorado na execução dos autos 56600-61.2003,
entre partes: MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA COSTA
MARQUES, exeqüente, e IGREJA PRESBITERIANA
CENTRAL DE VOTORANTIM, executada, encontrados à
Rua Albertina Nascimento, 139 - Vila Albertina - Votorantim/
SP - CEP: 18.110.095, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), conforme Laudo de Avaliação de fls. 464, a seguir
transcrito: "IMÓVEL: O terreno designado por área A, da
planta de desmembramento elaborado por Igreja Presbiteriana
Independente Central de Votorantim, situado no Município
de Votorantim. Faz frente para a Rua Monte Alegre, onde mede
18,70 metros; no lado direito de quem da rua olha para o
terreno, onde mede 30,00 metros confronta com propriedade
de Antonio Aparecido Gomes; no lado esquerdo, de igual
orientação, onde mede 30,00 metros confronta com propriedade
de Floriza Mendez; e nos fundos onde mede 18,55 metros
confronta com as Áreas B e C, do mesmo desmembramento,
fechando o perímetro e perfazendo uma área total de 558,75
metros quadrados. O referido terreno localiza-se no lado ímpar
da rua a quem faz frente, a uma distância de 60,00 metros da
Rua Alfredo Ellis" Benfeitorias: Segundo informações obtidas
junto à Prefeitura Municipal de Votorantim, referido terreno
situa-se na Rua Monte Alegre nº 253, contendo uma casa com
quatro quartos, sala, cozinha, 3 WC´s, lavanderia. Avaliado
em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). INSCRIÇÃO
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IMOBILIÁRIA: 02.66.84.0176.00.000.2.54 - Proprietária:
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE CENTRAL
DE VOTORANTIM, com sede na cidade de Votorantim/SP,
à Rua Albertina Nascimento, 98 - centro. MATRÍCULA Nº
1.675 - FICHA 01 - DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE VOTORANTIM/SP
Observações:
01 - Em caso de notificações infrutíferas dirigidas às partes e
em especial à executada e/ou seus sócios, o presente edital
também tem a finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova determinação.
02 - Ficam as partes cientes de que o prazo para oposição de
eventuais embargos começará a fluir no primeiro dia útil
subseqüente à realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.
03 - Eventuais inadimplementos com relação aos impostos
legais (tais como IPTU), correrão por conta do arrematante/
adjudicante, bem como sua regularização perante os órgãos
competentes.
Quem pretender arrematar referidos bens, deverá comparecer
no dia, hora e local supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20% (vinte porcento)
de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, principalmente aos representantes legais da
executada, é passado o presente EDITAL, que será publicado
no semanário Município de Sorocaba/SP, órgão oficial da
Prefeitura Municipal, e afixado no lugar de costume (átrio do
Fórum), na sede desta Vara. Em 22 de fevereiro de 2.011.
Eu,...............................Maria Helena de Andrade Amaral,
Técnico
Judiciário,
digitei.
Eu,......................................................JOSÉ EDSON DE
OLIVEIRA,
Diretor
de
Secretaria
,
subscrevi.............................................................Dr.
WALTER GONÇALVES, Juiz do Trabalho.
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
Rua Ministro Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013-281 - Tel,
(15) 3228.1263
Processo nº 161700-63.2007 - EDITAL DE PRAÇA ÚNICA
Nº 36/2011
O DOUTOR WALTER GONÇALVES, Juiz da Terceira
Vara do Trabalho de Sorocaba, sita à Rua Ministro Coqueijo
Costa, 61 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.
FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que aos 21 (vinte e um) dias do mês
de março do ano de 2011 (21/03/2011), às 13:30 horas, na
Central de Mandados do Fórum Trabalhista de Sorocaba, à
Rua Ministro Coqueijo Costa, n° 61, Alto da Boa Vista, será
levado a público pregão de venda e arrematação dos bens
penhorados na execução dos autos 161700-63.2007, entre
partes: FRANCIELE CRUZ GRANDE, exeqüente, e
ITANGUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., executada,
encontrado à Rua Antonio Aparecido Ferraz, nº 115 - Sorocaba/
SP, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme
Laudo de Avaliação de fls. 66, a seguir transcrito: "Um moínho
para material plástico TEC, modelo IM 3220, nº 33.20.64.52,
com esteira e exaustor, cor cinza, em funcionamento, avaliado
em R$ 7.000,00 (sete mil reais)."
Observações:
01 - Em caso de notificações infrutíferas dirigidas às partes e
em especial à executada e/ou seus sócios, o presente edital
também tem a finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova determinação.
02 - Ficam as partes cientes de que o prazo para oposição de
eventuais embargos começará a fluir no primeiro dia útil
subseqüente à realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.
03 - Eventuais inadimplementos com relação aos impostos
legais (tais como IPTU), correrão por conta do arrematante/
adjudicante, bem como sua regularização perante os órgãos
competentes.
Quem pretender arrematar referidos bens, deverá comparecer
no dia, hora e local supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20% (vinte porcento)
de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, principalmente aos representantes legais da
executada, é passado o presente EDITAL, que será publicado
no semanário Município de Sorocaba/SP, órgão oficial da
Prefeitura Municipal, e afixado no lugar de costume (átrio do
Fórum), na sede desta Vara. Em 22 de fevereiro de 2.011.
Eu,...............................Maria Helena de Andrade Amaral,
Técnico
Judiciário,
digitei.
Eu,......................................................JOSÉ EDSON DE
OLIVEIRA,
Diretor
de
Secretaria
,
subscrevi.............................................................Dr.
WALTER GONÇALVES, Juiz do Trabalho.
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
Rua Ministro Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013-281 - Tel,
(15) 3228.1263
Processo nº 4800-52.2007 - EDITAL DE PRAÇA ÚNICA Nº
037/2011

MUNICÍPIO DE SOROCABA
O DOUTOR WALTER GONÇALVES, Juiz da Terceira Vara
do Trabalho de Sorocaba, sita à Rua Ministro Coqueijo Costa,
61 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.
FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que aos 21 (vinte e um) dias do mês de
março do ano de 2011 (21/03/2011), às 13:45 horas, na Central
de Mandados do Fórum Trabalhista de Sorocaba, à Rua Ministro
Coqueijo Costa, n° 61, Alto da Boa Vista, será levado a público
pregão de venda e arrematação dos bens penhorados na execução
dos autos 4800-52.2007, entre partes: JORGE JOSÉ DA SILVA
exeqüente, e SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA, executada,
encontrado à Rua Nereu Ramos, 303, Vila Eros, Sorocaba/SP,
avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme Laudo de
Avaliação de fls. 103, a seguir transcrito: Um veículo marca
Volkswagem, tipo Kombi, cor branca, ano 1994, modelo 1994,
9 lugares, combustível gasolina, placas BUY 8312, RENAVAM
620534923, Chassi 9BWZZZ23ZRP018456, apresentando
no dia da penhora o seguinte estado de conservação: motor com
3.555 km, pneus bons, lataria boa amassado ao lado do farol
dianteiro direito, bancos cor preta em mau estado. Avaliado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Observações:
01 - Em caso de notificações infrutíferas dirigidas às partes e em
especial à executada e/ou seus sócios, o presente edital também
tem a finalidade de dar ciência do praceamento, quando e se for
o caso, independentemente de nova determinação.
02 - Ficam as partes cientes de que o prazo para oposição de
eventuais embargos começará a fluir no primeiro dia útil
subseqüente à realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.
03 - Eventuais inadimplementos com relação aos impostos
legais (tais como IPTU), correrão por conta do arrematante/
adjudicante, bem como sua regularização perante os órgãos
competentes.
Quem pretender arrematar referidos bens, deverá comparecer no
dia, hora e local supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20% (vinte porcento)
de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, principalmente aos representantes legais da
executada, é passado o presente EDITAL, que será publicado
no semanário Município de Sorocaba/SP, órgão oficial da
Prefeitura Municipal, e afixado no lugar de costume (átrio do
Fórum), na sede desta Vara. Em 22 de fevereiro de 2.011.
Eu,...............................Maria Helena de Andrade Amaral,
Técnico
Judiciário,
digitei.
Eu,......................................................JOSÉ EDSON DE
OLIVEIRA,
Diretor
de
Secretaria
,
subscrevi.............................................................Dr.
WALTER GONÇALVES, Juiz do Trabalho.
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
Rua Ministro Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013-281 - Tel, (15)
3228.1263
Processo nº 201800-02.2003 - EDITAL DE PRAÇA ÚNICA
Nº 38/2011
O DOUTOR WALTER GONÇALVES, Juiz da Terceira Vara
do Trabalho de Sorocaba, sita à Rua Ministro Coqueijo Costa,
61 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.
FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que aos 21 (vinte e um) dias do mês de
março do ano de 2011 (21/03/2011), às 14:30 horas, na Central
de Mandados do Fórum Trabalhista de Sorocaba, à Rua
Ministro Coqueijo Costa, n° 61, Alto da Boa Vista, será
levado a público pregão de venda e arrematação dos bens
penhorados na execução dos autos 201800-02.2003, entre
partes: JOSÉ PEREIRA DA COSTA, exeqüente, e RIOS &
CARVALHO LTDA. ME, executada, localizado à Rua Irineu
Dias Rosa, nº 169, Cajuru, Sorocaba/SP, avaliado em R$
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme Laudo de
Avaliação de fls. 116, a seguir transcrito: "1 - IMÓVEL: lote
de terreno sob o nº 38, da quadra "B", do loteamento
denominado "CHÁCARA TRÊS MARIAS", com 1.190,00
metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações:
- 27,00 metros de frente para a Rua J; lado impar, distante
28,00 metros da Rua A; por 52,50 metros da frente aos fundos
pelo lado direito de quem olha para o lote, onde limita com o
lote nº 39, por 43,00 metros, também na frente aos fundos,
pelo lado, onde limita com o lote nº 36, tendo nos fundos
25,00 metros da largura, confrontando com o lote nº 37, da
mesma quadra", OBJETO DA MATRÍCULA Nº 56.921, do
Primeiro Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de
Sorocaba. PROPRIETÁRIOS: DORACI URQUISA RIOS,
RG 9.503.841 e CPF 795.649.768-04, e sua mulher
CRISTINA VIEIRA CARVALHO URQUISA, RG 1.500.642
e CPF 066.155.588-16; 2) benfeitorias existentes no imóvel,
que consistem em um prédio comercial, possuindo, no nivel
térreo, um grande salão, um pequeno escritório, e um banheiro;
no mezanino, um salão, um quarto, um banheiro, e uma
pequena área com pia de cozinha; nos fundos, um barracão,
totalizando uma área construída de aproximadamente 400,00
m2; imóvel esse ORA AVALIADO em R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais)"

Observações:
01 - Em caso de notificações infrutíferas dirigidas às partes e
em especial à executada e/ou seus sócios, o presente edital
também tem a finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova determinação.
02 - Ficam as partes cientes de que o prazo para oposição de
eventuais embargos começará a fluir no primeiro dia útil
subseqüente à realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.
03 - Eventuais inadimplementos com relação aos impostos
legais (tais como IPTU), correrão por conta do arrematante/
adjudicante, bem como sua regularização perante os órgãos
competentes.
Quem pretender arrematar referidos bens, deverá comparecer
no dia, hora e local supramencionados, ficando ciente de que
o arrematante deverá garantir com sinal de 20% (vinte porcento)
de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, principalmente aos representantes legais da
executada, é passado o presente EDITAL, que será publicado
no semanário Município de Sorocaba/SP, órgão oficial da
Prefeitura Municipal, e afixado no lugar de costume (átrio do
Fórum), na sede desta Vara. Em 22 de fevereiro de 2.011.
Eu,...............................Maria Helena de Andrade Amaral,
Técnico
Judiciário,
digitei.
Eu,......................................................JOSÉ EDSON DE
OLIVEIRA,
Diretor
de
Secretaria
,
subscrevi.............................................................Dr.
WALTER GONÇALVES, Juiz do Trabalho.
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
Rua Ministro Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013-281 - Tel,
(15) 3228.1263
Processo nº 196100-84.1999 - EDITAL DE PRAÇA ÚNICA
Nº 39/2011
O DOUTOR WALTER GONÇALVES, Juiz da Terceira
Vara do Trabalho de Sorocaba, sita à Rua Ministro Coqueijo
Costa, 61 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.
FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que aos 21 (vinte e um) dias do mês
de março do ano de 2011 (21/03/2011), às 14:15 horas, na
Central de Mandados do Fórum Trabalhista de Sorocaba, à
Rua Ministro Coqueijo Costa, n° 61, Alto da Boa Vista, será
levado a público pregão de venda e arrematação dos bens
penhorados na execução dos autos 196100-84.1999, entre
partes: ANTONIO CARNEIRO CAMARGO, exeqüente, e
RA DIAS & CIA. LTDA., executada, localizado à Antonio
Gomes Morgado, nº 212 - Jardim Cruzeiro do Sul - Sorocaba/
SP, reavaliado em R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil
reais), conforme Laudo de Reavaliação de fls. 236, a seguir
transcrito: "IMÓVEL: Um terreno designado por lote nº 2
(dois) da planta de loteamento "Jardim Cruzeiro do Sul", com
área de 289,00 m2, de forma irregular, tendo as seguintes
medidas e confrontações: na frente, onde mede dez (10,00)
metros para a rua Antonio Gomes Morgado, onde mede 28,60
(vinte e oito metros e sessenta centímetros), com o lote nº 3,
de outro lado onde mede 29,30 (vinte e nove metros e trinta
centímetros), com o lote nº 1 (um) e no fundo onde mede 10
(dez) metros, com o lote nº 17 (dezessete). Matriculado sob o
nº 86.051 fl. 145 no 1º CRIA de Sorocaba, conforme cópia
datada de 10,03/2005. Benfeitorias: Segundo informações
obtidas junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba, referido
imóvel possui uma área edificada de 465,00 m2 situada na
Rua Antonio Gomes Morgado, 212 e em diligência no local
informado verifiquei que referida edificação está abandonada,
restando apenas parede e laje da mesma. AVALIO o bem
penhorado terreno mais benfeitorias em R$ 185.000,00 (cento
e oitenta e cinco mil), de acordo com pesquisas realizadas junto
ao mercado imobiliário local."
Observações:
01 - Em caso de notificações infrutíferas dirigidas às partes e
em especial à executada e/ou seus sócios, o presente edital
também tem a finalidade de dar ciência do praceamento, quando
e se for o caso, independentemente de nova determinação.
02 - Ficam as partes cientes de que o prazo para oposição de
eventuais embargos começará a fluir no primeiro dia útil
subseqüente à realização do praceamento, independentemente
de nova determinação.
03 - Eventuais inadimplementos com relação aos impostos
legais (tais como IPTU), correrão por conta do arrematante/
adjudicante, bem como sua regularização perante os órgãos
competentes.
Quem pretender arrematar referido bem, deverá comparecer no
dia, hora e local supramencionados, ficando ciente de que o
arrematante deverá garantir com sinal de 20% (vinte porcento)
de seu valor. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, principalmente aos representantes legais da
executada, é passado o presente EDITAL, que será publicado
no semanário Município de Sorocaba/SP, órgão oficial da
Prefeitura Municipal, e afixado no lugar de costume (átrio do
Fórum), na sede desta Vara. Em 22 de fevereiro de 2.011.
Eu,...............................Maria Helena de Andrade Amaral,
Técnico
Judiciário,
digitei.

25 DE FEVEREIRO DE 2011
Eu,......................................................JOSÉ EDSON
DE OLIVEIRA, Diretor de Secretaria ,
subscrevi.............................................................Dr.
WALTER GONÇALVES, Juiz do Trabalho.
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA
Rua Ministro Coqueijo Costa, 61 - CEP 18013-281 - Tel,
(15) 3228.1263
Processo nº 296000-79.1995 - EDITAL DE PRAÇA ÚNICA
Nº 40/2011
O DOUTOR WALTER GONÇALVES, Juiz da Terceira
Vara do Trabalho de Sorocaba, sita à Rua Ministro Coqueijo
Costa, 61 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP.
FAZ SABER, a quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que aos 21 (vinte e um) dias do mês
de março do ano de 2011 (21/03/2011), às 14:45 horas, na
Central de Mandados do Fórum Trabalhista de Sorocaba, à
Rua Ministro Coqueijo Costa, n° 61, Alto da Boa Vista,
será levado a público pregão de venda e arrematação do bem
imóvel penhorado na execução dos autos 296000-79.1995,
entre partes: ADILSON BORGES, exeqüente, e JCS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E USINAGEM LTDA.,
executada, localizado à Rua Érico Veríssimo, ao lado do nº
421, Central Parque, Sorocaba/SP, avaliado em R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme Laudo de
Avaliação de fls. 522/523, a seguir transcrito: "IMÓVEL:
UM TERRENO designado por lote nº 3-A, da área reservada
situada no loteamento denominado Central Parque Sorocaba,
Bairro Itanguá, nesta cidade, com frente para a Rua Érico
Veríssimo e Rua José Flório, para as quais mede 12,62
metros em duas linhas, sendo uma reta de 10,70 metros para
a Rua Érico Veríssimo, e uma curva de 1,92 metros, na
confluência da Rua Érico Veríssimo e Rua José Flório,
encerrando a área de 284,37 metros quadrados; do lado
direito de quem da rua olha para o imóvel mede 25,66
metros e confronta com o lote 02; do lado esquerdo, na
mesma situação, mede 21,75 metros e confronta com o lote
04; e nos fundos, onde mede 12,00 metros, confronta com o
lote 03. Referido imóvel está situado no lado ímpar da rua a
que faz frente, a uma distância de 22,00 metros mais 6,08
metros da esquina com a Rua Santos Oliveira. Inscrição
Cadastral: 33.23.08.0095.00.000 - Registro Anterior: R.3 26.927 de ordem, de 14/3/1986, deste livro e serviço.
PROPRIETÁRIOS: Florival Emílio Silva, RGSSPSP
13.123.374, casado com Irani Domingues Vieira Silva; LUIZ
CARLOS EMÍLIO SILVA, RGSSPSP 10.698.524, CPF
985.683.029-15, casado sob o regime da comunhão parcial
de bens com MAURA ALBINO SILVA, RGSSPSP
14.439.722. Conforme determinação de fl. 511: "Declaro
que houve FRAUDE À EXECUÇÃO na alienação do imóvel
matriculado sob nº 55.533, pois sua transferência ocorreu
quando já tramitava o presente feito, inclusive em fase
executória. Assim, reputo INEFICAZ o R.2, de referida
matrícula, efetuado em 23.03.2000, bem como eventual
alienação efetuada posteriorme(...) MAURÍCIO
MATSUSHIMA TEIXEIRA - Juiz do Trabalho". Das
benfeitorias: Terreno murado e com portão. Avaliado
em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
MATRÍCULA 55.533 - FOLHA 01 - LIVRO Nº 2 REGISTRO GERAL - 2º CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DE SOROCABA/SP - Av. 55.533.
Observações:
01 - Em caso de notificações infrutíferas dirigidas às
partes e em especial à executada e/ou seus sócios, o
presente edital também tem a finalidade de dar ciência
do praceamento, quando e se for o caso,
independentemente de nova determinação.
02 - Ficam as partes cientes de que o prazo para oposição
de eventuais embargos começará a fluir no primeiro
dia útil subseqüente à realização do praceamento,
independentemente de nova determinação.
03 - Eventuais inadimplementos com relação aos
impostos legais (tais como IPTU), correrão por conta
do arrematante/adjudicante, bem como sua
regularização perante os órgãos competentes.
Quem pretender arrematar referido bem, deverá
comparecer no dia, hora e local supramencionados,
ficando ciente de que o arrematante deverá garantir
com sinal de 20% (vinte porcento) de seu valor. E,
para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, principalmente aos representantes legais
da executada, é passado o presente EDITAL, que será
publicado no semanário Município de Sorocaba/SP,
órgão oficial da Prefeitura Municipal, e afixado no
lugar de costume (átrio do Fórum), na sede desta
Vara. Em 22 de fevereiro de 2.011.
Eu,...............................Maria Helena de Andrade
Amaral,
Técnico
Judiciário,
digitei.
Eu,......................................................JOSÉ
EDSON DE OLIVEIRA, Diretor de Secretaria ,
subscrevi.............................................................Dr.
WALTER GONÇALVES, Juiz do Trabalho.
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