
Um ano de muito trabalho e conquistas, 2011 está chegando ao fim. E apesar do ritmo acelerado de crescimento, Sorocaba consegue
manter a qualidade de vida dos seus moradores, se destacando como uma das cidades do Brasil mais agradáveis para se viver.
Acompanhando este momento, a Prefeitura de Sorocaba vem realizando uma série de investimentos em infraestrutura, serviços

essenciais e ações voltadas ao bem estar do cidadão, ao mesmo tempo em que prepara a cidade para o futuro.
Nas próximas páginas, veja algumas das principais realizações obtidas em 2011.
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 ATOS DO PODER EXECUTIVO
 SEOBE Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana
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 SESCO Secretaria de Segurança Comunitária
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 SEF Secretaria de Finanças
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AREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROCESSOS DESPACHADOS PELA AREA DE ADM. TRIBUTARIA
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 SES Secretaria da Saúde
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:

Ficam os contribuintes abaixo relacionados, cientificados de
que foram lavrados Autos de Imposição de Penalidade, por
terem contrariado a Lei Municipal 8.354/2007.

Processo:   33.160/2011
Nome: Mauro Jacomo Fornaziero
Endereço: Rua Atanásio Soares, nº 1900 - Bairro Terra Vermelha
Auto de Imposição de Penalidade nº 211
Motivo: Armazenar pneus e inservíveis com coleções líqui-
das, propiciando a proliferação de animais sinantrópicos.

Processo: 33.165/2011
Nome: Trans LC Transporte Ltda
Endereço: Avenida Paraná, nº 2966 - Bairro Cajurú
Auto de Imposição de Penalidade nº 212
Motivo: Manter inservíveis, telhas metálicas, sucatas, auto-
móvel (paralama) e tampas de tambores com coleção líquida.

Processo: 33.166/2011
Nome: Copa Adm e Vendas de Imóveis Ltda
Endereço: Rua Miguel Arcângelo Matielo, nº 420 - Bairro
Éden
Auto de Imposição de Penalidade nº 213
Motivo: Manter ou armazenar materiais inservíveis (latas,
plásticos, vaso sanitário) com coleção líquida e larvas de
mosquito. No imóvel de sua responsabilidade na rua Serra da
Estrela, 196 Bairro Maria dos Prazeres - Sorocaba.

Processo: 32.183/2011
Nome: Seiren do Brasil
Endereço: Avenida Quinze de Agosto, nº 6440 - Bairro Re-
tiro São João
Auto de Imposição de Penalidade nº 214
Motivo: Armazenar peças/sucatas com coleções líquidas,
propiciando a prolideração de animais sinantrópicos.

Processo: 33.167/2011
Nome: Valdeci Aparecido de Camargo
Endereço: Rua Esidro Sanches, nº 151 - Bairro Cajurú
Auto de Imposição de Penalidade nº 215
Motivo: Armazenar, acumular inservíveis, lixo com coleção
líquida, larvas de mosquito e pupas.

Processo: 33.164/2011
Nome: Dafferner S/A Máquinas Gráficas
Endereço: Avenida Rudolf Dafferner, nº 601 - Bairro Jardim
Boa Vista
Auto de Imposição de Penalidade nº 216
Motivo: Não fazer limpeza externa (remoção de mato alto e
inservíveis); manter 05 caixas d'água com tampas inadequa-
das; não vedar frestas de ralos e vasos sanitários em desuso
que contém coleções líquidas; não fazer limpeza e manutenção
em canaletas e caixa de inspeção que contém coleções líquidas
e larvas de mosquitos; não tomar medidas a fim de evitar acúmulo
de água nas lajes, tudo isso propiciando a proliferação de ani-
mais da fauna sinantrópica.

Processo: 33.163/2011
Nome: Veriomar dos Santos Barbosa
Endereço: Rua Maria de Castro Afonso Marins, nº 17 - Bairro
Jardom Dois Corações
Auto de Imposição de Penalidade nº 217
Motivo: Manter inservíveis armazenados inadequadamente e
não dar destinação adequada ao lixo doméstico, em imóvel sito
na Rua Pedro Wurshing, 94 Retiro São João.

Processo: 33.161/2011
Nome: Afonso Ladeira
Endereço: Rua Adão de Brito, nº 1171 - Bairro Vila Carol
Auto de Imposição de Penalidade nº 218
Motivo: Armazenar inservíveis inadequadamente, propician-
do a proliferação de animais sinantrópicos.

Sorocaba, 27  de Dezembro de 2011.

Consuêlo Taciana Wanderley Matiello
Diretora de Área da Vigilância em Saúde

Leandro Arruda
Chefe de Seção de Controle de Zoonoses

 SEDU Secretaria da Educação

PORTARIA SEDU/GS Nº 16/2011

A Secretária da Educação, no uso de suas atribuições e, com
fundamento na Deliberação CME Nº01/2008, Indicação CME
Nº. 01/2008 e Resolução SEDU/GS nº. 18/2008, designa os
Supervisores de Ensino, Solange Aparecida da Silva Brito
RG .19.929.988-2, Paula Medeiros Prado Silvestrini RG.
15.245.648  e   Maria Cristina Camargo RG.    22.985.790-5
para sob a Presidência do primeiro, procederem em  comissão,
as  vistorias de materiais, equipamentos, instalações e a aná-
lise da documentação do pedido de autorização para  funcio-
namento de educação infantil,  junto ao “Centro Educacio-
nal Futura”, localizado à Rua Benedito Oliveira Lousada, nº
526– Parque São Bento  em Sorocaba – SP, sendo mantida por
Camargo e Rocha Centro Educacional Ltda-ME, CNPJ:
13.796.460/0001-10
Palácio dos Tropeiros, 22 de  Dezembro de 2011

Maria Teresinha Del Cistia
Secretária da Educação

Resolução SEDU/GS Nº 23
de  22 de  dezembro de 2011

Autorização para Funcionamento de Unidade Escolar
A Secretária da Educação, com fundamento na Deliberação
CME Nº 01/2008 de 20 de maio de 2008, Indicação CME Nº

 FUNSERV
ATO nº 001/2011

ANA PAULA FÁVERO SAKANO, Presidente da Funda-
ção da Seguridade Social dos Servidores Públicos Munici-
pais de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados para constituírem a Comissão
Permanente de Licitações, os Srs. Carlos Eduardo Barbosa
João; Marise de Souza Simão Haro Firmo e Laíde Aparecida

01/2008 de 20/05/2008 e Resolução SEDU/GS Nº18/2008
de 27 de maio de 2008 e  a vista do que consta no processo nº.
21.586/2006,
RESOLVE:
Artigo 1º – Fica autorizado o funcionamento do “Centro de
Educação Infantil  Educandário Santo Agostinho “,  localiza-
do  à  Rua: Imperatriz Leopoldina nº.  217– Bairro  Cerrado         -
Sorocaba-SP,    mantida por  “ Educandário Santo Agostinho”
CNPJ:  45.406.964/0001-72   com as turmas de Berçário, Ma-
ternal I, Maternal II, Maternal III, 1ª etapa e 2ª etapa.
Artigo 2º - Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obri-
gados a cumprir a Proposta Pedagógica e as Normas Regimen-
tais apresentadas em processo.
Artigo 3º – Compete à Secretaria da Educação definir e
implementar procedimentos de supervisão, avaliação  e con-
trole da instituição de educação infantil, na perspectiva de
aprimoramento da qualidade do processo educacional.
Artigo 4º – A Secretaria da Educação zelará pelo cumprimento
das obrigações  assumidas em decorrência desta Resolução e,
em caso de irregularidades devidamente comprovadas, cessará
a presente autorização, em conformidade com o disposto na
Deliberação CME 01/2008, de 20 de maio de 2008.
Artigo 5º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Maria Teresinha Del Cistia
Secretária da Educação

Trindade. Para membros suplentes os Sr. Setembrino Ferraz
Junior e Olegário de Carvalho Junior.
Art. 2º - A referida Comissão terá como presidente o Sr.Carlos
Eduardo Barbosa João e tem como atribuições, a coordenação
dos processos licitatórios desta “Funserv”.
Art. 3º - Este Ato entra em vigor nesta data
Sorocaba, 04, de novembro de 2011.

ANA PAULA FÁVERO SAKANO
PRESIDENTE

 SEAD Secretaria da Administração
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO

nº 95/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente,  declara Homologado
este Pregão ELETRONICO nº 95/2011 – CPL nº1806/2011,
destinado AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERVA-
ÇÃO DE VACINAS PARA SES. Sorocaba, 23 de dezembro de
2011. RICARDO ENGLER DOS SANTOS - Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
nº212/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente,  declara Homologado
este Pregão ELETRONICO nº 212/2011 – CPL nº 3183/2011,
destinado ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE EQUIPOS E
EXTENSÃO PARA SES. Sorocaba, 29 de dezembro de 2011.
RICARDO ENGLER DOS SANTOS - Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO
Nº 162/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Parcialmen-
te Homologado este Pregão Eletrônico nº 162/2011 – CPL nº
2535/2011, destinado a FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE ENFERMAGEM PARA SES. Sorocaba, 27 de dezembro
de 2011. Ricardo Engler dos Santos – Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO
Nº 189/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Parcialmen-
te Homologado este Pregão Presencial nº 189/2011 – CPL nº
2582/2011, destinado a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES
PARA SEDU. Sorocaba, 28 de dezembro de 2011. Ricardo
Engler dos Santos – Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 187/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Homologa-
do parcialmente este Pregão Eletrônico nº 187/2011 – CPL
nº 2861/2011, destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS E
RESGATE. Sorocaba, 28 de Setembro de 2011. Danilo de
Oliveira Gomes da Silva – Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 188/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Homologado
este Pregão Eletrônico nº 188/2011 – CPL nº 2877/2011,
destinado ao FORNECIMENTO DE AVENTAL CIRÚRGICO
PARA SECRETARIA DA SAÚDE. Sorocaba, 27 de Dezembro
de 2011. Danilo de Oliveira Gomes da Silva – Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 205/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Adjudicado
e Homologado este Pregão Presencial nº 205/2011 – CPL nº
2811/2011, destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS AOS PACIEN-
TES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍ-
PIO DE SOROCABA. Sorocaba, 28 de dezembro de 2011.
Ricardo Engler dos Santos – Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 226/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Homologa-
do Parcialmente este Pregão Presencial nº 226/2011 – CPL
nº 3083/2011, destinado ao FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. Sorocaba, 26 de
Dezembro de 2011. Ricardo Engler dos Santos – Pregoeiro.

TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO.

Processo CPL nº 132/2010 – PR Nº 17/2010.
Objeto: Fornecimento de Bica Corrida Simples.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 13/08/2010 aditado
em 25% (Vinte e Cinco por cento), dentro dos limites permi-
tidos pelo artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93.
Contratante: Prefeitura de Sorocaba.
Contratada: Construtora Júlio & Júlio Ltda.
Valor: R$ 487.012,50 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil,
Doze Reais e Cinquenta Centavos).

CLARICE ORTIZ MARTINS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

Processo CPL nº 3429/2009 – Pregão nº. 184/2009.
Objeto: Serviço de gerenciamento de abastecimento de com-
bustíveis de veículos.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 16/11/2009, prorro-
gado por 03 (três) meses, a partir de 16/11/2011 até 15/02/
2012 ou até a conclusão da             CPL 618/2011, nos termos
do artigo 57, inciso II da Lei.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: Emporio Card LTDA.

CLARICE ORTIZ MARTINS
Seção de Gestão de Contratos

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

CPL 3588/2011

ASSUNTO: Dispensa nº. 1968/2011; OBJETO:
Contratação da “Vunesp – Fundação para o Vestibular da
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho”
Para Realização de Concurso Público Para Provimento  de
Cargos Diversos da Prefeitura de Sorocaba, Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto e Fundação dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba.Fundamento Legal: artigo 24 Inciso
VIII da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores e
ratificada pelo Sr. Prefeito, nos termos do artigo 26 da mes-
ma lei. CONTRATADA: “ VUNESP – FUNDAÇÃO PARA
O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA - Valor: R$ 432.000,00
(Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Reais).

SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO

Secretária de Gestão de Pessoas

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE PREGÃO.

PROCESSO: CPL n°.3789/2010
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2010.
OBJETO: DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS
PARA LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: BAN MAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
BENS MÓVEIS LTDA
VALOR: R$ R$ 224.836,00 (Duzentos e Vinte e Quatro
Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais).

MARIA SUELI ARAÚJO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

PROCESSO: CPL nº. 1097/2011.
MODALIDADE: Concorrência nº. 024/2011.
OBJETO: DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
MUNICIPAL EM BRIGADEIRO TOBIAS.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.
VALOR: R$ R$ 3.734.568,33 (Três Milhões, Setecentos e
Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e
Trinta e Três Centavos).

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

PROCESSO: CPL nº. 1725/2011.
MODALIDADE: Concorrência nº. 039/2011.
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OBJETO: DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
QUE ABRIGARÁ O CEI 73.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA.
VALOR: R$ 1.371.785,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta
e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais).
DOTAÇÃO: 100400.4.4.90.51.99.12.365.2022.1566.

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES.
SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

PROCESSO: CPL nº. 1947/2011.
MODALIDADE: Concorrência nº. 043/2011.
OBJETO: DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE
NO JARDIM NOVA IPANEMA.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA
DE OBRAS LTDA.
VALOR: R$ 2.139.277,52 (Dois Milhões, Cento e Trinta e
Nove Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e
Dois Centavos).
DOTAÇÃO: 100400.4.4.90.51.99.12.365.2022.1566.

DENISE HELENA MOLINA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

PROCESSO: CPL n.º 513/2008 – CP 003/2008
OBJETO: Prestação de Serviço de Preparo e Distribuição de
Refeições para Funcionários Municipais.

ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 01/10/2008, prorro-
gado pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir de 01/10/2011 até
31/03/2012 de acordo com o artigo 57 e inciso II da Lei.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADO: Geraldo J. Coan & Cia. Ltda.

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO

PROCESSO: CPL n.º 1471/2010 – CV 105/2010
OBJETO: Serviço de Consultoria Jurídica para Elaboração de
Projeto de Lei Específica para Criação de Pessoa Jurídica
Municipal.
ASSUNTO: Fica o contrato celebrado em 06/08/2010, prorro-
gado pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 07/11/2011 até
06/02/2012 de acordo com o artigo 57 e inciso II da Lei.
CONTRATANTE: Prefeitura de Sorocaba.
CONTRATADA: WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO

Clarice Ortiz Martins
Seção de Gestão de Contratos

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 242/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio
de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Homologa-
do este Pregão Presencial nº 242/2011 – CPL nº 3288/2011,
destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA
NA METARECICLAGEM EM 2012. Sorocaba. 27 de dezem-
bro de 2011. Rosemeire Fantinati– Pregoeira.

 SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
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Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

Av. Dr. Eugenio Salerno, 140 - Centro
Tel. 3339-9230/3339-9232

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

1-Processo nº. 30.468/11
Metso Brasil Indústria e Comércio Ltda
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
Av. Fernando Stecca, 5501 - Iporanga
Alteração de Responsabilidade Legal
de Genival Freitas Lima
Deferido

2-Processo nº. 10.638/11
Gênesis Clínica Médica S/S Ltda
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização
de exames complementares
R. Cláudio Manoel da Costa, 158 - Piso Superior - Vl. Boa
Vista
Renovação Licença Estab. - Validade: 12/12/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-000378-1-8

3-Processo nº. 28.406/11
STU Sorocaba Transportes Urbanos Ltda
Atividade odontológica
Av. Dr. Armando Pannunzio, 2085 - S. 02 - Cerrado
Renovação Licença Estab. - Validade: 19/12/2012
Deferido nº CEVS 355220501-863-001062-1-6

4-Processo nº. 29.246/11
Multi Med Equipamentos Hospitalares Ltda
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hospitalar; parte e peças.
R. Doroty de Oliveira, 86 - Jd. Ypê
Renovação Licença Estab. - Validade: 28/12/2012
Deferido nº CEVS 355220501-466-000006-1-2

5-Processo nº. 30.719/11
Macer Droguistas Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipu-
lação de fórmulas
R. Riachuelo, 290 - Centro
Renovação Licença Estab. - Validade: 19/12/2012
Deferido nº CEVS 355220501-477-000324-1-7

6-Processo nº. 26.117/11
Cleonice Cafisso Bueno - ME
Bar com copa quente
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1765 - Vl. Casanova
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Desativado
Deferido

7-Processo nº. 26.061/11
Caramanti & Caramanti Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipu-
lação de fórmulas
R. Comend. Hermelino Matarazzo, 287 - Além Linha
Assunção de Responsabilidade Técnica Substituto
de Liliane Ferreira Decandio Mattiuzzi
Deferido

8-Processo nº. 31.176/11
Massahiro Shimada & Cia Ltda - ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipu-
lação de fórmulas
R. Bernardo Guimarães, 332 - Vl. Boa Vista
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Massahiro Shimada
Deferido

9-Processo nº. 9.047/11
Iharabras S/A Indústrias Químicas
Fabricação de desinfetantes domissanitários
Av. Liberdade, 1701 - Cajuru do Sul
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Edson Mamoru Narita
Deferido

10-Processo nº. 31.595/11
Drogaria Guarani Sorocaba Ltda EPP
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipu-
lação de fórmulas
R. Jerônimo da Veiga, 803 - Além Linha
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Marisa Aparecida Pioli
Deferido
11-Processo nº. 24.642/11
Drogaria Largo do Divino Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipu-
lação de fórmulas

R. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 613 - Largo do Divino
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Aline Sampaio Villa
Deferido

12-Processo nº. 24.643/11
Drogaria Largo do Divino Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipula-
ção de fórmulas
R. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 613 - Largo do Divino
Assunção de Responsabilidade Técnica Substituto
de Gabriel Vieira Portella
Deferido

13-Processo nº. 25.472/11
Drogaria Leão Sorocaba Ltda EPP
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipula-
ção de fórmulas
Av. Barão de Tatuí, 240 - Centro
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Mariana Barbosa Arruda
Deferido
14-Processo nº. 30.033/11
José Almir Gomes da Silva ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipula-
ção de fórmulas
R. Benedita Conceição Gomes Perbelini, 195 - Jd. Guaíba II
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Estela Fátima Costa Ferreira
Deferido

15-Processo nº. 26.643/11
Jorge Waldiney Aleixo Farmácia - ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipula-
ção de fórmulas
Av. Edward Fru-Fru Marciano da Silva, 300 - Jd. S. Guilherme
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Ronaldo de Macedo dos Santos
Deferido

16-Processo nº. 31.142/11
Jorge Waldiney Aleixo Farmácia - ME
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipula-
ção de fórmulas
Av. Edward Fru-Fru Marciano da Silva, 300 - Jd. S. Guilherme
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Sidney Ruiz
Deferido

17-Processo nº. 29.433/11
Nipro Medical Ltda
Fabricação de materiais para medicina e odontologia
Av. Nipro, 451 - Região Norte
Assunção de Responsabilidade Técnica Substituto
de Andre Luis Picoli
Deferido

18-Processo nº. 1.943/11
Carrefour Comércio e Indústria Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipula-
ção de fórmulas
Av. Brasil, 376 - Terra Vermelha
Assunção de Responsabilidade Técnica Substituto
de Eduardo de Oliveira Junior
Deferido

19-Processo nº. 1.942/11
Carrefour Comércio Indústria Ltda
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipula-
ção de fórmulas
Av. Brasil, 376 - Terra Vermelha
Baixa de Responsabilidade Técnica Substituto
de Sileny Boldrin
Deferido

20-Processo nº. 25.063/11
Renata Sakoda Brand
Atividade odontológica
R. Nicolau Pereira Campos Vergueiro, 16 - Vl. São José
Assunção de Responsabilidade Técnica Substituto
de Robert Brand
Deferido

21-Processo nº. 27.167/11
José Antônio Corrêa
Atividade odontológica
R. Bernardo Guimarães, 240 - Vergueiro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação do
CEVS
Motivo: Mudança de natureza jurídica
Deferido

22-Processo nº. 32.312/11
Carla Luciana Cioletti Ramos
Atividade odontológica

Av. Américo de Carvalho, 258 - Jd. Europa
Alteração de Razão Social
Deferido

23-Processo nº. 31.640/11
Laboratório Colpat Ltda
Laboratórios de anatomia patológica e citológica
R. Fagundes Varela, 77 - Centro
Alteração de Responsabilidade Legal
de Debora Renata C. Brancaccio dos Santos
Deferido

24-Processo nº. 27.165/11
Laboratório Colpat Ltda
Laboratórios  de anatomia patológica e citológica
R. Fagundes Varela, 77 - Centro
Alteração de Razão Social
Deferido

25-Processo nº. 23.463/11
Andréia Bueno Pimentel
Atividades de psicologia e psicanálise
R. Sta. Terezinha, 466 - S. 03 - Sta. Terezinha
Alteração de Endereço
Deferido

26-Processo nº. 15.878/11
Willian Nogueira
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Arthur Gomes, 390 - S. 02 - Centro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação do
CEVS
Motivo: Mudança de natureza jurídica
Deferido

27-Processo nº. 29.197/11
Paulo Renato Canineu
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Piauí, 50 - S. 01 - Sta. Terezinha
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação do
CEVS
Motivo: Mudança de natureza jurídica
Deferido

28-Processo nº. 30.771/11
Valid Soluções e Serv. de Seg. em Meios de Pag. e Id. S.A.
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Laura Maiello Kook, 511 - Ipanema das Pedras
Alteração de Razão Social
Deferido

29-Processo nº. 31.693/11
Andrea Cristina Ajonas
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Sílvio Romero, 318 - S. 03 - Vl. Grandino
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação do
CEVS
Motivo: Mudança na estrutura física do estabelecimento.
Deferido

30-Processo nº. 17.702/11
Saúde Ocupacional de Sorocaba Sociedade Simples Limitada
Atividade médica ambulatorial restrita à consulta
R. Pe. Luiz, 143 - Cj. 11 - Centro
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação do
CEVS
Motivo: Alteração de CNAE Fiscal.
Deferido

31-Processo nº. 23.344/11
Flávio Augusto Aleixo Marques Sorocaba - ME
Buffet
Rod. Raposo Tavares, 147 - Km 105 - Jd. Itanguá
Assunto: A.I.P.M nº.  7826 de 26/09/2011.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu re-
presentante legal não venha alegar desconhecimento do refe-
rido 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.

32-Processo nº. 26.714/11
Francisco Leonel Garcia Sorocaba ME
Drogaria
R. Mario Granatti, 44 - Sala 01 - Pq. Vitória Régia
Assunto: A.I.P.M nº. 7912  de  09/11/2011.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu re-
presentante legal não venha alegar desconhecimento do refe-
rido 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.

33-Processo nº. 26.715/11
Francisco Leonel Garcia Sorocaba ME
Drogaria
R. Mario Granatti, 44 - Sala 01 - Pq. Vitória Régia
Assunto: A.I.P.M nº. 7914  de  31/10/2011.
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu re-
presentante legal não venha alegar desconhecimento do refe-
rido 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.

34-Processo nº. 27.051/11
Panificadora Castelo de Sorocaba Ltda ME
Padaria, lanchonete e mercearia
R. Roque Vicente Pedro Amendola, 45 - Jd. Novo Mundo
Assunto: A.I.P.M nº. 7924  de  18/11/2011.
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 vigen-
te, fica concedido o prazo de 10(dez) dias a contar desta pu-
blicação para a interposição do recurso.

35-Processo nº. 32.439/11
Catalent Brasil Ltda
Fabricação de outros produtos alimentícios não especifica-
dos anteriormente.
Av. Jerome Case, 1277 - Zona Industrial
Solicitação de inspeção
Deferido

36-Processo nº. 24.531/11
Araujo dos Santos e Santos Restaurante Ltda
Restaurante
R. Dr. Américo Figueiredo, 3699 - Cj. Júlio de Mesquita
Assunto: A.I.P.M nº. 7860  de 20/10/2011.
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 vigen-
te, fica concedido o prazo de 10(dez) dias a contar desta pu-
blicação para a interposição do recurso.

37-Processo nº. 27.053/11
Marcelo Frontelle de Paula - ME
Restaurante
R. Dr. Altino Arantes, 483 - Jd. São Lorenzo
Assunto: A.I.P.M nº. 7889  de 11/11/2011.
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 vigen-
te, fica concedido o prazo de 10(dez) dias a contar desta pu-
blicação para a interposição do recurso.

38-Processo nº. 28.582/11
Bio Innovation Ind. e Com de Produtos Médicos Ltda - EPP
Fabricação de Cosméticos, produtos de perfumaria e de higi-
ene pessoal
R. Miguel Martins Rodrigues, 651 - Jd. dois Corações
Cancelamento de Licença de Funcionamento / Desativação
do CEVS
Motivo: Alteração na classe de produtos fabricados.
Deferido
Em 29/12/11

Consuêlo Taciana Wanderley Matiello
Diretora de Área de Vigilância em Saúde

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

Ana Paula Zagato
Chefe da Seção de Gerenciamento Operacional

 SES Secretaria da Saúde
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 LEIS
LEI Nº 9.874,

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Dispõe sobre denominação de “JENNY POLETTO” a uma
via pública de nossa cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 139/2011 – autoria do Vereador JOSÉ
FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada “JENNY POLETTO” a Rua 12, que
se inicia na Rua 1 e termina em cul-de-sac do Jardim Residencial
Villa do Bosque, nesta cidade.
 Art. 2º As placas indicativas conterão, além do nome, a ex-
pressão: “Cidadã Emérita 1928 - 2008”.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta das verbas próprias consignadas no orçamento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

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

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

Oficiais

JUSTIFICATIVA

Jenny Poletto, nasceu aos 16 dias do mês de julho de 1928,
na cidade Sorocaba, filha de Ângela e Ângelo Poletto. Teve 2
irmãos. Desde cedo experimentou a dificuldade da ausência
de sua mãe, que deixou de conviver com a família. Após uma
certa idade, como única menina passou a ser cuidada por uma
tia querida. Jenny cresceu amparada pelos demais e com uma
fragilidade de saúde muito grande, com quadros freqüentes de
bronquite asmática, que muito a debilitavam. Pode, no entan-
to, fortalecer-se e retribuir ha cada gesto, a gratidão por afeto
e cuidados.
Sempre muito dedicada aos estudos, começou a trabalhar em
um laboratório antes de ingressar em suas funções adminis-
trativas na Estrada de Ferro Sorocabana, onde demonstrou
trabalhar com afinco e dedicação, nas cidades de São Paulo e
Sorocaba; vindo a aposentar-se na Delegacia Tributária do
Ministério da Fazenda. Sempre foi muito solidária com o pró-
ximo, encontrando na doutrina espírita e nos estudos de Alan
Kardec a forma de praticar a caridade, segundo sua crença.
Atuou como voluntária na Legião da Boa Vontade.
Foi uma cidadã atuante na vida pública de seu eterno candi-
dato Paulo Salim Maluf, a quem defendia ferrenhamente, dian-
te dos eleitores oposicionistas.
Faleceu no dia 8 de Maio de 2008, em Sorocaba.
S/S., 01 de abril de 2011.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
Vereador

LEI Nº 9.877,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Dispõe sobre denominação de “PROFESSORA DOLORES
FAGUNDES PEDROSO” a um próprio municipal e dá ou-
tras providências).
Projeto de Lei nº 132/2011 – autoria do Vereador JOSÉ
FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado “PROFESSORA DOLORES
FAGUNDES PEDROSO” o Centro de Educação Infantil
localizado na Rua Vera Aparecida Guariglia dos Santos, no
Jardim Santa Esmeralda, nesta cidade.
Art. 2º A placa indicativa conterá, além do nome, a expressão:
“Professora Emérita 1914 – 2008”.

Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta das verbas próprias consignadas no orçamento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIA TERESINHA DEL CISTIA
Secretária da Educação

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

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

Oficiais

JUSTIFICATIVA

Prof.ª DOLORES FAGUNDES PEDROSO, nasceu em Pouso
Alegre, Minas Gerais, aos 29 de maio de 1914. Filha de Anto-
nio Gonçalves Fagundes e de Suzana Loyola Fagundes, oita-
va filha de dezesseis irmãos.
Aos treze anos ficou órfã de mãe, criou exemplarmente seus
dois irmãos caçulas, João e Mário, com cinco e três anos, visto
que seu pai não quis casar-se novamente.
Sempre estudou no colégio de freiras Irmãs Dorotéia, e Pouso
alegre, desde o grupo escolar até concluir o curso de Magisté-
rio em 1932.
Lecionou no Grupo Escolar Machado, em sua cidade natal,
durante alguns anos até o casamento.
Casou-se com VITOR PEDROSO, médico, em 29 de Maio de
1937, na cidade de Pouso Alegre (MG).
Desta união nasceram cinco filhos, quatro na cidade de Piraju
e um na cidade de Campo Grande (MS).
VOLDA – professora, casada com o médico Dr. Eno Lippi;
JUVÊNCIO – bancário, casado com a professora Maria Lydia
Martins Pedroso;
ASDRUBAL – Delegado de Polícia, casado com a professora
Ester Malke Pedroso;
EROS –engenheiro, casado com a professora Vera Lúcia de
Souza Pedroso; e
SUZANA – professora, casada com o delegado de polícia
Domingos Ribeiro Garcia.
Destas uniões nasceram doze netos:
VITOR LIPPI, médico, atual prefeito de Sorocaba, casado com
a Dra. Denise Nóvoa Gomes Lippi;
SELMA LIPPI RACHKORSKY, médica, casada com o Dr.
Sérgio Rachkorsky;
ÍRIS PEDROSO LIPPI, advogada e professora universitária.
LÍGIA MARIA PEDROSO, cirurgiã dentista;
LAURA MARIA PEDROSO, farmacêutica, casada com Mário
Gimenez;
MARIELA MARTINS PEDROSO, cineasta, solteira;
MELIZA MARTINS PEDROSO, publicitária, solteira;
CINTHIA DE SOUZA PEDROSO, médica, casada com o pu-
blicitário Bruno;
CERES PEDROSO GARCIA, advogada, solteira;
PÉRICLES PEDROSO GARCIA, arquiteto, solteiro.
DANIELLA DE MARCHIORI PEDROSO, psicólogo, solteira.
Destas uniões nasceram onze bisnetos:
VINÍCIUS, MURILO, LUIS, IVAN, ENO, GUILHERME,
THALES, LUIZA, JÚLIA, CLARA E NICHOLAS.
Prof.ª DOLORES veio a residir em Sorocaba, em Fevereiro de
1952, acompanhada de seu marido Dr. Victor Pedroso, desig-
nado médico no Departamento Estadual de Puericultura, ser-
vindo junto à Casa das Mães e das crianças desta cidade. Morou
na Av. São Francisco, em Santa Rosália, de 1952 onde perma-
neceu até seus últimos dias de vida.
Prof.ª DOLORES faleceu em Sorocaba, no dia 23 de fevereiro
de 2008, com noventa e três anos e oito meses, sempre cercada
pelo carinho de seus filhos, netos e bisnetos, bem como, de
todos seus amigos e familiares.
Por tais razões é que este Vereador por dever de Justiça subme-
te à apreciação do Egrégio Plenário, o nome acima mencionado
para a praça localizada nas ruas Ângelo Elias, Aparecida e Ana
Monteiro de Carvalho, Jd. Santa Rosália, nesta cidade.

S/S.,  31 de março de 2011.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
Vereador

LEI Nº 9.883,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Dispõe sobre denominação de “PAULO FERRAZ” a uma via
pública de nossa cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 140/2011 – autoria do Vereador JOSÉ FRAN-
CISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a se-
guinte Lei:
Art. 1º Ficam denominadas “PAULO FERRAZ” as Ruas 16 e
17, que se iniciam e terminam em cul-de-sac, do Jardim
Residencial Villa do Bosque, nesta cidade.
 Art. 2º As placas indicativas conterão, além do nome, a expres-
são: “Cidadão Emérito 1932 - 2010”.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta das verbas próprias consignadas no orçamento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

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

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

Oficiais

JUSTIFICATIVA

Paulo Ferraz, nascido na cidade de Sorocaba em 03 de abril de
1932, filho de Lázaro Adinição Ferraz e de Durvalina de Sousa
Aguiar. Trabalhou junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba
desde os 14 anos de idade, no setor de capinação de rua desde
setembro de 1946.
Casou-se com Pedrina Bonel, em 16 de fevereiro de 1957 e
desta união nasceram seus filhos: João Edson e César, nesta
época já exercendo função de jardineiro.
Sua trajetória no Sindicato teve início em 1957, quando ainda
era conhecido como Associação, depois passando a União dos
Servidores virando Sindicato, participou ativamente da dire-
toria, sendo eleito presidente do conselho e depois vice, assí-
duo até 1968.
Aposentou-se em 1964 pelo problema de visão e continuou
batalhando pelo sindicato.
Faleceu em 1 de Fevereiro de 2010, com 78 anos.
S/S., 01 de abril de 2011.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
Vereador

LEI Nº 9.887,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Dispõe sobre denominação de “NAIR MARQUES SOA-
RES” a uma via pública de nossa cidade e dá outras providên-
cias).

Projeto de Lei nº  238/2011 – autoria do Vereador VITOR
FRANCISCO DA SILVA.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1°  Fica denominada “NAIR MARQUES SOARES” a
Rua 65, localizada no Parque São Bento, que se inicia na Rua
Odilon Válter e termina em cul-de-sac, do mesmo Parque, nesta
cidade.
Art. 2°  As placas indicativas conterão, além do nome, a ex-
pressão: “Cidadã Emérita 1952-1998”.
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.
Palácio dos Tropeiros, em 21 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Gestão

JOSÉ CARLOS COMITRE
Secretário da Habitação e Urbanismo

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

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

Oficiais

JUSTIFICATIVA

Nair Marques Soares, que era filha do senhor João Ba-
t i s ta  Marques  e  da  senhora  Adel ina  Gonçalves
Hidalgo, nasceu no dia 27 de Maio de 1952, em São
Paulo - SP.
Casado com Ulisses Soares, teve quatro filhos: Marly,
Elizabete, Tânia e Ulisses.
Na década de 80, já casada com o senhor Ulisses, veio
para  Sorocaba  morar  no  Km 8 ,5  da  Rodovia
Emerênciano Prestes de Barros, local que na época ti-
nha poucas casas e um número pequeno de moradores.
Desde essa época cuidou do sítio até que em 92 mu-
dou-se para o Parque São Bento, local onde acabou de
criar sua família e teve o prazer de ajudá-la a educar e
ver crescer os seus netos, até os últimos dias de sua
vida. Mãe e esposa exemplar sempre foi muito querida
por todos deixando enorme saudades entre familiares e
amigos.
S/S., 01 de junho de 2011.

VITOR FRANCISCO DA SILVA
Vereador

(Processo nº 19.107/2011)
LEI Nº 9.891, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Autoriza a Prefeitura a celebrar Convênio de Cooperação Técnica com a Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba
– INOVA Sorocaba, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 617/2011 – 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 celebrar convênio de  cooperação técnica com a Agência de
Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba – INOVA SOROCABA, objetivando a organização da Conferência Internacional de
Inovação em Parques Tecnológicos, evento científico que reunirá as experiências dos principais parques tecnológicos, marcan-
do a inauguração do Parque Tecnológico de Sorocaba em maio de 2012.
Parágrafo único. O Termo de Convênio a que se refere o caput deste artigo, fica fazendo parte integrante da presente Lei.
Art. 2º Para execução do Convênio a que se refere esta Lei, fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba autorizada a repassar à
Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba – INOVA SOROCABA, o valor de até R$ 250.000,00 (Duzentos e
cinqüenta mil reais).
Art. 3º A Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba – INOVA SOROCABA, fica obrigada a prestar conta dos recursos
recebidos, apresentando relatório e cópias dos documentos fiscais, nos termos do artigo 116, da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 4º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, serão os provenientes da dotação orçamentária
15.01.00 3.3.90.00.00 22 661 6015 2773 – R$ 250.000,00 – Operação do Parque Tecnológico  de Sorocaba.
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. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOROCABA
E A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE SOROCABA – INOVA SOROCABA.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.044/0001-74,
com sede na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista, na cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Vitor Lippi, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e a AGÊNCIA
DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE SOROCABA – INOVA SOROCABA, inscrita no CNPJ sob nº 09.399.083/
0001-08, com sede à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 900, na cidade de Sorocaba, neste ato representada por seu Presidente
do Conselho Administrativo, ........................... doravante denominada simplesmente CONVENIADO, concordam em celebrar o
presente Convênio, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. Constitui objeto do presente Convênio de Cooperação Técnica a integração da PREFEITURA, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, e do CONVENIADO, para a organização da Conferência Internacional de Inovação em Parques
Tecnológicos, evento científico que reunirá as experiências dos principais parques tecnológicos, marcando a inauguração do
Parque Tecnológico de Sorocaba em maio de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo
2.1. O presente Convênio terá vigência por 10 (dez) meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
período mediante a elaboração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações do CONVENIADO
3.1. O CONVENIADO obriga-se a:
3.1.1 Efetuar a gestão, ações e organização do evento, podendo esta firmar convênios e ou contratos com empresas industriais,
comerciais e/ou prestadoras de serviços que atendam às especificas finalidades prevista nesta Lei, correndo por sua exclusiva
conta às despesas que eventualmente venham a existir.
3.1.2 Elaborar projetos técnicos e encaminhá-los a órgãos de fomento e associações empresariais visando patrocínio e apoio
institucional para o evento.
3.1.3 Articular ações para o evento visando facilitar a interação sistemática entre as empresas e instituições de ensino e pesquisa.
3.1.4 Articular ações para o evento visando promover as empresas incubadas na Incubadora Tecnológica de Empresas de
Sorocaba – INTES.
3.1.5 Elaborar site do evento na Internet e disponibilizar eletronicamente a produção técnica do evento.
3.1.6 Organizar a infraestrutura adequada para o evento.
3.1.7 Organizar as atividades operacionais de realização do evento.
3.1.8 Realizar medidas para incentivar a participação de micro e pequenas empresas no evento.
3.1.9 Realizar medidas para incentivar a participação de estudantes do último ano de graduação e estudantes de pós-graduação
no evento.
3.1.10 Gerenciar orçamento e cronograma de atividades, elaborando relatórios de acompanhamento.
3.1.11 Elaborar o Relatório Final de prestação de contas.
3.1.12 Cumprir em todos os requisitos os elementos constantes no presente convênio.
3.1.13 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, trabalhistas, sociais e previdenciários, decorrentes do presente convênio.
3.1.14 Prestar contas dos recursos recebidos decorrentes do presente Convênio, permitindo a mais ampla fiscalização do
desenvolvimento do projeto objetivado no ajuste.

CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações da PREFEITURA
4.1. A PREFEITURA, em decorrência do presente ajuste, obriga-se a:
4.1.1. Disponibilizar no prédio do PODI espaço físico adequado e acesso a  telefonia, internet, infraestrutura de informática e
mobiliário para o desenvolvimento do projeto, onde funcionará a Secretaria Executiva do Evento, para que o CONVENIADO
possa efetuar suas atividades de planejamento, organização, execução e controle necessárias para a realização do evento, durante
a realização do presente Convênio.
4.1.2. Responsabilizar-se pela divulgação do Projeto, sendo que, em caso de utilização da marca do CONVENIADO, deverá
a PREFEITURA submeter o material utilizado à prévia análise e autorização do CONVENIADO, no que diz respeito ao uso
e exposição de sua marca.
4.1.3. Responsabilizar-se pela manutenção adequada dos locais, bem como por sua higiene e limpeza.
4.1.4. Disponibilizar o centro de convenções do Parque Tecnológico de Sorocaba para a realização do evento.
4.1.5. Responsabilizar-se pelo repasse ao CONVENIADO do valor estabelecido conforme cláusula 5.1 deste Convênio.
4.1.6. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico prestar suporte técnico ao CONVENIADO, alocando 1 técnico
especializado ao projeto.

CLÁUSULA QUINTA - Do Valor
5.1. O valor total do presente convênio é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) de responsabilidade da PRE-
FEITURA.
5.1.1. O repasse será feito pela PREFEITURA ao CONVENIADO, em parcela única no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos de
Cinquenta Mil Reais), liberada imediatamente após a assinatura do presente convênio.
5.1.2. Para que receba os valores de que trata este Convênio o CONVENIADO deverá abrir conta corrente bancária específica
para essa finalidade, sendo que o recibo de depósito em referida conta corrente valerá como quitação.
5.1.3. O CONVENIADO deverá prestar contas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no máximo em 90 (noventa dias)
após o encerramento do evento em questão, em papel timbrado da mesma, procedendo à devolução de verbas repassadas pela
PREFEITURA eventualmente não utilizadas, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis por parte do Município.
5.1.4. A prestação de contas de que trata a Cláusula anterior deverá obedecer às disposições legais vigentes atinentes à matéria,
especialmente, as previstas nas Leis Federais nº s 4.320/64 e 8.666/93, assim como na Lei Complementar Federal nº 101/2000
e suas alterações subsequentes, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, pelo Município, assim como vir acompa-
nhada dos seguintes documentos:
I - Cópias dos documentos e despesas, devidamente assinados pelo representante legal do CONVENIADO, com as notas fiscais
devidamente carimbadas “PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, PROVENIEN-
TE DE CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI Nº ....”.

II - Relatório de Atividades e Prestação de Contas, a ser entregue máximo em 90 (noventa dias) após o encerramento do evento
em questão, em papel timbrado da mesma;
III - Balanço anual a ser apresentado em Dezembro, assinado por técnico responsável autorizado, legalmente vinculado ao
CONVENIADO;
5.1.5. Como comprovantes de despesas serão aceitos holerites, notas fiscais em nome do CONVENIADO, que contenham CNPJ
ou CPF do recebedor.
5.1.6. Em caso de notas fiscais, estas deverão se restringir a materiais e serviços específicos para as atividades desenvolvidas
pela entidade Conveniada para a execução do convênio.
5.1.7. Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser referentes ao período do repasse da verba.
5.1.8. Os documentos originais da prestação de contas deverão ser arquivados pelo CONVENIADO, para fiscalização a qual-
quer tempo, por um período de 05 (cinco) anos.
5.1.9. O Relatório de Prestação de Contas será entregue pelo CONVENIADO no prazo de até 90 dias após o término do evento.

CLÁUSULA SEXTA - Das Condições Gerais
6.1. As partes concordam que os atos decorrentes da celebração do presente convênio tem caráter técnico-científico, informativo
e de orientação social, deles não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autori-
dades ou servidores públicos, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 37, da Constituição Federal, e observadas às deter-
minações da Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão e da Denúncia
7.1. A infração ou a falta de cumprimento de qualquer das cláusulas do presente Convênio, importará na sua rescisão automática
e de pleno direito, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.
7.2. Fica convencionado que, se não houver mais interesse na continuidade deste ajuste, qualquer uma das partes poderá
denunciar o presente convênio, antecipadamente, mediante comunicação prévia de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não tendo a outra
parte direito a qualquer indenização, respeitados os compromissos assumidos.
Lei nº 9.891, de 28/12/2011 – fls. 5.

CLÁUSULA OITAVA - Do Foro
8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, para a solução de dúvidas ou litígios porventura
decorrentes deste convênio, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e conveniadas, assinam o presente termo de convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo identificadas.
Palácio dos Tropeiros, em          de                        de            , 357º da Fundação de Sorocaba.

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE SOROCABA
INOVA SOROCABA

TESTEMUNHAS:

1.

2.
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(Processo nº 31.020/2011)
LEI Nº 9.892, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Autoriza a Constituição da Empresa Pública “Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba”, para fins que especifica,
e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 618/2011 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a promover as medidas e atos necessários à constituição, instalação e funciona-
mento de uma empresa pública municipal, na forma definida na legislação local e na Constituição da República Federativa do
Brasil, denominada “Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba - EMPTS”, com prazo de duração indeterminado.
Parágrafo único. A Empresa Pública Parque Tecnológico de Sorocaba terá sede e foro na cidade de Sorocaba, e funcionamento
por prazo indeterminado.
Art. 2º A Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba terá o capital inicial de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais) que será subscrito pelo Município e futuramente integralizado em dinheiro, valores ou bens móveis ou
imóveis, estes últimos incorporados ao capital social pelo valor correspondente a avaliação feita pelo órgão competente da
Prefeitura.
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir para a Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba, nos
termos do artigo anterior, bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio do Município, que sejam julgados de interesse da
empresa, a critério do Prefeito Municipal, para realização de seus objetivos.
Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir para a Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba, as áreas
objeto das matrículas nº 152.934, 152.935 e, 152.936, que compõem o Parque Tecnológico de Sorocaba.
Parágrafo único. Fica a Empresa Pública autorizada a conceder às empresas, universidades e instituições de pesquisa, públicas
ou privadas, Direito Real de Uso das áreas necessárias para a instalação de seus laboratórios e/ou centros de pesquisa no Parque
Tecnológico de Sorocaba.
Art. 5º O capital inicial da Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba, uma vez integralizado, poderá ser aumentado
por ato do Executivo Municipal, mediante incorporação de dotações orçamentárias que lhe forem consignadas; de reservas
decorrentes de lucros líquidos de suas atividades; e, de reavaliação do ativo, observadas as leis que regem a matéria.
Art. 6º Constituem recursos da Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba:
I – receitas decorrentes de:
a) Prestação de serviços, especialmente de consultorias e assessorias técnicas;
b) Dotações orçamentárias do Município de Sorocaba;
c) Exploração de direitos próprios ou de terceiros, decorrentes de seu objeto social;
d) Rendimento de aplicação de seus ativos financeiros e outros pertencentes ao patrimônio sob sua administração;
e) Alienação de bens patrimoniais ou de materiais inservíveis;
II – recursos, decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios que venham a ser celebrados, com órgãos ou instituições
públicas ou privadas, inclusive agências de fomento.
III – convênios, contratos e doações realizados por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas;
IV – doações, auxílios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior;
V – recursos de empréstimos realizados com destinação para pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica;
VI – rendimentos de aplicação financeira dos seus recursos;
VII – outras receitas que vierem a ser destinadas à Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba.
Art. 7º A Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba terá por objeto gerenciar, organizar e estruturar o Parque
Tecnológico de Sorocaba - PTS para promover e estimular as atividades econômicas do Município, através do desenvolvimento
da infraestrutura, da base empresarial, da ciência e da tecnologia do PTS, visando contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental de Sorocaba e da sua população.

Parágrafo único. Para a consecução dos seus objetivos a Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba poderá:
a) Desenvolver os projetos de urbanização, parcelamento de imóveis e edificações, uso e ocupação da área do PTS;
b) Desenvolver e estimular a instalação e expansão de unidades econômicas no PTS;
c) Criar as condições ideais de infraestrutura para o desenvolvimento do PTS;
d) Desenvolver mecanismos de atração de empresas que baseiam suas atividades em pesquisa e desenvolvimento para o PTS;
e) Promover o desenvolvimento científico e tecnológico objetivando a melhoria das condições de vida de sua população;
f) Propiciar apoio financeiro e institucional a projetos e programas voltados à sistematização, geração, absorção e transferência
de conhecimentos científicos e tecnológicos;
g) Desenvolver toda e qualquer atividade econômica, para tanto necessária, inclusive, adquirir e alienar, por compra e venda
bens móveis e imóveis, promover desapropriações, realizar financiamentos e outras operações de crédito, oferecer bens em
penhor e sob hipotecas;
h) Celebrar convênios e contratos com entidades públicas, particulares, pessoas físicas ou jurídicas, sempre em função da
execução dos programas e planos aprovados, desde que observada à legislação pertinente.
i) Celebrar contratos de gestão com instituições qualificadas como Organização Social pelo Município, nas áreas de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo.
Art. 8º Fica o Executivo Municipal, autorizado a prestar garantias e avais a financiamentos e outras operações de crédito que
a Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba venha a realizar para o perfeito desempenho das atribuições que lhe são
próprias.
Art.9º A Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba, será administrada por um Conselho de Administração, um
Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, cuja composição e atribuições serão definidas em regulamento a ser baixado pelo
Executivo Municipal.
Art. 10. A Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba exercerá suas atividades com pessoal próprio sujeito a regime
da Consolidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar, ou eventualmente, com servidores públicos que
lhe forem postos à disposição.
Parágrafo único. No caso dos servidores municipais postos à disposição da Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba,
estes terão assegurados todos os direitos e vantagens dos respectivos cargos ou funções, ressalvada a possibilidade de opção
por vencimentos a serem pagos pela Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba.
Art. 11. A contratação de pessoal efetivo da Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba far-se-á por meio de concurso
público de provas e provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.
Art. 12. As licitações e contratos promovidas e celebradas pela Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba atenderão
aos princípios da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e ao regulamento previsto no art. 119 daquela Lei Federal.
Parágrafo único.  Incumbe ao Conselho de Administração da empresa aprovar o regulamento mencionado no caput, bem como
providenciar a sua publicação na imprensa oficial.
Art. 13. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder à Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba, enquanto
no exercício de suas atividades, isenção de impostos municipais incidentes sobre seu patrimônio e serviços vinculados às suas
finalidades ou dela decorrentes.
Art. 14. Os recursos necessários à execução do disposto no art. 2º  desta Lei, serão os provenientes das seguintes dotações do
orçamento de 2012:
a) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) proveniente da anulação da dotação orçamentária nº 15.01.00
3.3.90.00.00 22 661 6015 2773  - Operação do Parque Tecnológico de Sorocaba;
b)  R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) da dotação orçamentária nº 15.01.00 4.4.90.00.00 22 661 6015 1777
– Implantação do Parque Tecnológico de Sorocaba.
Art. 15. O Poder Executivo, por Decreto, baixará regulamento relativo aos atos constitutivos da Empresa Municipal Parque
Tecnológico de Sorocaba, promovendo a elaboração do plano de transferência de quaisquer serviços públicos que venham a
passar para esta Empresa.
Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a, quando julgar oportuno, transformar a empresa pública em uma sociedade de
economia mista, tal como definida pelo inciso III, do artigo 5º do decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com as mesmas
denominações e sigla da empresa pública de que trata a presente Lei e da qual será a sucessora para todos os fins de direito,
mantidos o objeto e diretrizes básicas.
§1º A participação inicial do Município de Sorocaba, no capital da sociedade de economia mista, a que se refere este artigo, será
representada pelo ativo líquido da empresa pública, cujo valor será apurado, antes de efetivar-se a transformação por comissão
especial de três membros, designada pelo Prefeito Municipal, e constituída de dois representantes da Prefeitura e um represen-
tante da Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba.
§2º Na hipótese da transformação prevista neste artigo, o Executivo Municipal poderá se desfazer das ações de sua propriedade
que excedam ao limite mínimo de 51% (cinquenta e hum por cento) do capital social vendendo-as em Bolsa de Valores, por valor
nunca inferior ao nominal, observada a legislação pertinente.
§3º Na hipótese do parágrafo anterior, poderão ser acionistas da futura sociedade de economia mista:
I - brasileiros natos ou naturalizados;
II - pessoas jurídicas brasileiras de direito público ou privado.
Art. 17. As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de verbas orçamentárias próprias consignadas no
orçamento.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIO KAJUHICO TANIGAWA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

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

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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LEI Nº 9.893, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Cria e amplia cargos, altera e acrescenta dispositivos à Lei 4.491, de 4 de março de 1994, que reorganiza a Estrutura Adminis-
trativa da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais – FUNSERV, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 614/2011 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  O Art. 1º, da Lei nº 4.491, de 4 de Março de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, criada pela Lei nº 4.169, de 1 de
Março de 1993, passa a ter a seguinte estrutura administrativa:
I – Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
1. Seção Administrativa Financeira (SAF)
2. Seção de Pagamento e Benefícios (SPB)
II – Divisão de Assistência à Saúde e Expediente (DAE)
1. Seção de Cadastro e Contas Médicas (SCC)
2. Seção de Atendimento e Expediente (SAE)” (NR)
Art. 2º  O Art. 2º, da Lei nº 4.491, de 4 de Março de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º  À Divisão Administrativa e Financeira e à Divisão de Assistência à Saúde e Expediente, diretamente subordinadas
ao Diretor Administrativo Financeiro, compete gerenciar as atividades relacionadas com:
I) Divisão Administrativa e Financeira:
a) a contabilidade e finanças;
b) os recursos humanos;
c) licitação e compras;
d) os serviços internos;
e) pagamento e benefícios;
f) emissão de certidões.
II) Divisão de Assistência à Saúde e Expediente:
a) atendimento aos beneficiários;
b) protocolo e cópias;
c) cadastro de beneficiários;
d) contas médicas;
e) declarações relativas à Assistência à Saúde.” (NR)
Art. 3º Ficam ampliados os cargos criados pelo Art. 3º da Lei nº 4.491, de 4 de Março de 1994, já considerada a ampliação
constante no Art. 1º, da Lei nº 7.953, de 9 de Outubro de 2006, na seguinte forma:
I - Chefe de Divisão: de 1 para 2;
II - Chefe de Seção: de 2 para 4;
III - Auxiliar de Administração: de 20 para 25.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Serviços criado pelo inciso II, do Art. 3º, da Lei nº 4.491, de 4 de Março de 1994, passa
a ser denominado como Chefe de Seção.
Art. 4º  Fica criado o cargo de Assistente de Secretaria e Expediente, com quantidade, jornada de trabalho e vencimentos
constantes no Anexo I desta Lei e Súmula de Atribuições constante no Anexo II desta Lei.
Art. 5º  O parágrafo único do Art. 4º, da Lei nº 4.491, de 4 de Março de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...
Parágrafo único. Os cargos de Chefe de Divisão e Chefe de Seção previstos nos incisos I e II do artigo anterior, são de provimento
em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Presidência e Diretoria da Fundação.” (NR)
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Art. 6º  O cargo de Assistente de Secretaria e Expediente, criado na forma do Art. 4º desta Lei, será de provimento em comissão,
de livre nomeação e exoneração pela Presidência e Diretoria da Fundação.
Art. 7º  Ficam mantidas as demais disposições constantes da Lei nº 4.491, de 4 de março de 1994 e alterações posteriores, não
contempladas por esta Lei.
Art. 8º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Fundação da
Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba.
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
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

ANEXO I

Cargos QTD Jornada Semanal Classe Padrão Gratificação 30% Total
Assistente de Secretaria e Expediente 01 40 hs CS 2 R$ 1.693,65 R$ 508,09 R$ 2.201,74

ANEXO II

Súmula de atribuições
Cargo: Assistente de Secretaria e Expediente
Assessorar tarefas do Gabinete.
- Coordenar as atividades dos demais funcionários do gabinete, atuando na distribuição de  tarefas.
- Elemento facilitador nas relações pessoais e atendimento ao público de sua secretaria.
Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu superior imediato.

LEI Nº 9.894, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Altera e acrescenta dispositivos junto à Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, que Reorganiza a Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal de Sorocaba, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 607/2011 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os incisos II, III e a alínea “a” do inciso IV,  do art. 8º,  da Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 8º ...
I –  …
II – Área de Proteção ao Consumidor – PROCON
1. Divisão de Proteção ao Consumidor
1.1 Seção Administrativa
1.2 Seção de Fiscalização
1.3 Seção de Normas, Comercialização e Contratos
III – Área de Regularização Fundiária
1. Divisão de Regularização Fundiária
1.1 Seção de Cadastro e Regularização de Áreas
1.2 Seção de Apoio ao Cidadão
2. Divisão de Obras e Urbanismo da Regularização Fundiária
2.1 Seção de Obras da Regularização Fundiária
2.2 Seção de Urbanismo da Regularização Fundiária
IV – Procuradoria Geral
a) Procuradoria Administrativa
1. ...
1.1. ...
2. Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
2.1 Seção de Atos Oficiais
3. Divisão de Protocolo Geral
3.1. Seção de Controle Processual”. (NR)
Art. 2º Os incisos II e III, do art. 12, da Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12  ...
I – ...
II – Área de Gestão Educacional
a) Divisão de Planejamento e Controle
1) Seção de Apoio Administrativo Funcional
2) Seção de Atribuição
b) Divisão de Apoio Administrativo à Equipamentos, Materiais e Infraestrutura
1) Seção de Apoio Administrativo, Alimentar e de Equipamentos e Materiais
2) Seção de Apoio Administrativo de Infraestrutura
c) Divisão de Apoio Logístico
III – Área de Gestão Pedagógica
a) Divisão de Educação Básica
1) Seção de Educação Infantil
2) Seção de Ensino Fundamental e Médio
3) Seção de Apoio à Convênios
b) Divisão de Apoio Técnico-Pedagógico
1) Seção de Apoio Multidisciplinar
2) Seção de Políticas Educacionais
3) Seção de Monitoramento de Avaliação e Aprendizagem
4) Seção de Suporte Administrativo, Apoio Operacional e Pedagógico
c) Divisão de Tecnologia e Estatística Educacional
1) Seção de Apoio Administrativo e de Documentação Educacional
2) Seção de Suporte às Tecnologias Educacionais”. (NR)
Art. 3º Os incisos V e VIII, do art. 15, da Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação, observado
o Decreto nº 19.629, de 10 de Novembro de 2011:
“Art. 15  ...
...
...
V – Área de Especialidades - Policlínica
a) Divisão de Coordenação e Apoio – Policlínica
1) Seção de Coordenação e Enfermagem – Policlínica
2) Seção de Apoio Administrativo - Policlínica
VIII – Área de Planejamento e Gestão
a)Divisão de Apoio Administrativo e Gerenciamento de Contratos
1) Seção  de Manutenção e Gestão de Equipamentos
2) Seção de Suporte Técnico em Licitações da Saúde
3) Seção de Gerenciamento Financeiro e Contratos
b) Divisão de Gestão Financeira de Fundos e Convênios
1)  Seção de Planejamento
2) Seção de Informação de Saúde
c)  Divisão de Controle Administrativo
1) Seção de Apoio Administrativo”. (NR)
Art. 4º O inciso I, do art. 19,  da Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação
“Art. 19  ...
I – Área de Trabalho, Empreendedorismo e Geração de Renda
a) Divisão de Planejamento, Programação de Cursos e Ensino à Distância
1) Seção de Análise de Mercado e Estatística
2) Seção de Acompanhamento e Pós-Cursos
b) Divisão de Formação, Qualificação e Requalificação de Mão de Obra
1) Seção de Qualificação e Requalificação de Mão de Obra
c) Divisão de Empreendedorismo, Negócios, Crédito e Geração de Renda
1) Seção de Apoio a novos Mercados e Acesso ao Microcrédito
d) Divisão de Encaminhamento de Emprego e Apoio ao Trabalhador
1) Seção de Seleção, Recrutamento e Relacionamento com as Empresas
2) Seção de Atendimento à Empresa de Pequeno Porte, Microempresa, Empresário Individual e Artesão”. (NR)
Art. 5º  Os anexos II - Secretaria de Negócios Jurídicos, II- Secretaria da Educação, II- Secretaria da Saúde, II- Secretaria de
Relações do Trabalho, da Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, passam a vigorar com as alterações previstas, no anexo I desta Lei.
Art. 6º Para dar suporte administrativo, técnico e operacional às unidades Administrativas previstas nesta Lei, ficam:
I – Ampliados e reduzidos cargos em comissão, junto ao Quadro dos Cargos de Confiança do Quadro Permanente da Adminis-
tração Direta, previsto na Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, na forma prevista nos Anexos II-A e II-B desta Lei, mantidas as
jornadas e vencimentos.
II – criados cargos em comissão, junto ao Quadro dos Cargos de Confiança do Quadro Permanente da Administração Direta,
previsto na Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, com denominação, quantidade, jornada e vencimentos, na forma prevista nos
Anexos II-A e II-B desta Lei;
III – ampliada Função Gratificada de Coordenador Técnico de Unidade de Urgência e Emergência, junto ao Quadro de Função
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Gratificada, previsto na Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, na forma prevista no Anexo II-B desta Lei, passando a denominar-
se Função Gratificada de Coordenador Técnico de Unidade de Urgência, Emergência e Especialidades;
IV – criadas Funções Gratificadas, junto ao Quadro de Funções Gratificadas previsto na Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005,
com denominação, quantidade, jornada e vencimentos, na forma prevista nos Anexos II-B e II-C desta Lei;
V – extintos e alteradas formas de provimento de cargos em comissão previstos na Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005, na forma
prevista no Anexo V desta Lei.
§1º Os Anexos III-A e III-B previstos na Lei nº 7.370, de 2 de maio de 2005, passam a vigorar na forma disposta pelos Anexos
II-A, II-B e II-C desta Lei.
§2º Ficam alteradas as súmulas de atribuições e a forma de provimento de cargos em comissão, conforme previsto no Anexo III
desta Lei, passando a integrar o Anexo IV da  Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005.
§3º As súmulas de atribuições, requisitos e formas de provimento dos cargos constantes do inciso II do caput estão previstas
no Anexo III desta Lei, passando a integrar o Anexo IV da Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005.
§4º A lotação dos cargos de confiança e função gratificada constantes dos incisos I e II do caput está prevista no Anexo IV desta
Lei, passando a adequar o Anexo V da Lei nº 7.370, de 2 de Maio de 2005.
§5º Fica assegurado o previsto no §9º, do art. 2º, da Lei nº 8.426, de 8 de Abril de 2008 com redação pela Lei nº 9.411, de 8 de
Dezembro de 2010, para os ocupantes das funções gratificadas de Coordenador, previstas nos Anexos II-B e II-C desta Lei.
Art. 7º  A Escola de Gestão Pública “Dr. José Caetano Graziosi” fica vinculada à Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP.
Art. 8º Os cargos de provimento em comissão de Inspetor Comandante Geral, de Inspetor Comandante de Agrupamento e de
Chefe de Departamento de Comunicação a Assistência Social, deverão ser preenchidos por integrantes do quadro efetivo
permanente da Guarda Civil Municipal.
Parágrafo único. Os cargos mencionados no caput deste artigo deverão fazer o uso do uniforme, quando em serviço.
Art. 9º  Ficam mantidas as demais disposições constantes da Lei nº 7.370, de 2 de maio de 2005.
Art. 10. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias.

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
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
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LEI Nº 9.895, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Reorganiza a Estrutura Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 608/2011 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Para a execução, manutenção e expansão dos serviços de competência do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
fica a Autarquia Municipal, criada pela Lei nº 1.390, de 31 de Dezembro de 1965, reorganizada na forma desta Lei, constituída
da seguinte estrutura, demonstrada no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei:
I – Diretoria Geral (DG).
II – Diretoria Jurídica (DJ).

III – Diretoria Administrativa e Financeira (DAF).
IV – Diretoria Operacional de Água (DOA).
V – Diretoria Operacional de Esgoto (DOE).
VI – Diretoria de Produção (DP).
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL
Art. 2º As estruturas previstas no artigo anterior serão compostas por Unidades Administrativas, visando dar suporte admi-
nistrativo e operacional à Autarquia.
Art. 3º A Diretoria Geral terá a seguinte estrutura:
I – Diretorias
II – Assessoria Técnica
III – Coordenadoria Especial
IV – Assistente de Secretaria e Expediente
Art. 4º A Diretoria Jurídica terá a seguinte estrutura:
I - Departamento de Contencioso Geral e Legislativo
a) Setor de Protocolo Geral
II - Departamento de Execução Fiscal e Administrativo
Art. 5º A Diretoria Administrativa e Financeira terá a seguinte estrutura:
I - Departamento Administrativo
a) Setor de Materiais e Logística
b) Setor de Licitação e Contratos
c) Setor de Compras
d) Setor de Tecnologia da Informação
II - Departamento Financeiro
a) Setor de Contabilidade
b) Setor de Custos e Planejamento
III - Departamento de Receita
a) Setor de Controle e Receita
b) Setor de Atendimento
c) Setor de Supressão e Fiscalização
d) Setor de Dívida Ativa
IV - Departamento de Administração de Pessoal
a) Setor de Políticas de Pessoal e Treinamento
b) Setor de Cadastro, Pagamento e Benefícios
c) Setor de Segurança e Saúde Ocupacional
Art. 6º A Diretoria Operacional de Água terá a seguinte estrutura:
I - Departamento de Água:
a) Setor de Manutenção de Água
b) Setor de Hidrometria e Pitometria
c) Setor de Rede e Ligação de Água
II - Departamento de Planejamento e Projetos:
a) Setor de Topografia e Cadastro
b) Setor de Rádio e Telemetria
III - Departamento de Eletromecânica:
a) Setor de Mecânica
b) Setor de Elétrica
Art. 7º A Diretoria Operacional de Esgoto terá a seguinte estrutura:
I - Departamento de Esgoto
a) Setor de Manutenção de Esgoto
b) Setor de Rede e Ligação de Esgoto
c) Setor de Reparos e Pavimentação
d) Setor de Alvenaria e Próprios
II - Departamento de Drenagem
a) Setor de Córregos e Canais
b) Setor de Galerias
Art. 8º A Diretoria de Produção terá a seguinte estrutura:
I - Departamento de Tratamento de Água:
a) Setor de Controle Operacional de ETA’s.
b) Setor de Qualidade.
II - Departamento de Tratamento de Esgoto:
a) Setor de Controle Operacional de ETE’s.
CAPÍTULO III
DOS CARGOS DE CONFIANÇA
Art. 9º Para dar suporte administrativo, técnico e operacional a esta reorganização administrativa, ficam criados cargos em
comissão, com suas denominações, quantidades, jornadas e vencimentos previstos no Anexo II desta Lei.
Parágrafo único. A súmula de atribuições, requisitos e forma de provimento, quanto à exclusividade ou não do preenchimento
por funcionários públicos municipais, dos referidos cargos, estão previstos no Anexo III desta Lei.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos aos procuradores do quadro permanente do SAAE em ativi-
dade, que serão distribuídos mensal, integral e igualitariamente.
Art. 11. O benefício previsto na Lei nº 4.404, de 26 de outubro de 1993 fica estendido aos ocupantes dos cargos de Pitometrista,
Oficial Pitometrista, Oficial Aferidor Hidrometrista, Encanador e Ajudante de Serviços, todos do Setor de Perdas e Hidrometria/
Pitometria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).
Art. 12. As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta de verbas orçamentárias próprias.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 7.369, de 2 de maio de 2005.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
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
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ANEXO III

SÚMULAS DE ATRIBUIÇÃO E REQUISITOS PARA CARGOS COMISSIONADOS
ASSESSOR TÉCNICO: viabilizar as metas, programas e projetos desenvolvidos pelo Diretor Geral e servir de elo de coorde-
nação com as Superintendências, Departamentos e Setores segundo as diretrizes da Autarquia. Executar outras funções ineren-
tes ao seu cargo, de acordo com determinações do Diretor Geral. REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO: não exclu-
sivo.
CHEFE DE DEPARTAMENTO: dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as atividades do Departamento e demais
unidades subordinadas, segundo diretrizes superiores; coordenar e controlar os cumprimentos às normas, rotinas e instruções
emitidas e aprovadas pelas autoridades competentes; exercer outras atribuições específicas fixadas em lei, decretos ou atos
delegatórios. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu superior imediato. REQUISITOS: ensino
superior ou Curso de Administração Pública conforme a Lei nº 5.719/98. PROVIMENTO: exclusivo.
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO GERAL E LEGISLATIVO: dirigir, controlar, supervisionar, coordenar
e orientar as atividades do Setor e demais unidades subordinadas, segundo diretrizes superiores; coordenar e controlar os
cumprimentos às normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas autoridades competentes; exercer outras atribuições
específicas fixadas em lei, decretos ou atos delegatórios. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu
superior imediato. REQUISITOS: ensino superior: Direito. PROVIMENTO: exclusivo do procurador de carreira.
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E ADMINISTRATIVO: dirigir, controlar, supervisionar, coordenar
e orientar as atividades do Setor e demais unidades subordinadas, segundo diretrizes superiores; coordenar e controlar os
cumprimentos às normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas autoridades competentes; exercer outras atribuições
específicas fixadas em lei, decretos ou atos delegatórios. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu
superior imediato. REQUISITOS: ensino superior: Direito. PROVIMENTO: exclusivo do procurador de carreira.
CHEFE DE SETOR: dirigir, controlar, supervisionar, coordenar e orientar as atividades do Setor, segundo diretrizes de seu
Departamento e Área; coordenar e controlar os cumprimentos às normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas autori-
dades competentes; executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu superior imediato. REQUISITOS: ensino
superior ou Curso de Administração Pública conforme a Lei nº 5.719/98. PROVIMENTO: exclusivo.
COORDENADOR ESPECIAL: coordenar, controlar, planejar, elaborar programas e ações de serviços e equipamentos, assis-
tindo todas as áreas, inclusive exarando pareceres sobre a viabilidade e interesse na assinatura de acordos, convênios e con-
tratos nos assuntos relativos à autarquia. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo seu superior imediato.
REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO: não exclusivo.
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: assessorar, elaborar o planejamento e administrar a execução orçamentária do
SAAE, administrar e controlar a receita; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da Autarquia; efetuar aqui-
sições e pagamentos dos compromissos; exercer fiscalização na área de sua competência; planejar, coordenar e controlar as
atividades desenvolvidas pelos departamentos e setores subordinados à sua área, segundo as diretrizes da autarquia. Executar
outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu superior imediato. REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO:
não exclusivo.
DIRETOR JURÍDICO: assessorar o diretor geral em todas as suas áreas, supervisionar, fiscalizar e recomendar procedimentos
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jurídicos, coordenar correições internas, planejar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos departamentos e
setores subordinados à sua área, segundo as diretrizes da autarquia. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo
com seu superior imediato. REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO: não exclusivo.
DIRETOR OPERACIONAL DE ÁGUA: assessorar, planejar, coordenar, controlar e administrar, as atividades  de distribuição
de água tratada para todo o Município; a extensão e manutenção de redes de água; exercer o controle de perdas, hidrometria e
pitometria; desenvolver e elaborar projetos de saneamento urbano; e as atividades  desenvolvidas pelos departamentos e
setores subordinados à sua área, segundo as diretrizes da autarquia. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo
com seu superior imediato. REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO: não exclusivo.
DIRETOR OPERACIONAL DE ESGOTO: assessorar, planejar, coordenar, controlar e administrar as atividades de extensão
e manutenção de redes de esgoto; o saneamento urbano, através dos serviços de drenagem de córregos e canais, e a construção
e a manutenção de galerias de águas pluviais e as atividades desenvolvidas pelos departamentos e setores subordinados à sua
área, segundo as diretrizes da autarquia. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu superior imediato.
REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO: não exclusivo.
DIRETOR DE PRODUÇÃO: assessorar, planejar, coordenar e controlar as atividades de tratamento e controle de qualidade
da água, e a operação de reservatórios, além de todo o sistema de operação e tratamento de esgotos e as atividades desenvolvidas
pelos departamentos e setores subordinados à sua área, segundo as diretrizes da autarquia. Executar outras funções inerentes
ao seu cargo, de acordo com seu superior imediato. REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO: não exclusivo.
DIRETOR GERAL: Assessorar o Chefe do Executivo em sua área de atuação; exercer o poder normativo e a administração
superior do SAAE, planejar, dirigir, controlar, supervisionar, normatizar, coordenar, autorizar, delegar e orientar as atividades
gerais do SAAE, promovendo as medidas necessárias ao cumprimento das suas finalidades segundo diretrizes do Governo
Municipal; coordenar e controlar os cumprimentos às normas, rotinas e instruções emitidas e aprovadas pelas autoridades
competentes; estabelecer as diretrizes para elaboração da proposta orçamentária obedecendo à legislação vigente; exercer
outras atribuições específicas fixadas em lei, decretos ou atos delegatórios; expedir, nos limites de sua competência, portarias,
atos, instruções e ordens de serviços; subscrever, juntamente com o Prefeito, legislação que diga respeito a assuntos referentes
à Autarquia; decidir sobre qualquer assunto de competência do SAAE; representar e defender a autarquia judicial ou
extrajudicialmente, comparecendo em juízo de qualquer natureza e praticando os atos peculiares. Executar outras funções
inerentes ao seu cargo, de acordo com o Chefe do Poder Executivo. REQUISITOS: ensino superior. PROVIMENTO: não
exclusivo.
ASSESSOR DE IMPRENSA: Assistir o Diretor Geral na divulgação dos projetos e realizações da Autarquia para conhecimen-
to da sociedade, e outras tarefas relacionadas às veiculações jornalísticas; Preparar material jornalístico; Executar outras
atividades de rotina, relacionadas com os serviços de sua área; Executar outras tarefas inerentes ao seu cargo, de acordo com o
seu superior imediato. REQUISITOS: Ensino Superior: Jornalismo. PROVIMENTO: não exclusivo.
OFICIAL DE GABINETE – N I: Assessorar a respectiva Diretoria em todas as tarefas relacionadas com o Gabinete, ser respon-
sável pela agenda de compromissos da Diretoria em que trabalha e executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com
seu superior imediato.
REQUISITOS: ensino médico completo. PROVIMENTO: não exclusivo.
OFICIAL DE GABINETE – N II: Assessorar  e acompanhar a Diretoria em todas as tarefas relacionadas com o Gabinete e
executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu superior imediato.
REQUISITOS: ensino médio completo. PROVIMENTO: não exclusivo.
ASSISTENTE DE SECRETARIA E EXPEDIENTE: Assessorar tarefas do Gabinete.
Coordenar as atividades dos demais funcionários do gabinete, atuando na distribuição de tarefas. Elemento facilitador nas
relações pessoais e atendimento ao público de sua secretaria. Executar outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo com seu
superior imediato.
REQUISITOS: ensino médio completo. PROVIMENTO: exclusivo.
SÚMULA DE ATRIBUIÇÃO E REQUISITOS PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM: Supervisionar, planejar, coordenar e controlar,
as tarefas dos trabalhadores sob sua responsabilidade e os serviços relativos às manutenções de água, esgoto e drenagem,
acompanhamento de manutenção das ligações, redes, coletas, galerias, córregos e canais, além de outras relacionadas às manu-
tenções em geral; controlar e requisitar materiais e equipamentos, explicar os métodos a serem utilizados na execução dos
trabalhos; avaliar o desempenho dos trabalhadores sob seu comando, visando sempre otimizar o rendimento profissional;
Elaborar relatórios técnicos periódicos, indicando trabalhos executados ou em execução, os resultados de inspeção, análises
operacionais, ocorrências e assuntos de interesse do setor. REQUISITOS: ensino médio ou experiência na área. PROVIMEN-
TO: exclusivo.

(Processo nº 29.229/2011)
LEI Nº 9.896, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Dispõe sobre a doação de Imóvel à Fazenda do Estado de São Paulo, para construção de Prédio do Núcleo de Capacitação e
Prestação de Serviços Tecnológicos da Fatec no Parque Tecnológico de Sorocaba – PTS e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 626/2011 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura autorizada a doar à Fazenda do Estado de São Paulo, o imóvel público abaixo descrito e caracterizado,
localizado dentro da área do Parque Tecnológico de Sorocaba – PTS, para construção de Prédio do Núcleo de Capacitação e
Prestação de Serviços Tecnológicos da FATEC, a saber:
Local: Parque Tecnológico de Sorocaba – Avenida Itavuvu – Bairro Itavuvu - Sorocaba –SP.
Área: GLEBA 1A2 = 20.034,00 m².
Descrição: Faz frente para a Avenida Itavuvu, com início no ponto 1 determinado na planta, distante 62,66 metros da divisa da
Gleba 1A1 com a Gleba 1B, com a seguinte descrição: do ponto 1-2 mede 93,95 metros, confrontando com a Avenida Itavuvu;
deflete à direita no ponto 2-3 na distância de 200,00 metros; deflete à direita do ponto 3-4 na distância de 125,30 metros; deflete
à direita do ponto 4-1 na distância de 198,65 metros até o ponto de partida, confrontando nessas faces com a Gleba 1A1,
propriedade da Prefeitura de Sorocaba, encerrando a área de 20.034,00 metros quadrados.
Art. 2º A doação do imóvel descrito e caracterizado no artigo anterior dar-se-á por escritura pública, na forma prevista no artigo
111, Inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e §4º, do artigo 17, da Lei Federal nº 8.666/94, alterada pela Lei nº 8.883/
94, dispensada a concorrência pública, por reconhecer-se de relevante interesse público a finalidade a que se destina, observa-
das as seguintes condições:
I – será onerosa;
II – a donatária deverá iniciar as obras de construção do Prédio do Núcleo de Capacitação e Prestação de Serviços Tecnológicos da
FATEC no prazo de 01 (um) ano, a contar da lavratura da escritura de doação com encargos e concluí-las no prazo de 02 (dois) anos;
III – as despesas decorrentes da lavratura da escritura, correrão por conta da donatária.
Art. 3º A presente doação poderá ser rescindida a qualquer tempo, determinando a reversão do imóvel ao patrimônio público
municipal, se a donatária alterar a destinação do imóvel, abandonar seu uso ou descumprir quaisquer das condições do artigo
anterior.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Gestão
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JOSÉ CARLOS COMITRE

Secretário da Habitação e Urbanismo

MARIO KAJUHICO TANIGAWA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

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

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

(Processo nº 34.010/2011)
LEI Nº 9.897, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Dispõe sobre a Concessão de Auxílio Mensal às Entidades Beneficentes que menciona e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 633/2011 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido auxílio mensal às Entidades abaixo relacionadas, mediante Convênio a ser celebrado através da Secretaria
da Cidadania para o período de Janeiro 2012 à Dezembro de 2012, na forma estabelecida pela Lei nº  4.458 de 6 de Dezembro
de 1993 e alterações posteriores, bem como na Lei nº 9.847, de 14 de Dezembro de 2011, que aprovou o Orçamento do Município
para o exercício de 2012, para implantação e/ou manutenção de seus projetos na área de promoção e assistência social.

Parágrafo único. A renovação do Convênio para o Ano de 2012 somente será firmada mediante apresentação da prestação de
contas do mês de dezembro do ano anterior e da entrega e regularização da documentação em pendência junto a Secretaria da
Cidadania, impreterivelmente até 15 de janeiro de 2012. O não cumprimento deste parágrafo no prazo estipulado, mesmo já tendo
sido o Termo de Convênio assinado, acarretará na suspensão imediata do Convênio celebrado.
Art. 2º Os convênios referidos no artigo anterior terão sua vigência a partir de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012.
Art. 3º As Entidades conveniadas receberão auxílio financeiro para implantação e manutenção dos programas e projetos des-
tinados à população em situações de vulnerabilidade, na área Promoção e Assistência Social, obedecendo os critérios constan-
tes nesta Lei, após prévia aprovação do Plano de Trabalho para o ano de vigência do convênio e entrega dos documentos
solicitados pela Secretaria da Cidadania.
Art. 4º A Entidade interessada em receber os benefícios deste Convênio, deverá obedecer aos seguintes critérios:
I – Não ter fins lucrativos e/ou econômicos;
II - Ter seus objetivos estatutários em consonância com as diretrizes e princípios da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS
(Lei nº 8.742 de 07/12/93) e com os estatutos dos segmentos que atende.
III – Estar regularmente constituída há mais de 02 (dois) anos;
IV - Ter capacidade física e humana para dar digno atendimento aos usuários da Entidade, atendidos os critérios de qualidades
mínimas sugeridas pelo CMAS, CMDCA;
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V - Ter um corpo associativo de contribuintes em número suficiente para manter atividades básicas da Entidade, com contribui-
ções regulares e/ou promover atividades de auto sustentação para este fim;
VI - Estar em conformidade junto a Lei nº 12.101 de 27 de Novembro de 2009, do Decreto nº 7.237 de 20 de Julho de 2010 e
das resoluções do CMAS nº 109 de 11 de Novembro de 2010 e 16 de 5 de Maio de 2010;
VII - Não possuir servidores públicos nos quadros de dirigentes.
Art. 5º Para celebração do Convênio, a Entidade deverá providenciar até o último dia útil do mês de Junho:
I - Ofício dirigido à Divisão de Administração de Convênios da Secretaria Municipal da Cidadania, manifestando seu interesse
pela celebração do convênio;
II - Plano de Trabalho do próximo ano e seu orçamento, assinado pelo Presidente e responsável do Projeto.
III - Relatório de atividades do ano corrente.
IV - Ata da última reunião da Diretoria em exercício;
V - Apresentação do último balanço anual assinado pelo contador com o nº do CRC e pelo Presidente da Entidade.
VI - Declaração de funcionamento emitida pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal dos
Diretos da Criança e do Adolescente quando atender criança e adolescente.
VII - Relação nominal dos assistidos pela Entidade.
VIII - Estatuto social registrado em Cartório.
IX - Cópia do CNPJ;
X - Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) representante (s) legal(ais);
XI - Carta de apresentação do Contador responsável, contratado ou associado, devidamente registrado no Conselho de Classe;
XII - Cópia da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;
XIII - Cópia da Certidão de Regularidade Junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
XVI - Certidão Negativa de Débito da Previdência Social e cópia do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS.
XV - No caso de alteração apresentar:
a) cópia do estatuto social atualizado registrado em Cartório;
b) cópia da ata de eleição da Diretoria atual legalmente constituída;
c) carta de apresentação do contador responsável, contratado ou associado, devidamente registrado no Conselho de Classe.
d) Cópia do CNPJ
§1º Com base na documentação prevista neste artigo, a Secretaria da Cidadania fará encaminhamento devido.
§2º Para celebração do Convênio a Entidade deverá apresentar a documentação prevista neste artigo, respeitando-se o prazo
determinado no Art. 2º da Lei nº 4.458/93.
§3º Em caso de renovação, o requerimento deverá ser feito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do
Convênio anterior, nos termos do disposto no art. 3º, da Lei nº 4.458/93.
Art. 6º A Entidade deverá fazer a prestação de contas em papel timbrado da mesma, e entregá-la entre o oitavo e o décimo dia útil
do mês seguinte, no período da manhã na Secretaria da Cidadania.
§1º os documentos mensais exigidos para prestação de contas, são:
I - Solicitação de pagamento indicando os recursos recebidos e relação dos pagamentos efetuados. Informar no corpo da soli-
citação, o nome do Banco, número da Agência e da Conta Corrente específica, onde será efetuado o depósito;
II - Cópias dos documentos e despesas, devidamente assinados pelo presidente da Entidade, com as notas devidamente carim-
badas “PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECID”, nos moldes do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo. Serão aceitos holerites, notas fiscais em nome da Entidade que contenham CPF do recebedor,
guias de recolhimento de impostos e contribuições. Não serão aceitos recibos;
III - Relação nominal dos usuários que frequentaram a Entidade naquele mês, conforme modelo emitido pela SECID, assinado
pelo presidente da Instituição;
IV - Relatório mensal de atividades desenvolvidas no mês;
V - Balancete demonstrando as receitas;
VI - Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
VII - Cópia do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
§2º Os documentos originais da prestação de contas deverão ser arquivados para fiscalização a qualquer tempo por um período
de 8 anos.
§3º Os documentos mencionados neste artigo deverão ser referentes ao mês do repasse da verba.
§4º Após a aprovação da prestação de contas pela Secretaria da Cidadania, será encaminhado a Secretaria de Finanças o pedido
de liberação de verbas, a qual emitirá a ordem de pagamento cujo valor será depositado em conta bancária da Entidade, especi-
ficamente aberta para esse fim e cujo recibo de depósito valerá como comprovante de pagamento.
§5º Os recursos enquanto não utilizados serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira
oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação
de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que
um mês.
§6º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior, serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio
e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as pres-
tações de contas do ajuste.
§7º Os pressupostos de prestação de contas previstos neste artigo são condições para que a Entidade receba o repasse do mês
seguinte.
§8º Deverá ser entregue mensalmente a Certidão Negativa de Débito da Previdência Social e cópia do Certificado de Regula-
ridade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Caso as certidões estejam vencidas o pagamento será suspenso
temporariamente até a devida regularização das mesmas na DACON.
§9º A Entidade deverá, ainda, comprovar a entrega da prestação de contas e do relatório técnico à Câmara Municipal de Sorocaba,
para conhecimento e fiscalização dos Senhores Vereadores.
§10 As seguintes despesas não poderão compor a prestação de contas: multas, juros e correção monetária decorrentes de
pagamentos fora de prazo; empréstimos não autorizados; passagens aéreas  e terrestres; hospedagem; promoção de festas e
eventos; aquisição de material permanente; construção; pagamento de impostos e encargos anteriores à celebração do convênio.
Art. 7º A Conveniada deverá apresentar até 31 de janeiro do ano seguinte, cópia do Balanço Anual ou Demonstrativo da Receita
e Despesa, com indicação dos valores repassados pela Prefeitura, referente ao exercício em que o numerário foi recebido, bem
como manifestação expressa do Conselho Fiscal sobre a exatidão da aplicação do montante recebido.
Art. 8º Caberá à Secretaria da Cidadania fornecer apoio técnico à Entidade conveniada, quanto à área de Assistência e Promoção
Social.
Art. 9º Para fazer jus ao repasse da primeira parcela do ano seguinte, a Entidade conveniada deverá encaminhar a prestação de
contas da verba recebida no ano anterior.
Art. 10. Caberá à Entidade conveniada participar de todas as reuniões programadas, com antecedência, pela Secretaria da
Cidadania, bem como fornecer todas as informações necessárias à discussão de seus planos e projetos de trabalho.
Art. 11. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza trabalhista ou de qualquer espécie entre o Município e o pessoal
contratado pela Entidade para a execução do  Convênio autorizado por esta Lei.
Art. 12. O não cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei acarretará a suspensão do Convênio.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verba própria consignada no orçamento de
2012.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º 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

JOSÉ AILTON RIBEIRO
Secretário de Planejamento e Gestão

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Secretária da Cidadania

WALTER ALEXANDRE PREVIATO
Secretário de Finanças

em substituição

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

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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(Processo nº 34.011/2011)

LEI Nº 9.898, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 011.

(Dispõe sobre a Concessão de Auxílio Mensal às Entidades Beneficentes que menciona e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 634/2011 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º Fica concedido auxílio mensal às Entidades abaixo relacionadas, mediante Convênio a ser celebrado através da Secre-
taria da Educação para o período de Janeiro 2012 à Dezembro de 2012, na forma estabelecida pela Lei nº 4.458 de 06 de dezembro
de 1993 e alterações posteriores, bem como na Lei nº 9.847, de 14 de dezembro de 2011, que aprovou o Orçamento do Município
para o exercício de 2012, para implantação e/ou manutenção de seus programas e projetos na área de educação.
Parágrafo único. A renovação do Convênio para o Ano de 2012 somente será firmada mediante apresentação da prestação de
contas do mês de dezembro do ano anterior e da entrega e regularização da documentação em pendência junto a Secretaria da
Educação, impreterivelmente até 15 de janeiro de 2012. O não cumprimento deste parágrafo no prazo estipulado, mesmo já tendo
sido o Termo de Convênio assinado, acarretará na suspensão imediata do Convênio celebrado.

Art. 2º Os convênios referidos no artigo anterior terão sua vigência a partir de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012.
Art. 3º As Entidades conveniadas receberão auxílio financeiro para implantação e manutenção dos programas e projetos des-
tinados a alunos, obedecendo os critérios constantes nesta Lei, após prévia aprovação do Plano de Trabalho para o ano de
vigência do convênio e entrega dos documentos solicitados pela Secretaria da Educação.
Art. 4º A Entidade interessada em receber os benefícios deste Convênio, deverá obedecer aos seguintes critérios:
I - Não ter fins lucrativos e/ou econômicos;
II - Ter seus objetivos estatutários em consonância com as diretrizes e princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei
nº 9.394/96) e com os estatutos dos segmentos que atende.
III - Estar regularmente constituída a mais de 02 (dois) anos;
IV - Ter capacidade física e humana para dar digno atendimento aos usuários da Entidade, atendidos os critérios de qualidades
mínimas sugeridas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Conselho Municipal de
Educação – CME;
V - Ter um corpo associativo de contribuintes em número suficiente para manter atividades básicas da Entidade, com contribui-
ções regulares e/ou promover atividades de auto-sustentação para este fim.
VI - Não possuir servidores públicos nos quadros de dirigentes.
Art. 5º Para celebração e/ou renovação do Convênio, a Entidade deverá providenciar até o último dia útil do mês de junho:
I - Ofício do representante legal da entidade dirigido à Secretária Municipal da Educação, manifestando seu interesse pela
celebração e/ou renovação do convênio;
II - Plano de Trabalho do próximo ano e seu orçamento, assinado pelo Presidente e responsável do Projeto;
III - Autorização de funcionamento emitido pela Diretoria de Ensino de Sorocaba para escolas do ensino fundamental, ou pelo
Sistema Municipal de Ensino de Sorocaba, no caso de educação infantil ou protocolo de pedido. No caso de protocolo, deverá
ser apresentado laudo técnico emitido por engenheiro ou arquiteto inscrito no CREA, atestando as condições de segurança e
habitabilidade do prédio para os fins a que se destina;
IV - Declaração de capacidade máxima de atendimento, com demonstrativo de organização de turnos e grupos, firmada pelo
representante legal da entidade;
V - Projeto pedagógico;
VI - Cópia do Estatuto Social registrado em Cartório;
VII - Cópia da Ata de Eleição da Diretoria atual legalmente constituída;
VIII - Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(s) representante (s) legal(ais);
IX - Carta de apresentação do Contador responsável, contratado ou associado, devidamente registrado no Conselho de Classe;

X - Cópia da Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;
XI - Cópia da Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
XII - Ata da última reunião da Diretoria em exercício;
XIII - Apresentação do último balanço anual assinado pelo contador com o nº do CRC e pelo Presidente e/ou representante legal
da Entidade;
XIV - Relação nominal dos assistidos pela Entidade.
XV - Cópia do CNPJ.
XVI - No caso de alteração apresentar:
a) cópia do estatuto social atualizado registrado em Cartório;
b) cópia da ata de eleição da Diretoria atual legalmente constituída;
c) carta de apresentação do contador responsável, contratado ou associado, devidamente registrado no Conselho de Classe.
d) Cópia do CNPJ
§1º Com base na documentação prevista neste artigo, a Secretaria da Educação fará o encaminhamento devido.
§2º Para celebração do Convênio a Entidade deverá apresentar a documentação prevista neste artigo, respeitando-se o prazo
determinado no Artigo 2º da Lei nº 4.458/93.
§3º Em caso de renovação, o requerimento deverá ser feito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do
Convênio anterior, nos termos do disposto no art. 3º, da Lei nº 4.458/93.
Art. 6º A Entidade deverá fazer a prestação de contas em papel timbrado da mesma, e entregá-la entre o oitavo e o décimo dia útil
do mês seguinte, no período da manhã na Seção de Apoio a Convênios da Secretaria da Educação.
§1º os documentos mensais exigidos para prestação de contas, são:
I - Solicitação de pagamento indicando os recursos recebidos e relação dos pagamentos efetuados. Informar no corpo da soli-
citação, o nome do Banco, número da Agência e da Conta Corrente específica, onde será efetuado o depósito;
II - Originais e cópias legíveis para autenticação dos documentos e comprovantes de despesas, devidamente assinados pelo
presidente da Entidade, e devidamente carimbados nas vias originas com os seguintes dizeres: “PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU”, nos moldes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Serão aceitos holerites, notas fiscais em nome da Entidade que contenham CPF do recebedor. Em caso de recibos especificar o
tipo de serviço prestado.
III - Relação nominal dos alunos que frequentaram a Entidade naquele mês, conforme modelo emitido pela SEDU, assinado pelo
(a) pedagogo (a) responsável e pelo presidente da Instituição;
IV - Relatório mensal de atividades desenvolvidas no mês;
V - Balancete demonstrando as receitas;
VI - Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;
VII - Cópia do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
§2º Os documentos originais da prestação de contas deverão ser arquivados para fiscalização a qualquer tempo por um período
de 8 anos.
§3º Os documentos mencionados neste artigo, deverão ser referentes ao mês do repasse da verba.
§4º Após a aprovação da prestação de contas pela Secretaria da Educação, será encaminhado a Secretaria de Finanças o pedido
de liberação de verbas, a qual emitirá a ordem de pagamento cujo valor será depositado em conta bancária da Entidade, especi-
almente aberta para esse fim e cujo recibo de depósito valerá como comprovante de pagamento.
§5º Os recursos enquanto não utilizados serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira
oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação
de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que
um mês.
§6º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior, serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio
e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as pres-
tações de contas do ajuste.
§7º Os pressupostos de prestação de contas previstos neste artigo são condições para que a Entidade receba o repasse do mês
seguinte.
§8º Deverá ser entregue mensalmente a Certidão Negativa de Débito da Previdência Social e cópia do Certificado de Regula-
ridade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Caso as certidões estejam vencidas o pagamento será suspenso
temporariamente até a devida regularização das mesmas junto à Seção de Apoio a Convênios da SEDU.
§9º A Entidade deverá, ainda, comprovar a entrega da prestação de contas e do relatório técnico à Câmara Municipal de Sorocaba,
para conhecimento e fiscalização dos Senhores Vereadores.
§10. As seguintes despesas não poderão compor a prestação de contas: multas, juros e correção monetária decorrentes de
pagamentos fora de prazo; empréstimos não autorizados; passagens aéreas  e terrestres; hospedagem; promoção de festas e
eventos; aquisição de material permanente; construção; pagamento de impostos e encargos anteriores à celebração do convênio.
Art. 7º A Conveniada deverá apresentar até 31 de janeiro do ano seguinte, cópia do Balanço Anual ou Demonstrativo da Receita
e Despesa, com indicação dos valores repassados pela Prefeitura, referente ao exercício em que o numerário foi recebido, bem
como manifestação expressa do Conselho Fiscal sobre a exatidão da aplicação do montante recebido.
Art. 8º Caberá à Secretaria da Educação fornecer apoio técnico à Entidade conveniada, quanto à área de Educação.
Art. 9º Para fazer jus ao repasse da primeira parcela do ano seguinte, a Entidade conveniada deverá encaminhar a prestação de
contas da verba recebida no ano anterior.
Art. 10. Caberá à Entidade conveniada participar de todas as reuniões programadas, com antecedência, pela Secretaria da
Educação, bem como fornecer todas as informações necessárias à discussão de seus planos e projetos de trabalho.
Art. 11. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza trabalhista ou de qualquer espécie entre o Município e o pessoal
contratado pela Entidade para a execução do  Convênio autorizado por esta Lei.
Art. 12. O não cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei acarretará a suspensão do Convênio.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verba própria consignada no orçamento de
2012.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Dezembro de 2 011, 357º da Fundação de Sorocaba.
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