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Mortalidade infantil 
de Sorocaba é a
menor da história

Dados divulgados pela Fundação Seade revelam 
que Sorocaba apresenta o menor índice de mortalida-
de infantil da sua história e o mais baixo entre 48 cida-

des da região. A redução está relacionada a mais de 20 
ações desenvolvidas permanentemente pela Prefeitu-
ra de Sorocaba voltadas às mães e às crianças.

Zaqueu Proença / Secom 

Natal leva emoção 
ao Centro e bairros

Prefeitura legaliza
3.500 imóveis no
Júlio de Mesquita

Vídeomonitoramento
e vigilância serão
ampliados em 2014

Ações beneficiam 
mais de 15 mil
micro e pequenos
negócios em 2013

Emerson Ferraz / Secom 

Paulo Ochandio / Secom  (Arquivo)

Zaqueu Proença / Secom  

Alexandre Lombardi / Secom 

Natal é tempo de esperança
e reflexão, que nos renova a
esperança de novos tempos.
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Sorocaba registra menor 
mortalidade infantil da história

Em 2012, a mortalidade infantil na 
cidade de Sorocaba foi de 11,6 óbi-
tos por mil nascidos vivos, conforme 
o índice divulgado nesta quarta-feira 
(18) pelo Sistema Estadual de Análi-
se de Dados (Fundação Seade). Este 
coeficiente é o menor da história. Em 
comparação com 2011 (12,9), houve 
uma queda favorável do indicador em 
Sorocaba. Além disso, a taxa do muni-
cípio ficou menor que a média da mor-
talidade infantil dos 48 municípios que 
fazem parte do Departamento Regional 
de Saúde (DRS-16): 12,7 óbitos por mil 
nascidos vivos.

De acordo com a Secretaria da Saú-
de (SES), a redução está relacionada a 
uma série de ações e programas volta-
dos à assistência à criança, à gestante 

Prefeitura mantém mais de 20 ações
permanentes para mães e crianças

A mortalidade infantil é um 
dos principais indicadores de 
saúde pública. E a Prefeitura de 
Sorocaba tem realizado várias 
ações voltadas à vigilância em 
saúde e à assistência às gestan-
tes e às crianças em Sorocaba, 
implementadas de forma prio-
ritária pelo governo municipal. 
Nos últimos anos, a SES vem re-
alizando oficinas nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) para 
discutir ações, com o mesmo ob-
jetivo de reduzir a ocorrência de 
doenças e de mortes de crianças 
no primeiro ano de vida.

Em Sorocaba, o acompa-
nhamento de gestantes e be-

e ao parto na cidade, com ampliação de 
exames, acompanhamento de bebês 
internados, fornecimento de medica-
mentos e capacitação permanente dos 
profissionais de saúde, entre outros.

A redução do coeficiente de morta-
lidade infantil está relacionada ainda à 
atuação coordenada pelo Comitê Muni-
cipal de Mortalidade Materna e Infantil, 
na investigação dos dados e acompa-
nhamento dos serviços promovendo 
discussões e oportunidades de melho-
rias não apenas no setor público, mas 
também nos hospitais privados.

Ainda segundo a SES, o trabalho 
do Comitê tem sido muito intenso nas 
seis maternidades de Sorocaba, visan-
do sempre à melhoria do atendimento 
materno-infantil.
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bês é diferenciado. Há mais de 
20 ações permanentes na SES 
que interferem na mortalidade 
infantil, como treinamentos, ca-
pacitações, parcerias, trabalhos 
de grupo para gestantes e o in-
centivo ao aleitamento materno, 
com o Espaço Amamentação nas 
UBSs novas e nas reformadas.

Há ainda o pré-natal para 
gestantes de alto risco, atendi-
mento especial à gestante ado-
lescente, atendimento odontoló-
gico preferencial e obrigatório 
para todas as gestantes, além 
do controle e monitoramento 
das internações de gestantes 
durante o pré-natal. 

Licitação para monitoramento eletrônico termina em janeiro
A Prefeitura de Sorocaba definiu para 

o dia 21 de janeiro de 2014 a realização 
do Pregão Presencial para contratação 
de empresa especializada na prestação 
de serviços de vigilância eletrônica e 
presencial em próprios municipais. Ao 
todo, 306 unidades passarão a contar 
com os serviços de segurança, que va-
riam de acordo com o nível de vulnera-
bilidade definido pela Secretaria de Go-
verno e Segurança Comunitária (SEG).

De acordo com o estudo, que avaliou 
e classificou cada espaço público para 
definição do tipo de vigilância em cada 
um, ao menos 128 próprios serão con-
templados com sistemas de alarmes 
e videomonitoramento, entre escolas 
Municipais de Ensinos Fundamental 
e Médio, as unidades do Sabe Tudo, o 
Paço Municipal e as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). Locais como as Unida-
des Pré-Hospitalares das Zonas Norte e 
Oeste (UPHs), os Pronto-Atendimentos 
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de Brigadeiro Tobias, do Laranjeiras e 
do Éden (PAs) contarão, também, com 
vigilância presencial em razão das ca-
racterísticas de funcionamento.

O estudo também definiu que os de-
mais 178 próprios municipais - como 
Centros de Educação Infantil (CEIs), bi-
bliotecas, Zoológico, cemitérios, Ofici-
nas do Saber, dentre outros – contarão 
com sistema de alarme monitorado à 
distância e placas indicativas de segu-
rança.

A empresa que vencer a licitação 
será a responsável pela instalação, 
manutenção e operação de todo siste-
ma de vigilância, que contará com uma 
Central de Videomonitoramento própria 
a ser instalada no já existente Centro de 
Operação e Inteligência (COI) da Guarda 
Civil Municipal e uma frota própria de 
quatro veículos para atendimento inicial 
das ocorrências envolvendo os próprios 
cuja vigilância lhes compete.
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DECRETOS
SEJ Secretaria de Negócios Jurídicos 

 

 

                   PREFEITURA DE SOROCABA 

 
DECRETO Nº 20.880, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2 013. 

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

 
 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Orgânica do Município e nos termos da Lei nº 10.372 de 20 de Dezembro de 2012. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aberto no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba um Crédito Adicional 

Suplementar no importe de R$ 740.000,00 (Setecentos e quarenta mil reais), destinado a suplementar as seguintes dotações 
do orçamento vigente:  
 

Suplementado Órgão Funcional Ação Econômica Fonte Valor 
Programático 

00062 24.03.03  17 512 5007 2824 3.3.90.39.00 04 R$   50.000,00 
DEPTO DE ELETROMECÂNICA - SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO - MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
DE ÁGUA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

00097 24.06.00  04 122 7008 2320 3.1.91.13.00 04 R$  690.000,00 

ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOSADMINISTRATIVOS – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO  R$  740.000,00 

 
 

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

 

Anulado Órgão 
Funcional 

Ação Econômica Fonte Valor 
Programático 

00058 24.03.02 17 512 5007 2824 3.3.90.39.00 04 R$   400.000,00 

DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO - MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ÁGUA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

00074 24.04.01 17 512 5007 1609 4.4.90.52.00 04 R$    40.000,00 

DEPTO DE ESGOTO - SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA 
DE ESGOTO – INVESTIMENTOS 

00087 24.05.01 17 512 5007 2181 3.3.90.30.00 04 R$  150.000,00 

DEPTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO - OPERACIONALIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

00094 24.05.02 17 512 5007 2181 3.3.90.30.00 04 R$   100.000,00 

DEPTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO - OPERACIONALIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

00095 24.05.02 17 512 5007 2181 3.3.90.39.00 04 R$     50.000,00 

DEPTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO SANITÁRIO - OPERACIONALIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

TOTAL DA ANULAÇÃO R$  740.000,00 
 

 
Decreto nº 20.880, de 28/11/2013 – fls. 2.  

 

 

 

                   PREFEITURA DE SOROCABA 

 
 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Tropeiros, em 28 de Novembro de 2 013, 359º da Fundação de Sorocaba. 

 
 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal 

 
 

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
 

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária 

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

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

 
 
 

DECRETO Nº 20.912, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre funcionamento excepcional do Mercado 
Municipal e dá outras providências). 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO a proximidade das Festas de Fim de Ano, 
em que a procura aos produtos comercializados no Mercado 
Municipal se intensifica;
CONSIDERANDO a necessidade de dar estrutura física e 
aprimorar o atendimento ao público às vésperas do Natal e 
Ano Novo;
CONSIDERANDO que o Mercado Municipal funciona de segunda 
à sexta das 8 hs às 18 hs, aos sábados dás 8 hs às 14 hs e que 
não funciona aos domingos;
CONSIDERANDO, finalmente, que é oportuno e conveniente 
que referido estabelecimento possa atender eficazmente aos 
consumidores, 

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado, em caráter excepcional, o funcionamento 
do Mercado Municipal de Sorocaba, nos seguintes dias e 
horários: 

Dia 21 – dás 7 hs às 16 hs
Dia 22 – dás 7 hs às 14 hs
Dia 23 – dás 7 hs às 20 hs
Dia 24 – dás 7 hs às 18 hs
Dia 31 – dás 7 hs às 14 hs.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

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

Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

Decreto nº 20.912, de 18/12/2013 – fls. 2. 

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

DECRETO Nº 20.913, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Autoriza a adesão à Ata de Registro de Preços FNDE/MEC e dá 
outras providências).
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, 

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a Adesão ao Processo Licitatório, na 
modalidade de Ata de Registro de Preços, realizado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da 
Educação (FNDE/MEC) para aquisição de bens e contratação de 
serviços em ações e projetos educacionais.

Parágrafo único. A adesão fica condicionada à demonstração 
da vantajosidade e economicidade, mediante a realização de 
ampla pesquisa de mercado.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

(Processo nº 8.592/2005)
DECRETO Nº 20.915, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem 
público municipal e dá outras providências). 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, 
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido a título precário, pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, a contar da data da publicação 
deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito 
e caracterizado ao Sr. FLÁVIO BENEDITO AIDAR GAVIOLI, 
conforme consta do Processo Administrativo nº 8.592/2005, 
a saber:
Terreno constituído por parte da Área Verde “J-12”, do 
loteamento denominado “Jardim Santa Rosália”, nesta 
cidade, contendo a área de 143,61 m² (cento e quarenta e três 
metros quadrados e sessenta e hum decímetros quadrados), 
pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as 
seguintes características e confrontações: faz frente para a 
Rua Marquês de Paranaguá, onde mede 8,00 metros; do lado 
direito de quem da referida rua olha para o terreno, confronta-
se com o remanescente da área em questão, onde mede 19,75 
metros; do lado esquerdo, na mesma situação, confronta-se 
com o prédio nº 271 da mesma rua, onde mede 21,00 metros; 
nos fundos, confronta-se com o remanescente da área em 
questão, onde mede 6,44 metros.”
Art. 2º O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente 
para o plantio de culturas rápidas e/ou árvores frutíferas, bem 
como para o plantio de mudas de árvores de espécies nativas, 
vedado, na área, qualquer tipo de edificação, bem como a 
prática de utilização para fins comerciais.
Parágrafo único. As mudas de árvores de espécies nativas 
podem ser retiradas gratuitamente no Parque Natural “Chico 
Medes”.
Art. 3º Havendo necessidade de fechamento da área, o 
mesmo deverá ser feito de cercas vivas, entendidas estas por 
espécies vegetais arbustivas, plantadas em linha, que após 
crescerem, podadas ou não, promovam o fechamento da 
área, sendo possível o uso das seguintes espécies: Murraya 
exótica (murta de cheiro); Duranta repens (pingo de ouro); 
Hybiscus sinensis (hibisco ou graxa de estudante); Cupressus 
sempervirens (cedrinho); Lantana camara (lantana), vedada a 
construção de muro de alvenaria e fechamento por arames.
Parágrafo único. Até o crescimento da cerca viva descrita no 
caput deste artigo, fica permitido, excepcionalmente, que a 
área objeto deste Decreto seja cercada por alambrado, o qual 
deverá ser removido posteriormente.
Art. 4º Na hipótese de existência de mata ciliar, faixa de 
proteção ao córrego, ou demais áreas de preservação 
permanente, na área ora permitida, fica o permissionário 
obrigado a protegê-la.
Art. 5º O permissionário assinará Termo de Responsabilidade 
pelo qual se obrigará a manter o imóvel limpo e cercado, 
defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo 
que os agentes da municipalidade adentrem a área sempre 
que necessário, assim como pagar as tarifas públicas 
incidentes sobre o imóvel ora permitido, decorrentes de 
serviços públicos mensuráveis e divisíveis, utilizados pelo 
permissionário ou postos a sua disposição.
Art. 6º As eventuais benfeitorias existentes no imóvel, quando 
de sua devolução ao Poder Municipal, ficarão integradas ao 
Patrimônio Público, sem direito a qualquer indenização ou 
retenção.
Art. 7º A presente permissão é revogável a qualquer tempo, 
independente de qualquer indenização, sem prévio aviso, a 
critério da Administração Pública Municipal.

Decreto nº 20.915, de 18/12/2013 – fls. 2. 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

(Processo nº 32.012/2012)
DECRETO Nº 20.914, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

 
(Altera a redação do inciso IX, do artigo 9º, do Decreto nº 
14.576, de 5 de Setembro de 2005, que  regulamenta, no 
âmbito do Município, a utilização da modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns 
e dá outras providências).

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, 

DECRETA:
Art. 1º O inciso IX, do artigo 9º, do Decreto nº 14.576, de 5 de 
Setembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º (…)

IX -  a prática dos demais atos pertinentes ao procedimento, 
exceto a subscrição do Edital que deve ser feita pela autoridade 
superior ou conforme delegação prevista no Decreto nº 20.450, 
de 14 de Fevereiro de 2013”. (NR)
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições constantes do 

Decreto nº 14.576, de 5 de Setembro de 2005. 

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão 
por conta de verba orçamentária própria.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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DECRETO Nº 20.916, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem 
público municipal e dá outras providências). 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, 
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido a título precário, pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, a contar da data da publicação 
deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito e 
caracterizado ao Sr. JOSÉ ANTONIO FERNANDES DE JESUS, 
conforme consta do Processo Administrativo nº 10.206/2013, 
a saber:
“Terreno constituído por parte da Área Verde, do loteamento 
denominado “Jardim Nilton Torres”, nesta cidade, contendo 
a área de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados), 
pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as 
seguintes características e confrontações: faz frente para 
a Rua Maria Raphaela Pagliucca, onde mede 10,00 metros; 
do lado direito de quem da referida rua olha para o terreno, 
confronta-se com o remanescente da área em questão, onde 
mede 15,00 metros; do lado esquerdo, na mesma situação, 
confronta-se também com o remanescente da área em 
questão, onde mede também 15,00 metros; nos fundos, 
confronta-se também com o remanescente da área em 
questão, onde mede 10,00 metros. A área acima descrita 
localiza-se defronte aos lotes 67 e 68, da quadra M, do mesmo 
loteamento.”
Art. 2º O permissionário deverá utilizar o imóvel 
exclusivamente para o plantio de mudas de árvores de 
espécies nativas, vedado, na área, qualquer tipo de edificação 
e a prática de utilização para fins comerciais.
Parágrafo único. As mudas de árvores de espécies nativas 
podem ser retiradas gratuitamente no Parque Natural “Chico 
Mendes”.
Art. 3º Na hipótese de existência de mata ciliar, faixa de 
proteção ao córrego, ou demais áreas de preservação 
permanente, na área ora permitida, fica o permissionário 
obrigado a protegê-la.
Art. 4º O permissionário assinará Termo de Responsabilidade 
pelo qual se obrigará a manter o imóvel limpo e cercado, 
defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo 
que os agentes da municipalidade adentrem a área sempre 
que necessário, assim como pagar as tarifas públicas 
incidentes sobre o imóvel ora permitido, decorrentes de 
serviços públicos mensuráveis e divisíveis, utilizados pelo 
permissionário ou postos a sua disposição.
Art. 5º As eventuais benfeitorias existentes no imóvel, quando 
de sua devolução ao Poder Municipal, ficarão integradas ao 
Patrimônio Público, sem direito a qualquer indenização ou 
retenção.
Art. 6º A presente permissão é revogável a qualquer tempo, 
independente de qualquer indenização, sem prévio aviso, a 
critério da Administração Pública Municipal.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

Decreto nº 20.916, de 18/12/2013 – fls. 2. 

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

(Processo nº 11.112/2013)
DECRETO Nº 20.917, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Altera o art. 1º do Decreto nº 20.791, de 2 de Outubro de 2013 
e dá outras providências).
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o interesse público de construção da Praça 
da Juventude;
CONSIDERANDO o interesse da Secretaria de Esportes em 
construir a referida obra pública em área pública atualmente 
sob permissão de uso à Associação de Moradores e 
Proprietários do Jardim Piazza Di Roma I e II, Jardim Tulipas, 
Jardim Arco Íris, Jardim Verde Vale, Central Parque, Jardim 
Colonial e Adjacências conforme art. 1º do Decreto nº 20.791, 
de 2 de Outubro de 2013;
CONSIDERANDO que a referida permissão é revogável a 
qualquer tempo independentemente de qualquer indenização, 
conforme bem constou no art. 14 do Decreto nº 20.791, de 2 
de Outubro de 2013, 
DECRETA:
Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 20.791, de 2 de Outubro de 2013, 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Fica permitido, a título precário, pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, a contar da data da publicação 
deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito, 
com área de 12.271,83m², à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E 
PROPRIETÁRIOS DO JARDIM PIAZZA DI ROMA I E II, JARDIM 
TULIPAS, JARDIM ARCO ÍRIS, JARDIM VERDE VALE, CENTRAL 
PARQUE, JARDIM COLONIAL E ADJACÊNCIAS, conforme consta 
do Processo Administrativo nº 11.112/2013, a saber:
Descrição: “Terreno constituído por parte do Sistema de 
Recreio, do loteamento denominado “Jardim São Marcos” 
e parte da Área Verde, do loteamento denominado “Central 
Parque”, nesta cidade, contendo a área de 12.271,83 m² (doze 
mil, duzentos e setenta e um metros quadrados, e oitenta e três 
decímetros quadrados), pertencente à Prefeitura Municipal de 
Sorocaba, com as seguintes características e confrontações: 
faz frente para a Rua Mario Soave, onde mede 156,07 metros, 
Az. 138º09’45”, seguindo sua descrição no sentido horário; 
segue em curva à direita, no desenvolvimento de 9,44 metros, 
fazendo testada para a confluência das Ruas Mario Soave 
e Giuseppina Gagliero; seguem em reta 64,86 metros, Az. 
228º16’19”, fazendo testada para a Rua Giuseppina Gagliero; 
deflete à direita e segue 177,08 metros, Az. 318º0’58”, 
confrontando com a quadra CQ, do Central Parque; deflete 
à direita e segue 46,27 metros, Az. 48º16’14”, confrontando 
com o remanescente da área em questão; deflete à direita e 
segue 5,00 metros, deflete à esquerda e segue 18,03 metros; 
deflete à esquerda e segue 10,00 metros, confrontando até 
aqui com o remanescente da área em questão, indo atingir 
o ponto de partida desta descrição, onde fecha o perímetro.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

Decreto nº 20.917, de 18/12/2013 – fls. 2. 

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

(Processo nº 22.709/2013)
DECRETO Nº 20.918, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem 
público municipal e dá outras providências).
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, 
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido a título precário, pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, a contar da data da publicação 
deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito e 
caracterizado ao Sr. VALDEMAR O. SOUZA, conforme consta do 
Processo Administrativo nº 22.709/2013, a saber:
“Terreno constituído pelas áreas remanescentes dos prédios 
nºs 271, 275, 281, 291 e 301 da Rua Vilarino Pires Nogueira 
e pela área remanescente do prédio nº 43 da Rua Rosa 
Maria de Oliveira, todos do loteamento denominado “Jardim 
Nogueira”, nesta cidade, contendo a área de 300,77 m² 
(trezentos metros quadrados e setenta e sete decímetros 
quadrados), pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, 
com as seguintes características e confrontações: faz frente 
para a Rua Vilarino Pires Nogueira, onde mede em curva um 
desenvolvimento de 40,00 metros; do lado direito de quem da 
referida rua olha para o terreno, confronta-se com o lote 14, da 
quadra 3, Jardim Zulmira, onde mede 15,30 metros; do lado 
esquerdo, confronta-se com o remanescente do prédio nº 43 
da Rua Rosa Maria de Oliveira, onde mede 2,00 metros; nos 
fundos, confronta-se com os lotes 6, 7, 8, 9 e 10, da quadra 3, 
do mesmo loteamento.” 
Art. 2º O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente 
para o plantio de culturas rápidas e/ou árvores frutíferas, 
vedado qualquer tipo de edificação, bem como a prática de 
utilização para fins comerciais.
Parágrafo único. As mudas de árvores de espécies nativas 
podem ser retiradas gratuitamente no Parque Natural “Chico 
Mendes”.
Art. 3º Havendo necessidade de fechamento da área, o mesmo 
deverá ser feito de cercas vivas, entendidas estas por espécies 
vegetais arbustivas, plantadas em linha, que após crescerem, 
podadas ou não, promovam o fechamento da área, sendo 
possível o uso das seguintes espécies: Murraya exótica (murta 
de cheiro); Duranta repens (pingo de ouro); Hybiscus sinensis 
(hibisco ou graxa de estudante); Cupressus sempervirens 
(cedrinho); Lantana camara (lantana), vedada a construção de 
muro de alvenaria e fechamento por arames.
Art. 4º Na hipótese de existência de mata ciliar, faixa de proteção 
ao córrego, ou demais áreas de preservação permanente, na 
área ora permitida, fica o permissionário obrigado a protegê-la.
Art. 5º O permissionário assinará Termo de Responsabilidade 
pelo qual se obrigará a manter o imóvel limpo e cercado, 
defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo 
que os agentes da municipalidade adentrem a área sempre que 
necessário, assim como pagar as tarifas públicas incidentes 
sobre o imóvel ora permitido, decorrentes de serviços públicos 
mensuráveis e divisíveis, utilizados pelo permissionário ou 
postos a sua disposição.
Art. 6º As eventuais benfeitorias existentes no imóvel, quando 
de sua devolução ao Poder Municipal, ficarão integradas ao 
Patrimônio Público, sem direito a qualquer indenização ou 
retenção.
Art. 7º A presente permissão é revogável a qualquer tempo, 
independente de qualquer indenização, sem prévio aviso, a 
critério da Administração Pública Municipal.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Decreto nº 20.918, de 18/12/2013 – fls. 2. 
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

(Processo nº 3.672/2010)
DECRETO Nº 20.919, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre permissão de uso de bem público municipal e dá 
outras providências).
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário, pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, a contar da data da publicação 
deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito e 
caracterizado pelo Sr. OSVALDO CABRAL SARTI, conforme 
consta do Processo Administrativo nº 3.672/2010, a saber:
“Terreno constituído pela área remanescente do antigo prédio 
nº 4.217 da Avenida Bandeirantes, no Bairro denominado 
“Brigadeiro Tobias”, nesta cidade, contendo a área de 211,43 
m² (duzentos e onze metros quadrados  e quarenta e três 
decímetros quadrados), pertencente à Prefeitura Municipal de 
Sorocaba, com as seguintes características e confrontações: 
faz frente para a Avenida Bandeirantes, onde mede 5,64 metros, 
seguindo sua descrição no sentido horário; segue em curva à 
direita, no desenvolvimento de 9,10 metros, confrontando com 
a confluência da Avenida Bandeirantes e Rua José Sarti; segue 
14,95 metros, confrontando com a Rua José Sarti; deflete à 
direita e segue 10,71 metros, confrontando com propriedade 
pertencente à Osvaldo Cabral Sarti; deflete à direita e segue 
17,55 metros, confrontando com propriedade pertencente 
à Osvaldo Cabral Sarti, indo atingir o ponto de partida desta 
descrição, onde fecha o perímetro.”
Art. 2º O permissionário poderá utilizar o imóvel para 
urbanização, caracterizada como revestimento do solo com 
gramíneas e/ou flores e/ou arbustos, vedado qualquer tipo de  
edificação, assim como a prática de atividades  comerciais.
Art. 3º Na hipótese de existência de mata ciliar, faixa de proteção 
ao córrego, ou demais áreas de preservação permanente na 
área ora permitida, fica o permissionário obrigado a protegê-la.
 Art. 4º O permissionário assinará Termo de Responsabilidade 
pelo qual se obrigará a manter o imóvel limpo e cercado, 
defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo 
que os agentes da Municipalidade adentrem a área sempre que 
necessário , assim como pagar as tarifas públicas incidente 
sobre o imóvel ora permitido, decorrentes de serviços públicos 
mensuráveis e divisíveis, utilizados pelo permissionário ou 
postos a sua disposição.
Art. 5° As eventuais benfeitorias existentes no imóvel quando 
de sua devolução ficarão integradas ao patrimônio público 
municipal, sem direito a qualquer indenização ou retenção.
 Art. 6º A presente permissão é revogável a qualquer tempo, 
sem prévio aviso, a critério da Administração Pública Municipal.
 Art. 7º As despesas  decorrentes da execução do presente 
Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.
 Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

Decreto nº 20.919, de 18/12/2013 – fls. 2. 

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

(Processo nº 12.739/2011)
DECRETO Nº 20.920, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 20.501, de 27 Março de 2013, que dispõe sobre 
permissão de uso de bem público municipal e dá outras providências).
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de Sorocaba, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica expressamente revogado o Decreto nº 20.501, de 27 de Março de 2013, que 
dispõe sobre permissão de uso de bem público municipal ao Sr. ANAGILDO PEREIRA DA SILVA, 
conforme consta do Processo Administrativo 12.739/2011.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba 
orçamentária própria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

SECRETARIA DE NEGÓCIOS 
JURÍDICOS

DIVISÃO DE CONTROLE 
DE DOCUMENTOS E ATOS 

OFICIAIS

PROCESSOS DESPACHADOS 
PELO SR. SECRETARIO DOS 
NEGOCIOS JURÍDICOS

1 –    PROCESSO Nº  32.676-
6/2011 
 Interessado – Restaurante 
Pracomer Ltda ME
Assunto – Auto de Infração/
Multa
Requerimento datado de 
01/10/2013  
Despacho - INDEFERIDO

NR: O presente indeferimento 
está sendo republicado por 
ter saído anteriormente com 
incorreção.

SOLANGE APARECIDA 
GEREVINI  LLAMAS

Chefe da Divisão de Controle 
de Documentos e Atos 

Oficiais

LEIS
(Processo nº 33.254/2013)

LEI Nº 10.660, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2 014.

(Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba a repassar 
recursos financeiros à Liga Sorocabana de Blocos e Escolas de 
Samba – LISOBES, e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 491/2013 – autoria do EXECUTIVO.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Sorocaba autorizada a 
repassar, mediante convênio, à Liga Sorocabana de Blocos 
e Escolas de Samba - LISOBES, o valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) para realização dos desfiles 
do Carnaval de 2014.

Parágrafo único. O valor a que se refere este artigo será 
repassado à Liga Sorocabana de Blocos e Escolas de Samba 
- LISOBES em 2 (duas) parcelas, na forma e datas a serem 
estabelecidas no respectivo convênio.

Art. 2º A Liga Sorocabana de Blocos e Escolas de Samba - 
LISOBES fica obrigada a prestar contas dos recursos recebidos, 
apresentando relatório e cópias dos documentos fiscais, nos 
termos do art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 3º Os recursos necessários à execução da presente Lei 
correrão por conta do Fundo Municipal para a Realização de 
Festejos Populares sob a rubrica 18.01.00 13.392 3009 2521 
3.3.90.39.00 03.1000017 - R$ 250.000,00.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 13 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.660,  de 13 de Dezembro de 2013,  foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

                      Palácio dos Tropeiros, em 13 de Dezembro de 2 013.

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

Lei nº 10.660, de 13/12/2013 – fls. 2. 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
DE SOROCABA E A LISOBES - LIGA SOROCABANA DE BLOCOS E 
ESCOLAS DE SAMBA.

(Processo nº 33.254/2013)

Pelo presente Convênio, de um lado a PREFEITURA DE 
SOROCABA, neste ato e nos termos do Decreto nº 20.458, de 
28 de Fevereiro de 2013, representada pela Secretária da 
Cultura, Jaqueline Gomes da Silva, e de outro lado a LISOBES 
- LIGA SOROCABANA DE BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA,CNPJ 
Nº 08.575.455/0001-47, declarada de Utilidade Pública 
pela Lei Municipal nº 9.614, de 15 de Junho de 2011, neste 
ato representada pelo Sr. João Paulo Rolim Marques, RG. nº 
10.225.966 SSP/SP e CPF nº 002.898.778-06, Presidente, 
doravante denominada CONVENIADA, nos termos da Lei nº 
............, de ..... de ..................... de 2013, têm entre si, justo e 
conveniado, o que vem a seguir:

CLÁUSULA I

O presente Convênio tem por finalidade o repasse por parte 
do MUNICÍPIO à CONVENIADA, do valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), em 2 (duas) parcelas, a 
serem efetivadas nos meses de Dezembro de 2013 e Janeiro 
de 2014, para realização dos desfiles de Carnaval de 2014, 
de acordo com a análise do seu Plano de Trabalho, tendo em 
vista os critérios estabelecidos para convênios, aprovados pela 
Secretaria da Cultura.

CLÁUSULA II

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 nºs 4.320/64 e 
8.666/93 (Lei de Licitações), assim como na Lei Complementar 
Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com 
suas alterações subsequentes, sob pena de adoção das 
medidas judiciais cabíveis, pelo Município.

§ 1º Os documentos exigidos para prestação de contas são:

I - Solicitação de pagamento indicando os recursos 
recebidos e relação dos pagamentos efetuados, descrevendo 
resumidamente, os documentos de despesas e informando, no 
corpo da solicitação, o nome do Banco      , nº     da agência    e 
da conta corrente     onde será efetuado o depósito;

II - Originais e cópias legíveis para autenticação dos 
comprovantes de despesas, devidamente assinados pelo 
presidente da Entidade e carimbados nas vias originais com os 
seguintes dizeres: “PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM 
O MUNICÍPIO DE SOROCABA”, tudo de acordo com o Plano de 

Trabalho apresentado pela entidade;

III - Relatório mensal de atividades;

IV - Balancete mensal, assinado por técnico responsável 
autorizado, legalmente vinculado à CONVENIADA, 
demonstrando as Receitas e Despesas;

V - Cronograma de atividades do mês subsequente;

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;

VIII – O relatório de prestação de contas, que deverá ser 
devidamente preenchido e assinado pelo beneficiado e por 
um contador, com o respectivo registro no CRC, responsável 
por organizar a documentação de acordo com as Leis 
Federais nºs 4.320/64 e 8.666/93 (Lei de Licitações), assim 
como na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal);

§ 2º A prestação de contas deverá ser feita de acordo com o 
modelo de formulário fornecido pela Secretaria de Cultura.

Lei nº 10.660, de 13/12/2013 – fls. 3.

§ 3º Como comprovantes de despesas serão aceitos holerites, 
guias de recolhimento de impostos e contribuições e notas 
fiscais em nome da Entidade, que contenham CNPJ. Não 
serão aceitos recibos, e os documentos mencionados deverão 
ser referentes ao mês do repasse da verba.

§ 4º As seguintes despesas não poderão compor a prestação 
de contas: multas, juros e correção monetária decorrentes 
de pagamentos fora do prazo; empréstimos não autorizados; 
passagens aéreas e terrestres; hospedagem; construção; 
equipamento e material permanente; pagamento de encargos 
e impostos anteriores à celebração deste convênio.

§ 5º Os documentos originais da Prestação de Contas deverão 
ser arquivados na Entidade para fiscalização a qualquer 
tempo por um período 08 (oito) anos. As irregularidades na 
comprovação apresentada terão prazo máximo de 30 (trinta) 
dias para serem sanadas, sendo o mesmo prazo aplicado no 
caso de omissão.

§ 6º Se decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, 
e não havendo a devida regularização, haverá a suspensão 
de novas concessões à CONVENIADA, devendo o fato ser 
comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 7º A CONVENIADA 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.

§ 8º Os recursos, enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de 
instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual 
ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira 
de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em 
títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que um mês.

§ 9º 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 a prestação de contas do ajuste.

§ 10. Os pressupostos de prestação de contas previstos neste 
instrumento são condições para que a CONVENIADA receba o 
repasse do mês subsequente.

§ 11. Quando houver o descumprimento da sua utilização, 
a CONVENIADA deverá repor ou restituir o numerário à 
PREFEITURA, devidamente atualizado no período, até a data 
do efetivo depósito.

§ 12. Após a utilização dos recursos financeiros objeto deste 
Convênio, a CONVENIADA deverá fazer a prestação de contas 
final, em seu próprio impresso ou papel timbrado, e entregá-
la até 30 dias após o encerramento do Convênio, isto é, após 
a data de encerramento das festividades do carnaval de 2014, 
acompanhada dos documentos previstos nesta cláusula e 
referentes ao período de vigência deste Convênio.

CLÁUSULA III

A CONVENIADA deverá apresentar, até 31 de Jane
iro de 2014, cópia do Balanço Anual ou Demonstrativo de 
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 do montante recebido.

CLÁUSULA IV

A CONVENIADA não poderá redistribuir os recursos objetos 
do presente Convênio a outras entidades congêneres ou não, 
assim como a aplicação de tais recursos em atividade diversa 
da prevista neste instrumento.

Parágrafo único. Os recursos não repassados às escolas 
deverão ser devolvidos aos cofres públicos.

CLÁUSULA V

São obrigações da CONVENIADA:
Lei nº 10.660, de 13/12/2013 – fls. 4.

1 - Gerir os recursos repassados pelo MUNICÍPIO;

2 - Distribuir recursos às escolas de samba e blocos 
carnavalescos a ela afiliados;

3 - Organizar os desfiles das escolas de samba e blocos;
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4 - Realizar o concurso da Corte do Carnaval;

5 - Contratar jurados e realizar as apurações dos votos;

6 - Premiar as escolas de samba;

7 - Responsabilizar-se pelo transporte de carros alegóricos ao 
local dos desfiles, com retorno após a finalização dos eventos;

8 - Responsabilizar-se pelo transporte dos integrantes das 
agremiações ao sambódromo e retorno.

CLÁUSULA VI

Caberá à Secretaria da Cultura fornecer apoio técnico à 
Entidade Conveniada, quanto à área de Cultura, bem como 
fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das 
atividades correspondentes.

CLÁUSULA VII

Caberá à CONVENIADA participar de todas as reuniões 
programadas com antecedência pela Secretaria da Cultura, 
bem como fornecer todas as informações necessárias à 
discussão de seus planos e projetos de trabalho.

CLÁUSULA VIII

Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza trabalhista 
de qualquer espécie entre o Município e o pessoal contratado 
pela CONVENIADA para a execução deste convênio.

CLÁUSULA IX

O não cumprimento das normas estabelecidas neste 
instrumento acarretará a suspensão imediata do presente 

Convênio.

CLÁUSULA X

Este Convênio poderá ser denunciado por quaisquer das partes, 
dada à inadimplência de quaisquer das cláusulas anteriores ou 
por outros motivos, com prazo de um mês de antecedência, 
mediante comunicação por escrito, feita pelo denunciante à 
outra parte.

CLÁUSULA XI

Para dirimir eventuais dúvidas emergentes deste Convênio e 
não solucionadas pela via administrativa, fica eleito o foro da 
Comarca de Sorocaba.

E por estarem assim justos e conveniados, firmam o presente 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 2 (duas) 
testemunhas.

Lei nº 10.660, de 13/12/2013 – fls. 5. 

Palácio dos Tropeiros, em        de                   de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

JAQUELINE GOMES DA SILVA
Secretária da Cultura

JOÃO PAULO ROLIM MARQUES
LISOBES - Liga Sorocabana de Blocos e Escolas de Samba

Testemunhas:

1.

2.

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

  

Lei nº 10.661, de 16/12/2013 – fls. 3. 

Convênio GSSP/ATP-

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE 
SÃO PAULO, POR SUA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
E O MUNICÍPIO DE SOROCABA, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E 
SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE 
NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA 
MILITAR.

Processo nº 17.507/2013

Aos .... dias do mês de..., do ano de ........, o ESTADO DE SÃO 
PAULO, por sua SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, neste 
ato representado, respectivamente pelo Titular da Pasta e pelo 
Comandante Geral da Polícia Militar, devidamente autorizados 
na Lei nº 684, de 30 de Setembro de 1975, alterada pela Lei 
nº 14.511, de 22 de Julho de 2011 e regulamentado pelo 
Decreto Estadual nº 58.568, de 19 de Novembro de 2012, e 
o MUNICÍPIO DE SOROCABA, representado por seu Prefeito 
Municipal, Antonio Carlos Pannunzio, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador do 
RG nº ......................... e CPF nº ..................., assim como pela 
Lei Municipal nº ........., de ........de ............ de 2013, doravante 
denominados, respectivamente, ESTADO e MUNICÍPIO, 
celebram o presente Convênio que será regido pelas cláusulas 
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente convênio o estabelecimento das 
condições para a execução por parte do ESTADO, no MUNICÍPIO, 
dos seguintes serviços:

I – Prevenção e extinção de incêndios;

II – Busca e salvamento;

III – Aprovação de projetos de proteção contra incêndios;

IV – Fiscalização das normas de prevenção de incêndios e de 
proteção à vida e ao patrimônio;

V – Ações em situações de calamidade pública;

VI – Resgate de acidentados e socorros diversos.

VII - Prestar assessoria prévia para obtenção de Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros – AVCB, para eventos realizados pela 
Prefeitura Municipal de Sorocaba através de suas respectivas 
Secretarias.

Parágrafo único. Os serviços de que trata esta cláusula serão 
executados por intermédio de Unidade Operacional do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar, nos termos do Plano de Trabalho 
anexo, que integra o presente instrumento, sem prejuízo do 
contido na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Atribuições de Cada Partícipe em 
Relação à Unidade Operacional

Os partícipes terão as seguintes atribuições, em relação à 
Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar:

I - O ESTADO:

a) Constituição de efetivo policial militar tecnicamente 
habilitado, observadas as diretrizes do Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar, respondendo pela remuneração e encargos 
previdenciários correspondentes;

b) Fornecimento de uniformes aos Policiais Militares;

II - O MUNICÍPIO:

a) Construção, adaptação ou locação dos imóveis que abrigarão 
as Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar, mediante prévia aprovação por parte deste;

b) Aquisição de combustíveis, lubrificantes e demais materiais 
do gênero para a regular utilização e manutenção das viaturas 
e equipamentos;

c) Fornecimento dos materiais necessários à limpeza das 
dependências, assim como de refeições ao efetivo do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar e, quando for o caso, dos 
bombeiros municipais a que se refere à Cláusula Quinta do 
presente instrumento;

d) Execução dos serviços de manutenção das instalações, 
equipamentos e viaturas;

e) Instalação de hidrantes públicos de coluna, de acordo com 
plano elaborado com a participação do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar.

f) Repasse da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
trimestralmente, para ser utilizada exclusivamente como forma 
suplementar das receitas necessárias para encargos acima, 
inclusive para despesas miúdas e de pronto pagamento para 
aquisição de materiais de limpeza dos quartéis e viaturas; 
despesas à aquisição de combustível, lubrificantes e materiais 
de mesmo gênero; despesas para aquisição de material de 
consumo – sendo vedada expressamente a aquisição de 
material permanente, que será sempre de objeto de solicitação 
à Divisão de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de 
Sorocaba;

g) O repasse que trata a alínea anterior será efetuado até o dia 
15 do primeiro mês do trimestre, mediante a apresentação de 
prestação de contas referente ao trimestre anterior, até o dia 25 
do último mês do trimestre.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Viaturas, dos Equipamentos 
Especializados, Inclusive de Comunicação, e do Material de 
Consumo Durável.

A aquisição e substituição de viaturas, equipamentos 
especializados, inclusive de comunicação, e material de 
consumo durável serão promovidas pelos partícipes de acordo 
com o Plano de Trabalho que integra o presente instrumento.

Parágrafo único. As aquisições e substituições a que se 
refere esta cláusula atenderão às especificações do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar.

CLÁUSULA QUARTA – Da Fiscalização de Imóveis

O MUNICÍPIO ouvirá o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
em todos os processos referentes a projetos e alvarás para 
construção, reforma ou conservação de imóveis, os quais, 
excetuados aqueles relativos a residências unifamiliares, 
somente serão aprovados ou expedidos se verificada a fiel 
observância das normas técnicas de prevenção e segurança 
contra incêndios.
Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar será 
ouvido, também, nos casos de vistoria para a concessão de 
alvará de “habite-se” e de funcionamento, assim como para 

aquilatar a efetiva observância das normas técnicas de 
prevenção de incêndios e acidentes.

CLÁUSULA QUINTA – Da Cooperação de Bombeiros 
Municipais na Execução dos Serviços

Os serviços de que trata a cláusula primeira deste 
instrumento poderão contar, a critério exclusivo do 
MUNICÍPIO, com a cooperação de bombeiro municipal, nos 
termos do artigo 1º-A da Lei nº 684, de 30 de Setembro de 
1975, acrescentado pela Lei nº 14.511, de 22 de Julho de 
2011.

§ 1º A atuação do bombeiro municipal dependerá da 
elaboração de Plano de Trabalho específico, aprovado pelo 
Secretário da Segurança Pública, observadas as instruções 
contidas na resolução a que alude o artigo 3º do Decreto nº 
58.568, de 19 de Novembro de 2012.

§ 2º - Ficarão a cargo do ESTADO, por intermédio do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar, as seguintes atribuições, 
na hipótese da cooperação a que se refere o “caput” desta 
cláusula:

1. Estabelecimento dos padrões e critérios para a seleção 
de pessoal por parte do MUNICÍPIO;

2. Planejamento e execução do treinamento;

3. Credenciamento, apontando expressamente os serviços 
passíveis de execução pelo bombeiro municipal;

4. Implantação, coordenação, acompanhamento e 
supervisão dos serviços;

5. Atualização profissional do bombeiro municipal.

§ 3º Ficarão a cargo do MUNICÍPIO as seguintes atribuições, 
na hipótese da cooperação a que se refere o “caput” desta 
cláusula:

1. Disponibilização e recomposição do respectivo efetivo, 
arcando com a remuneração e os demais encargos laborais 
e previdenciários;

2. Fornecimento de equipamentos de proteção individual e 
de uniformes, em consonância com a orientação do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar, providenciando, quando 
necessária, sua substituição.

CLÁUSULA SEXTA – Dos Recursos Orçamentários e 
Financeiros

O valor estimado para implantação dos serviços objeto deste 
convênio é de R$ (..............................), dos  quais R$ (...........
..........................) onerarão o elemento econômico ..............
...................., do orçamento do ESTADO, e R$ ....................... 
o orçamento do MUNICÍPIO em verba orçamentária própria, 
suplementada se necessário.

§ 1º Não haverá transferência de recursos financeiros 
estaduais para o MUNICÍPIO.

§ 2º Após a implantação dos serviços a que se refere 
o “caput” desta cláusula, as despesas decorrentes do 
presente convênio correrão à conta das dotações próprias 
de cada partícipe, na conformidade das respectivas leis 
orçamentárias.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vigência

O prazo de vigência deste convênio é de 30 (trinta) anos, a 
contar da data da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – Das Alterações

Este convênio e o(s) respectivo(s) Plano(s) de Trabalho 
poderá(ão) ser alterado(s), visando ao aperfeiçoamento 
dos serviços e melhor utilização dos recursos financeiros, 
mediante autorização expressa do Secretário da Segurança 
Pública e celebração de termo de aditamento, ouvida 
previamente a Consultoria Jurídica que serve à Pasta.

CLÁUSULA NONA – Da Denúncia e Rescisão

O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer 
dos partícipes, por mútuo acordo ou por desinteresse 
unilateral, mediante comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, e será 
rescindido por infração legal ou descumprimento de suas 
cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Dos Representantes dos Partícipes

Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução 
do presente convênio, os partícipes terão os seguintes 
representantes:

I - ESTADO: o Comandante da Unidade Operacional do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar, responsável pela execução 
local dos serviços;

II - MUNICÍPIO: o Chefe do Poder Executivo Municipal, 
facultada a delegação formal das atribuições.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado para 
dirimir questões relacionadas ao presente convênio, não 
solucionadas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento, 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo indicadas.

São Paulo,          de               de 2 013.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

FERNANDO GRELLA VIEIRA
Secretário da Segurança Pública

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Comandante Geral da Polícia Militar

Testemunhas:

1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        
2.__________________________
Nome:                                                    Nome:
R.G.:                                                      R.G.:
CPF:                                                       CPF:

LEI Nº 10.665, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.
(Institui o “Dia Municipal do Profissional de Relações Públicas” 
no Município de Sorocaba e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 345/2013 – autoria do Vereador LUIS SANTOS 
PEREIRA FILHO.  
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica inserido no Calendário de datas comemorativas 
do município de Sorocaba o “Dia Municipal do Profissional de 
Relações Públicas”, a ser comemorado, anualmente, no dia 2 
de Dezembro. 
Art. 2º As comemorações se darão durante o segundo dia do 
mês de Dezembro.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verba orçamentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO

A presente Lei nº 10.665, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

JUSTIFICATIVA:
O presente projeto tem o fulcro de homenagear os profissionais 
de Relações Públicas através da inserção no Calendário 
Municipal do “Dia Municipal do Profissional de Relações 
Públicas”, incentivando ações deste segmento e estimulando 
o mercado.
A Lei nº 7.197, de 14 de Junho de 1985 instituiu o “Dia Nacional 
das Relações Públicas”. 
Em 2 de Dezembro de l876, nasceu em Penedo, Estado de 
Alagoas, Eduardo Pinheiro Lobo, que foi o primeiro profissional 
de Relações Públicas no Brasil.
O marco inicial das Relações Públicas no Brasil aconteceu em 
São Paulo em 30 de Janeiro de 1914. Eduardo Pinheiro Lobo 
foi nomeado para chefiar o recém-criado Departamento de 
Relações Públicas da empresa canadense THE SÃO PAULO 
TRAMWAY LIGHT AND POWER Co. LIMITED, concessionária da 
iluminação pública e do transporte coletivo na capital paulista. 
Na ocasião a direção da Light, sentindo a necessidade de 
um setor especializado para cuidar do seu relacionamento 
com os órgãos da imprensa e com os poderes concedentes, 
desenvolveu um trabalho de Relações Públicas com a 
imprensa, objetivando o esclarecimento da opinião pública.
Em reunião de 12 de Dezembro de l975, o Conselho Nacional da 
ABRP instituiu a “Medalha Eduardo Pinheiro Lobo”, destinada 
a premiar as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços à classe 
dos profissionais de Relações Públicas. As pessoas agraciadas 
com a Medalha são os senhores Jarbas Passarinho, Divaldo 
Suruagy, Natalino Pereira de Souza, Domingos de Araújo da 
Cunha Gonçalves e Cândido Teobaldo de Souza Andrade.
Os próximos anos serão marcados por grandes eventos e 
realizações: Copa do Mundo, Eleições Presidenciais, 360 anos 
de Sorocaba e 10 anos da formação do primeiro curso de 
formação superior em Relações Públicas na cidade. 
Iniciada pela Universidade de Sorocaba, a formação em 
Relações Públicas, embora pouco conhecida e reconhecida 
na região, fornece competências e habilidades para que 
profissionais atuem na gestão eficaz de relacionamentos, 
sejam eles corporativos, políticos ou sociais. Tal profissão é de 
grande valor para as demandas da atualidade já que, por meio 
da comunicação planejada, visa ampliar as redes de contatos 
humanos e convergir interesses em pró do desenvolvimento 
social e cultural de uma comunidade. 
Enfim, para colaborar para a valorização desta profissão e com 
intuito de promover a união e fortalecimento desta atividade, 
conto com o apoio e aprovação deste Projeto de Lei dos Nobres 
Pares desta Casa de Leis.
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LEI Nº 10.661, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Autoriza o Município de Sorocaba a celebrar convênio com 
o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria 
da Segurança Pública, visando a execução de serviços de 
prevenção e extinção de incêndios, busca e salvamento 
e outros que, por sua natureza, insiram-se no âmbito de 
atuação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e dá outras 
providências).

Projeto de Lei nº 451/2013 – autoria do EXECUTIVO.  
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Sorocaba autorizado a celebrar 
convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através 
da Secretaria da Segurança Pública, visando à execução 
de serviços de prevenção e extinção de incêndios, busca e 
salvamento e outros que, por sua natureza, insiram-se no 
âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, 
nos termos do instrumento anexo que passa a fazer parte 
integrante desta Lei.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verbas orçamentárias próprias.

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

Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.661, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

                      Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

(Processo nº 5.543/2010)
LEI Nº 10.662, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre a afetação de área dominial, passando a integrar 
os bens de uso especial do Município, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 387/2013 – autoria do EXECUTIVO.  
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica a afetado o bem dominial, passando a integrar o 
rol dos bens de uso especial do Município, o imóvel abaixo 
descrito e caracterizado, localizado no Jardim Residencial 
Colinas do Sol, Bairro da Boa Vista, nesta cidade, totalizando a 
área de 4.924,1536 m², a saber:

Matricula: 82.608 - 1° C.R.I.A. de Sorocaba.
Descrição: Um terreno designado por Área 1, com 4.924,1536 
metros quadrados, destacado de um terreno que contém a área 
de 40.762,148 metros quadrados, situado dentro do perímetro 
urbano, no Bairro da Boa Vista designado por gleba B, nesta 
cidade, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia-se 
no vértice 1, que coincide com o vértice D da poligonal de 
divisa e vértice 3 do Sistema Viário, seguindo em linha reta 
por 17,5029 metros no azimute 106°8’26’’, no alinhamento da 
Avenida 1 (área da Prefeitura Municipal de Sorocaba, sucessora 
da CGN – Construtora Ltda.) até o vértice 2, que coincide com 
o vértice 4 do Sistema Viário; deflete em curva à esquerda com 
raio de 5,0000 metros e desenvolvimento de 4,7398 metros do 
alinhamento da Rotatória, até o vértice 3, que coincide com o 
vértice 5 do Sistema Viário; deflete em curva à direita com raio 
de 19,0000 metros e desenvolvimento de 39,9450 metros, no 
alinhamento da Rotatória, até o vértice 4, que coincide com o 
vértice 6 do Sistema Viário; deflete em curva à esquerda com 
raio de 5,0000 metros e desenvolvimento de 5,2360 metros, 
no alinhamento da Rotatória, até o vértice 5, que coincide 
com o vértice 7 do Sistema Viário, seguindo em linha reta por 
102,1876 metros no azimute 112°16’58’’, no alinhamento da 
Rua 1 (área da Prefeitura Municipal de Sorocaba, sucessora da 
CGN – Construtora Ltda.), até o vértice 6, que coincide com o 
vértice 8 do Sistema Viário; deflete à esquerda 67,0754 metros 
no azimute 17°28’55’’, confrontando com a propriedade de João 

Cancio Pereira, até o vértice 7, que coincide com o vértice D20 
da poligonal de divisa; deflete à esquerda 169,70000 metros 
no azimute 268°20’48’’ confrontando com a propriedade de 
Francisco Antonio Rodrigues e sua mulher, até o vértice 1, que 
é o ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 
4.924,1536 metros quadrados.
Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

Lei nº 10.662, de 16/12/2013 – fls. 2.

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.662, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

                      PREFEITURA DE SOROCABA 
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(Processo nº 11.394/2012)
LEI Nº 10.664, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Autoriza a Prefeitura a alienar bem público a proprietário 
lindeiro e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 348/2013 – autoria do EXECUTIVO.  
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura autorizada a alienar, por venda e 
compra ao proprietário lindeiro, Sr. José Ortega, o imóvel 
abaixo descrito e caracterizado, conforme consta do Processo 
Administrativo nº 11.394/2012, a saber:

“Terreno de forma triangular, constituído pela área 
remanescente do lote 12/A, da planta de fracionamento de lote, 
elaborada por José Ortega e s/m, no lote de terreno sob o nº 
12, da quadra 06, do loteamento denominado “Jardim Zulmira”, 
nesta cidade, contendo a área de 36,12 m² (trinta e seis 
metros quadrados e doze decímetros quadrados), pertencente 
à Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as seguintes 
características e confrontações: faz frente para a Rua Américo 
Corrá, onde mede 10,64 metros; do lado direito de quem da rua 
olha para o terreno, confronta-se com o lote nº 13, da mesma 
quadra, onde mede 8,63 metros; do lado esquerdo, na mesma 
situação, confronta-se com o lote nº 12/B, da mesma planta de 
fracionamento, onde mede 10,40 metros; nos fundos, termina 
em zero”.
Art. 2º A alienação a que se refere a presente Lei dar-se-á na 
forma prevista no § 2º do art. 111 da Lei Orgânica do Município.
Art. 3º A escritura pública de venda e compra deverá ser lavrada 
por preço não inferior ao do laudo de avaliação atualizado, 
arcando o comprador com as despesas daí decorrentes.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verba orçamentária própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.664, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

                      Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS 
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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LEI Nº 10.663, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis às entidades 
beneficentes e filantrópicas, e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 389/2013 – autoria do EXECUTIVO.  

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a Prefeitura Municipal e demais 
entidades integrantes da Administração Indireta, autorizadas 
a doar às entidades beneficentes e filantrópicas, os bens 
móveis permanentes, em boas condições de uso, mas 
identificados como ociosos, obsoletos, irrecuperáveis ou 
antieconômicos.

Art. 2º Considera-se bem móvel passível de doação, para 
aplicação desta Lei, todo aquele que não tem mais utilização 
para a repartição, órgão ou entidade que detém a sua posse, 
em decorrência de ter sido considerado:

a) ocioso, quando, embora em perfeitas condições de uso, não 
estiver sendo aproveitado; 

b) recuperável, quando sua recuperação for possível e orçar, 
no âmbito, a cinquenta por cento de seu valor de mercado; 

c) antieconômico, quando sua manutenção for onerosa, ou seu 
rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste 
prematuro ou obsoletismo; 

d) irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o 
fim a que se destina devido a perda de suas características 
ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. 

Art. 3º A doação autorizada nesta Lei deverá obedecer todos 
os procedimentos de baixa e justificação de baixa, no setor 
responsável pelo patrimônio e mobiliário da respectiva 
entidade municipal.

§ 1º O edital com a descrição do lote de bens móveis passíveis 
de doação deverá ser publicado no Jornal do Município, 
convocando as entidades filantrópicas e beneficentes 
sediadas em Sorocaba para manifestar interesse na aquisição.

§ 2º As entidades interessadas em adquirir os bens doados, 
deverão comprovar os seguintes requisitos:

I – realizar suas atividades no Município de Sorocaba;

II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal da área de 
sua atuação; e

III – ter sido declarada de utilidade pública.

§ 3º A entidade deverá se responsabilizar pelo transporte do 
bem adquirido através da doação.

Art. 4º A adquirente não poderá alienar os bens adquiridos 
através da doação, comprometendo-se a promover o uso 
regular do bem, permitida a transformação do mesmo através 
de processos de reciclagem.

Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verbas orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lei nº 10.663, de 16/12/2013 – fls. 2.

Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.663, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

                      Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

Lei nº 10.663, de 16/12/2013 – fls. 4. 
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LEI Nº 10.666, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Institui o “DIA DE ATENÇÃO AOS FISSURADOS LÁBIO-
PALATAIS”, a ser comemorado anualmente em 17 de Setembro 
e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 358/2013 – autoria do Vereador JOSÉ ANTONIO 
CALDINI CRESPO.  
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Sorocaba, 
o “DIA DE ATENÇÃO AOS FISSURADOS LÁBIO-PALATAIS”, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 17 de Setembro, que 
integrará o calendário oficial do Município. 
Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verba orçamentária própria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.666, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

                      Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

JUSTIFICATIVA:
A Fissura Labiopalatal é uma abertura na região do lábio ou 
palato, ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas, 
que ocorre entra a quarta e a décima semana de gestação.
Trata-se de uma anomalia congênita, que ocorre durante a 
formação e desenvolvimento do feto, onde o paciente apresenta 
comunicação buco-nasal, devido à perfuração no palato.
Embora extremamente raras, lesões palatinas podem ocorrer 
provenientes de sífilis não tratada. As fissuras podem ser: 
unilaterais ou bilaterais, completas ou incompletas, além 
de atípicas assim variando desde formas mais leves, como 
cicatriz labial e o úvula bífida, até formas mais graves, como 
as fissuras amplas de lábio e palato. As fissuras de palato 
deixam o canal em contato com o nasal.
Estima-se que a cada 650 nascimentos no Brasil, uma criança 
nasce com fissura labiopalatal.
Existem vários fatores que têm sido implicados no seu 
aparecimento, tais como o uso de álcool ou cigarros, a 
realização de raios X na região do abdominal, a ingestão 
de medicamentos, como anticonvulsivantes ou corticoides, 
durante o primeiro trimestre gestacional, deficiências 
nutricionais, infecções, além da hereditariedade. A única 
forma de corrigi-la é através de cirurgia.
A detecção pode ser feita antes mesmo do parto, graças 
ao aperfeiçoamento do ultrassom, permitindo logo após o 
nascimento a cirurgia corretiva. Hoje já existem técnicas que 
permitem a realização da cirurgia precoce, até uma semana 
de vida.
A primeira cirurgia de lábio é realizada normalmente aos três 
meses de idade, quando a criança já deve ter 5kg. Já a cirurgia 
de palato duro é realizada apenas aos doze meses de idade.
Em 17/9/1989 comemoramos a fundação da AFISSORE - 
Associação de Fissurados Labiopalatais de Sorocaba e Região, 
contudo em 17/9/1993, através da portaria nº 126 o Ministério 
da Saúde reconheceu a importância da alta complexidade 
lábio palatal.
Esta data tem por objetivo chamar a atenção da sociedade e das 
autoridades para este problema. O tratamento é caro, demorado 
e demanda, também, assistência às famílias mais carentes.

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

LEI Nº 10.675, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre denominação de “PASQUALE MILONE” a uma 
praça de nossa cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 456/2013 – autoria do Vereador MÁRIO MARTE 
MARINHO JÚNIOR.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada PRAÇA “PASQUALE MILONE” a área 
verde municipal constituída do jardim localizado em toda 
a extensão fronteiriça das Quadras “A”, “B” e “C” do Jardim 
Bandeirantes, que divide a Avenida São Paulo e a marginal 
desta, nesta cidade.
Art. 2º As placas indicativas conterão, além do nome do 
homenageado, a expressão: “EMPRESÁRIO SOROCABANO: 
1930 – 2013”.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verbas próprias consignadas no orçamento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.675, de 18 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.
 Palácio dos Tropeiros, em 19 de Dezembro de 2 013.

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

JUSTIFICATIVA:

É de conhecimento público a participação no desenvolvimento 
social e econômico, de forma bastante expressiva, do 
empresário Pasquale Milone, radicado em Sorocaba a partir 
da década de 70. Foi ele um dos pioneiros no processo de 
industrialização da cidade, a partir da década de 70, que 

culminou com o avanço decisivo do município rumo ao 
crescimento por meio da formação da nova Zona Industrial 
do Município.
Milone acreditou na cidade e sua gente, transferindo para cá 
a sua indústria mecânica, inicialmente denominada de Infer, 
hoje Hurt Infer, uma das principais fabricantes de ferramentas 
especiais para a indústria mecânica brasileira, além de outros 
produtos considerados nobres para o mesmo segmento.
Ao mesmo tempo em que desenvolvida as atividades 
empresariais, juntamente com o sócio Leopoldo Funaro, recém-
falecido, Pasquale não deixava de colaborar com os segmentos 
sociais e culturais de Sorocaba, participando e patrocinando 
eventos beneficentes e aqueles destinados à cultura.
Falecido no dia 22 de Outubro de 2013, o conhecido empresário 
era italiano, nascido em 1930, na Comune de Sarno, na Itália. 
Mas escolheu o Brasil, mais especificamente Sorocaba, 
para colocar o seu coração e sua inteligência a serviço do 
desenvolvimento econômico, social e cultural da população, 
mantendo um quadro significativo de colaboradores em sua 
indústria, ao mesmo tempo em que idealizava, juntamente 
com a sua equipe de engenheiros e técnicos, novos projetos 
para a fabricação de ferramentas e equipamentos para a 
indústria automobilística nacional.
Pasquele Milone ajudou a destacar o município no cenário 
brasileiro por meio da Hurt e Infer e, acima de tudo, pela forma 
empreendedora e comunicativa com que tratava a todos 
que o procuravam por algum motivo que fosse, seja visando 
tratativas empresariais ou, sobretudo, no campo social.
A participação do empresário como industrial sempre foi vista 
sob a ótica nacional e não apenas em nível local ou mesmo 
regional. Este é o resultado do esforço que nasceu a partir de 
uma pequena oficina no bairro da Lapa, na Capital, quando 
começou a fabricar pequenas ferramentas. Uma das primeiras 
peças que fizeram sucesso foi uma “rosca sem fim”, que 
acabou sendo muito utilizada pelas máquinas de assar frango.
Em 1972, Milone e seu sócio Funaro resolveram procurar 
uma nova localidade para instalar uma indústria maior, já 
que vislumbravam um futuro melhor para seus projetos. 
Inicialmente, pensaram no município de Votorantim, mas 
acabaram aceitando o convite feito na época pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Industrial de Sorocaba (CMDI), 
a fim de que a Infer viesse a se instalar nesta cidade.
Além de idealizar projetos de novos maquinários em sua 
empresa, Pasquale Milone incentivou a vinda para Sorocaba 
de diversas outras empresas, ajudando a enriquecer o parque 
industrial do município.

Pasquale Milone era considerado um morador emérito 
no bairro onde residia, o Jardim Bandeirantes, sempre 
participando das principais decisões de melhorias, como 
conselheiro da diretoria da Sociedade de Melhoramentos do 
loteamento. Neste sentido, nada mais justo que denominar o 
jardim fronteiriço do loteamento em homenagem ao grande 
empreendedor que era casado com dona Clarice, com quem 
tinha os filhos Aniello e Ester. 
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SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCON - Serviço de Proteção ao Consumidor

Edital nº 11/2013 
O Chefe da Divisão de Proteção ao Consumidor – PROCON 
Sorocaba/SP, por este edital, notifica os consumidores e os 
fornecedores, abaixo relacionados, da decisão final proferida 
nos autos das respectivas reclamações individuais, adotando 
como relatório as razões constantes da manifestação técnica 
da ficha de baixa tendo em vista a formação do cadastro de 
reclamações fundamentadas, previsto no artigo 44, da Lei 
Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990.
É de 15 (quinze) dias o prazo aberto para interposição de 
eventual recurso administrativo dirigido ao Sr. Diretor do 
Procon de Sorocaba, sito à Rua Nogueira Martins, nº 513 – 
Centro, Sorocaba/SP, CEP: 18035-257, por petição escrita, 
contendo, necessariamente, os nomes e a qualificação das 
partes; os fundamentos de fato e de direito; e o pedido de nova 
decisão.

FA nº 0112-002.713-1
Fornecedor(a): Motorola Industrial Ltda.  
CNPJ nº 01.472.720/0001-12
Consumidor(a): Rita de Cassia Inacio da Silva 
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0113-002.713-8
Fornecedor(a): JD Informática Vergueiro Sorocaba Ltda. – ME 
CNPJ nº 07.629.956/0001-04 
Consumidor(a): Andre Ricardo de Oliveira Moreira 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-002.745-3
Fornecedor(a):  Zappin Móveis Ltda. 
CNPJ nº 03.689.000/0021-82
Consumidor(a):  Ana Maria Diniz
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-002.800-8
Fornecedor(a): Banco Itaucard S.A. 
CNPJ nº 17.192.451/0001-70
Consumidor(a):  Ilza dos Santos Mendes 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-002.105-0
Fornecedor(a):  Comércio de Materiais para Construção Joli 
Ltda.  
CNPJ nº 51.769.255/0001-54
Consumidor(a):  Adilma Pereira de Almeida 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-002.122-9
Fornecedor(a): Banco do Brasil S.A.
CNPJ nº 00.000.000/0001-91
Consumidor(a): Dirce dos Santos Espinel 
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0112-002.124-5
Fornecedor(a): Ótica Aliança Ltda. ME  
CNPJ nº 53.900.189/0001-35
Consumidor(a): Silvana de Cassia Soares Fernandes 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-002.129-2
Fornecedor(a): Banco Fiat S.A.   
CNPJ nº 61.190.658/0001-06
Consumidor(a): Paulo Vitor de Souza 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-001.723-6
Fornecedor(a): TNL PCS S/A  
CNPJ nº 04.164.616/0028-79
Consumidor(a): Valdir Antunes de Souza 
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0112-001.745-0
Fornecedor(a): Bosque Ipanema Incorporadora e Construtora 
Ltda.  
CNPJ nº 10.256.974/0001-94
Consumidor(a): Marcio Alexandre Rodrigues 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-001.711-1
Fornecedor(a): Companhia Piratininga de Força e Luz
CNPJ nº 04.172.213/0025-29
Consumidor(a): Niedes Cardoso de Moura 
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-002.241-3
Fornecedor(a): Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
CNPJ nº 71.480.560/0001-39
Consumidor(a): Maria do Carmo da Rocha Lima 
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-001.673-6
Fornecedor(a): Nextel Telecomunicações Ltda.
CNPJ nº 66.970.229/0001-67
Consumidor(a): Ednalva Menezes Teixeira 
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-002.036-0
Fornecedor(a): Jurandir Batista Custódio – ME   
CNPJ nº 10.294.261/0001-15
Consumidor(a): Lindnalva Duarte Gomes 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-001.995-0
Fornecedor(a): Vivo S.A. 
CNPJ nº 02.449.992/0056-38
Consumidor(a): Antonio Del Lomo  
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-001.965-9
Fornecedor(a): Global Village Telecom Ltda.  
CNPJ nº 03.420.926/0056-06
Consumidor(a): Maria Aparecida Monteiro dos Santos 
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0112-001.964-0
Fornecedor(a): Companhia Piratininga de Força e Luz
CNPJ nº 04.172.213/0025-29
Consumidor(a): Luciana Aparecida Baptista
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-001.857-0
Fornecedor(a): Embratel TVSAT Telecomunicações SA  
CNPJ nº 09.132.659/0001-76
Consumidor(a): Vanice Maria Nanci
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0113-001.853-4
Fornecedor(a): Bosque Ipanema Incorporadora e Construtora 
Ltda.
CNPJ nº 10.256.974/0001-94
Consumidor(a): Kalina Carolina Silva 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-001.824-0
Fornecedor(a): Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
CNPJ nº 45.543.915/0030-16
Consumidor(a): Marcelo Luiz da Silva 
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-001.773-5
Fornecedor(a): Serviço Autônomo de Água e Esgoto
CNPJ nº 71.480.560/0001-39
Consumidor(a): Maria Glaucia Fantini Piqueira 
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-001.801-2
Fornecedor(a): Empresa Brasileira de Vendas On Line Ltda.
CNPJ nº 14.911.185/0002-81
Consumidor(a): Jose Faustino
Decisão: Reclamação Não Atendida
FA nº 0112-001.763-7
Fornecedor(a): Mayara Materiais para Construção Ltda.
CNPJ nº 02.539.817/0001-68
Consumidor(a): Cilicia Ferreira Almeida
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-000.512-0
Fornecedor(a): Magazine Luiza S.A.
CNPJ nº 47.960.950/0432-89
Consumidor(a): Ledinalva Aparecida Batista Pedroso
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-002.146-1
Fornecedor(a): Net Serviços de Comunicação S/A
CNPJ nº 00.108.786/0087-35
Consumidor(a): Naiara Barbosa da Silva
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0112-002.146-5
Fornecedor(a): JRA Empreendimentos e Engenharia Ltda.
CNPJ nº 01.454.603/0001-26
Consumidor(a): Ana Paula Ribeiro de Lima
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-002.160-6
Fornecedor(a): Anhanguera Educacional S.A.
CNPJ nº 05.808.792/0020-01
Consumidor(a): Luzia Alves de Almeida Ferreira
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0113-002.612-7
Fornecedor(a): Camargo & Quibau Ltda. – ME 
CNPJ nº 71.764.443/0001-05
Consumidor(a): Danilo de Oliveira Prado
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-002.677-2
Fornecedor(a): Odontologia Dra. Simone A. Moreira
Consumidor(a): Clarice da Cruz Santos
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-002.175-9
Fornecedor(a): Predial Supiriri S/S Ltda.
CNPJ nº 71.853.956/0001-84
Consumidor(a): Claudemir Cadete da Silva
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-002.145-7
Fornecedor(a): Companhia Piratininga de Força e Luz
CNPJ nº 04.172.213/0001-51
Consumidor(a): Ireno Marques Nardi
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-002.551-3
Fornecedor(a): Net Serviços de Comunicação S/A
CNPJ nº 00.108.786/0087-35
Consumidor(a): Felipe Antonio de Almeida Barreto
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-002.532-8
Fornecedor(a): Telefônica Brasil S/A
CNPJ nº 02.558.157/0001-62
Consumidor(a): Maciel Ferreira
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0113-002.455-3
Fornecedor(a): Claro S.A.
CNPJ nº 40.432.544/0157-64
Consumidor(a): Jorge Severino Lopes
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0112-002.449-8
Fornecedor(a): Bruno Editora e Informática Ltda. EPP
CNPJ nº 11.543.377/0001-03
Consumidor(a): Maria da Penha Rodrigues de Souza
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-002.446-3
Fornecedor(a): Claro S.A.
CNPJ nº 40.432.544/0157-64
Consumidor(a): Delmira Barbosa
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0113-002.409-7
Fornecedor(a): Oi S/A
CNPJ nº 76.535.764/0001-43
Consumidor(a): Fatima Regina Ruberti
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0112-002.392-7
Fornecedor(a): Global Village Telecom Ltda.
CNPJ nº 03.420.926/0056-06
Consumidor(a): Valter Rodrigues de Jesus Filho
Decisão: Reclamação Atendida

FA nº 0113-002.373-8
Fornecedor(a): Companhia Piratininga de Força e Luz
CNPJ nº 04.172.213/0025-29
Consumidor(a): Sebastião Medino da Silva
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-002.304-3
Fornecedor(a): Serviço Autônomo de Água e Esgoto
CNPJ nº 71.480.560/0001-39
Consumidor(a): Terezinha de Fatima Zaratini Almeida
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-002.181-8
Fornecedor(a): Banco do Brasil S.A.
CNPJ nº 00.000.000/0001-91
Consumidor(a): Simone Aparecida Pereira
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-002.217-7
Fornecedor(a): Cristiane Otto Hungria 
CNPJ nº 10.723.239/0001-43
Consumidor(a): Sergio Rodrigues de Santana
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-002.226-0
Fornecedor(a): Vivo S.A.
CNPJ nº 02.449.992/0001-64
Consumidor(a): Dannilo Ricardo Garcia Pinto
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0112-002.245-0
Fornecedor(a): Telefônica Brasil S/A
CNPJ nº 02.558.157/0001-62
Consumidor(a): Filippo Todesco
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-001.608-0
Fornecedor(a): Tim Celular S.A.
CNPJ nº 04.206.050/0001-80
Consumidor(a): Oseas Pedro de Mello
Decisão: Reclamação Encerrada 

FA nº 0113-001.612-3
Fornecedor(a): Serviço Autônomo de Água e Esgoto
CNPJ nº 71.480.560/0001-39
Consumidor(a): Maria Aparecida Lima
Decisão: Reclamação Encerrada

FA nº 0113-001.630-0
Fornecedor(a): Banco Bradesco Financiamentos S.A.
CNPJ nº 07.207.996/0001-50
Consumidor(a): Nilton Adriano dos Santos
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0113-002.046-9
Fornecedor(a): Empresa Brasileira de Vendas On Line Eireli
CNPJ nº 14.911.185/0001-09
Consumidor(a): Rosana Camargo Queiroga Rodrigues
Decisão: Reclamação Não Atendida

FA nº 0112-001.700-1
Fornecedor(a): Azul Linha Aéreas Brasileiras S.A.
CNPJ nº 09.296.295/0001-60
Consumidor(a): Otton José Gonçalves
Decisão: Reclamação Não Atendida
Sorocaba, 20 de dezembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Chefe da Divisão de Proteção ao Consumidor

(Processo nº 18.403/1989)
LEI Nº 10.668, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Altera dispositivos da Lei nº 3.167, de 1 de Dezembro de 
1989, e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 386/2013 – autoria do EXECUTIVO.  
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 3.167, de 1 de Dezembro de 1989, 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º A donatária se obriga a concluir a obra no prazo de 
05 (cinco) anos, sob pena de o imóvel objeto da presente 
Lei, reverter ao patrimônio público, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a qualquer 
retenção, indenização ou ressarcimento, por quaisquer 
benfeitorias introduzidas no mesmo, as quais reverterão ao 
patrimônio público municipal.” (NR)
Art. 2º Acrescenta art. 3º-A a Lei nº 3.167, de 1 de Dezembro 
de 1989, com a seguinte redação:
“Art. 3º-A Nos casos de alteração do prazo previsto para início 
das obras, a donatária deverá apresentar laudo, assinado por 
responsável técnico, que justifique os motivos e impedimentos 
que ensejaram o alegado atraso.”
Art. 3º As despesas coma 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 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 

Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.668, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.
Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

LEI Nº 10.671, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Institui a campanha permanente “CICLISTA LEGAL” no 
Município de Sorocaba e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 421/2013 – autoria do Vereador MÁRIO 
MARTE MARINHO JÚNIOR.  

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a campanha permanente “Ciclista Legal” 
no Município de Sorocaba, com os seguintes objetivos:

I - reduzir o número de acidentes que envolvam ciclistas;
 II - orientar motoristas e pedestres a respeitarem os ciclistas 
no trânsito;
III - incentivar o uso responsável da bicicleta como meio de 
transporte;
IV - conscientizar sobre a necessidade do uso de equipamentos 
de segurança para a prática de ciclismo, especialmente, de 
capacetes próprios;
V - esclarecer sobre os riscos de uso de equipamentos de 
baixa qualidade, recomendando o uso daqueles aprovados 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).
Art. 2º A campanha poderá ser realizada com a distribuição de 
material gráfico, banners, colocação de placas nas ciclovias e 
outros meios necessários para atender os objetivos desta Lei.
Art. 3º Para o cumprimento desta Lei o Poder Executivo 
Municipal poderá firmar parcerias com outras instituições 
públicas ou privadas.
Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verbas orçamentárias próprias consignadas no 
orçamento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.671, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

JUSTIFICATIVA:

No Brasil, participar do tráfego pedalando é um costume 
recente, que está se espalhando como fruto da insatisfação 
causada pelos constantes engarrafamentos, da busca por 
hábitos mais saudáveis, da consciência ambiental e, do 
simples prazer de andar de bicicleta. Em contrapartida cresce 
o índice de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas, muitas 
vezes fruto do desrespeito ao ciclista e do não conhecimento 
por grande parte destes da forma correta de se utilizar a 
bicicleta no trânsito.

A presente proposição pretende instituir a campanha 
permanente “Ciclista legal”, visando reduzir ou até mesmo 
eliminar os acidentes que envolvam ciclistas no Município de 
Sorocaba.

Além disso, nossa proposta objetiva incentivar a convivência 
harmônica entre os ciclistas, pedestres e motoristas, bem 
como conscientizar os ciclistas sobre a necessidade do uso 
de equipamentos de segurança, especialmente do capacete 
próprio.

Não há dados oficiais de condutores de bicicletas que tenham 
sofrido consequências por não adotarem o uso do capacete em 
circuitos urbanos, mas é comum ciclistas de trilha e estrada 
relatarem que tiveram a vida salva (ou se livrado de sérios 
danos à cabeça) pelo capacete após uma grave queda.

Sendo assim, estando justificado o presente Projeto de Lei, 
contamos com o apoio dos Nobres Colegas para sua aprovação.
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LEI Nº 10.669, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Cultura do 
Município de Sorocaba e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 476/2013 – autoria do EXECUTIVO.  

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Cultura do Município 
de Sorocaba com a finalidade de prestar apoio financeiro aos 
projetos de natureza artísticos cultural.
Art. 2º Constituem recursos do Fundo Municipal de Cultura:

I – as dotações orçamentárias próprias e os créditos que lhe 
sejam destinados;
II – as contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou 
dotações dos setores públicos e privados;
III – o produto do desenvolvimento de suas finalidades 
institucionais;
IV – rendimentos oriundos da aplicação de seus próprios 
recursos;
V – resultado de convênios, contratos e acordos firmados com 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
VI – quaisquer outros recursos, créditos, rendas adicionais e 
extraordinárias e outras contribuições financeiras legalmente 
incorporáveis; e
VII – os recursos oriundos da aplicação das multas previstas 
nas seguintes Leis municipais: 

a) Lei nº 7.460, de 29 de Agosto de 2005;
b) Lei nº 9.371, de 24 de Novembro de 2010;
c) Lei nº 9.555, de 4 de Maio de 2011;
d) Lei nº 9.570, de 11 de Maio de 2011;
e) Lei nº 10.102, de 16 de Maio de 2011;
f) Lei nº 10.126, de 30 de Maio de 2011;
g) Lei nº 10.112, de 23 de Maio de 2012;
h) Lei nº 10.450, de 13 de Maio de 2013; e
i) Lei nº 10.475, de 15 de Junho de 2013.

§ 1º Entende-se como produto de desenvolvimento de suas 
finalidades institucionais para fins do inciso III do caput deste 
artigo:

a) a arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de 
bens municipais pela Secretaria da Cultura;
b) a receita proveniente de utilização ou fornecimento 
e locação de bens e prestação de serviços por órgãos 
vinculados a promoção de eventos artísticos e culturais;
c) o resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de 
outros eventos artísticos; 
d) locação de próprios Municipais relacionados com a cultura;
e) outros.

§ 2º Todos os recursos do Fundo Municipal de Cultura 
mencionados neste artigo, bem como as receitas geradas 
pelo desenvolvimento de suas atividades institucionais, serão 
automaticamente transferidas, depositadas ou recolhidas em 
conta bancária específica.
§ 3º Os saldos eventualmente existentes ao término de 
um exercício financeiro constituição parcela da receita do 
exercício subsequente, até sua integral aprovação. 

Art. 3º Os recursos do Fundo Municipal de Cultura serão 
aplicados em projetos que visem a fomentar e estimular 
a produção artístico-cultural no Município de Sorocaba, e 
deverão se enquadrar prioritariamente nas seguintes áreas:

I – produção e realização de projetos de música e dança;
II – produção teatral e circense;
III – produção e exposição de fotografia, cinema e vídeo;
IV – criação literária e publicação de livros, revistas e 
catálogos de arte;
V – produção e exposição de artes plásticas, artes gráficas 
e coleções;
VI – produção e apresentação de espetáculos folclóricos e 
exposições de artesanato;
VII – preservação do patrimônio histórico e cultural;
VIII – levantamentos, estudos e pesquisas na área cultural e 
artística; e 
IX – realização de cursos e viagens de caráter cultural 
ou artístico destinados à formação, especialização e 
aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura em 
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.

Art. 4º Os projetos a serem subvencionados pelo Fundo 
Municipal de Cultura serão previamente analisados por uma 
Comissão de Avaliação e Seleção nomeada pelo Secretário da 
Cultura.

§ 1º A Comissão de Avaliação e Seleção será composta 
de três representantes do Poder Executivo e outros três 
representantes do setor cultural. 
§ 2º Haverá um chamamento no Diário Oficial do Município 
para a candidatura dos representantes do setor cultural. 
Havendo mais de três inscrições, será efetuado o sorteio das 
três vagas disponibilizadas.
§ 3º O Secretário Municipal da Cultura ou outro representante 
do Poder Executivo será o presidente da Comissão de 
Avaliação e Seleção. 
§ 4º Os membros da Comissão de Avaliação e Seleção terão 
mandato de um ano, podendo ser reconduzidos por mais um 
período.
§ 5º Durante o exercício da função de membro da Comissão de 
Avaliação e Seleção é vedado ao membro apresentar, por si ou 
terceiros, projeto destinado a ser subvencionado pelo Fundo 
Municipal de Cultura. 
§ 6º A função de membro da Comissão de Avaliação e Seleção 
será exercida gratuitamente e será considerada serviço 
público relevante. 
§ 7º Será publicado no Diário Oficial do Município o balancete 
trimestral de receitas e despesas do Fundo Municipal de 
Cultura.

Art. 5º Para obter apoio financeiro do Fundo Municipal de 
Cultura o interessado deverá endereçar requerimento à 
Secretaria da Cultura, que os encaminhará à Comissão de 
Avaliação e Seleção.  

§ 1º A Comissão de Avaliação e Seleção se reunirá pelo menos 
três vezes no ano para deliberar sobre os projetos apresentados 
na forma deste artigo.
§ 2º Cabe à Comissão de Avaliação e Seleção estabelecer os 
critérios que garantam a execução dos projetos aprovados na 
forma do art. 3º.
§ 3º A subvenção do interessado por outras entidades ou 
pessoas físicas não poderá ser considerado óbice para 
avaliação e seleção dos projetos. 
§ 4º Somente serão apreciados os requerimentos cujos 
interessados comprovarem ter domicílio no Município de 
Sorocaba.
§ 5º A Comissão de Avaliação e Seleção analisará todos os 
requerimentos de subvenção com recursos do Fundo Municipal 
de Cultura, exceto aqueles oriundos da Lei de Incentivo à 
Cultura – LINC, que serão apreciados por comissão própria.

Art. 6º Para ser aprovado o projeto deverá obrigatoriamente 
apresentar contrapartida social. 

§ 1º Entende-se como contrapartida social a ação a ser 
desenvolvida pelo projeto como retorno ao apoio financeiro 
recebido. 
§ 2º A contrapartida social prevista neste artigo deve estar 
relacionada à descentralização cultural e/ou universalização e 
democratização do acesso a bens culturais. 

Art. 7º Os projetos aprovados com base nesta Lei deverão 
divulgar o apoio institucional da Prefeitura Municipal de 
Sorocaba/Secretaria da Cultura.

Art. 8º O beneficiário da subvenção deverá apresentar um 
cronograma físico-financeiro de execução do projeto, além de 
prestar contas, periodicamente, a cada recebimento de recurso 
obtido com base nesta Lei. 
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras sanções, o beneficiário 
com recursos do Fundo Municipal de Cultura que não 
comprovar a aplicação dos recursos nos prazos estipulados 
pela Comissão de Avaliação e Seleção será multado no dobro 
do valor recebido, monetariamente corrigido pelo índice oficial 
adotado pelo Município, além de ser proibido de participar de 
outro projeto apoiado pelo Município de Sorocaba no prazo de 
quatro anos após o pagamento da multa e prestação de contas 
aceita pela Secretaria da Cultura. 

Art. 9º Sem prejuízo da prestação de contas periódica a que 
se refere o artigo anterior, a Comissão de Avaliação e Seleção 
deverá fiscalizar e controlar o uso das receitas obtidas a partir 
de projetos aprovados com base nesta Lei. 

Art. 10. Nenhum recurso do Fundo Municipal de Cultura poderá 
ser movimentado sem a expressa autorização do Secretário 
Municipal da Cultura.

Art. 11. A Comissão de Avaliação e Seleção submeterá, 
anualmente, à apreciação do Prefeito, relatório das atividades 
desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Cultura.
Parágrafo único. O relatório mencionado neste artigo deverá 
ser instruído com relatório de prestação de contas dos atos 
praticados pelos membros durante a gestão. 

Art. 12. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, aplicam-
se ao Fundo Municipal de Cultura as normas de controle e 
prestação de contras instituídos pelos órgãos de controle 
interno do Poder Executivo, sem prejuízo do controle externo a 
cargo da Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado. 

Art. 13. As entidades representativas de classe dos diversos 
segmentos da cultura terão acesso a toda e qualquer 
documentação referente aos projetos apresentados à Comissão 
de Avaliação e Seleção na forma do art. 5º.

Parágrafo único. O acesso a que se refere este artigo dependerá 
de requerimento escrito do interessado. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.669, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

                      Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

(Processo nº 13.728/2013)
LEI Nº 10.670, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre a concessão de auxílio aos responsáveis legais 
que mencionam e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 230/2013 – autoria do EXECUTIVO.  

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:
Art. 1º A Prefeitura Municipal fica autorizada a conceder auxílio 
aos responsáveis legais de 02 (dois) ou mais filhos nascidos de 
um único parto e residentes no Município de Sorocaba.

§ 1º O auxílio previsto neste artigo consiste no pagamento 
mensal de importância equivalente a 20% (vinte por cento) 
do salário mínimo vigente para cada criança. Destina-se, a 
contribuir para a subsistência destas, desde que se comprove 
a renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo 
nacional. Tendo como condição a inscrição no Cadastro único 
para programas sociais do Governo Federal.
§ 2º O tempo da concessão do auxílio será de 12 meses 
(doze meses). O direito será considerado a partir da data de 
solicitação e efetiva aprovação do auxílio e estando dentro do 
critério de renda, aprovado pelo Cadastro Único para programas 
sociais do Governo Federal. A renovação ocorrerá no máximo 
03 (três) vezes sendo uma renovação a cada ano, desde que, 
se comprove a permanência da condição de vulnerabilidade 
econômica da família.
§ 3º Não haverá renovação do auxílio, tendo a criança já 
completado 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade. A 
concessão terá como base a observância das condicionalidades 
(da Assistência e da Saúde), caso contrário poderá ser 
suspenso e/ou cancelado.

Art. 2º O auxílio será cancelado na hipótese de ocorrer óbito em 
que não se caracterize mais prole gemelar.
Art. 3º O auxílio previsto nesta Lei fica estendido aos 
responsáveis legais, de crianças residentes em Sorocaba e 
nascidos em outro Município, a 02 (dois) ou mais filhos, no 
mesmo parto.
Parágrafo único. Para a concessão do auxílio previsto no caput, 
também deverá ser comprovada, através de documentos, a 
residência no Município de Sorocaba há mais de 02 (dois) anos.
Art. 4º Será cancelado o benefício se ficar reduzido para 
apenas 01 (um) o número de gêmeo, por óbito, ou não atender 
a condicionalidade de per capita prevista no § 1º, do art. 1º.
Art. 5º A gestão do serviço que operacionaliza a concessão do 

auxílio, bem como, as renovações, será deferida ou indeferida 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.

I - o procedimento de renovação dependerá exclusivamente 
do recadastramento do munícipe no Cadastro Único.
II - havendo permanência da per capta estabelecida, em meio 
salário mínimo federal, o auxílio será mantido pelo mesmo 
período.
Art. 6º Passa a ser regulada por esta Lei, a concessão do 
auxílio instituído e disciplinado na Lei nº 1.005, de 19 de 
Outubro de 1962, que fica expressamente revogada.
 
Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei correrão 
por conta de verba orçamentária própria.  

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Tropeiros, em 16 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.670, de 16 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

Palácio dos Tropeiros, em 17 de Dezembro de 2 013.

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

                      PREFEITURA DE SOROCABA 

LEI Nº 10.674, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2 013.

(Dispõe sobre denominação de “DOUGLAS NUNES GONÇALVES” 
a uma via pública de nossa cidade e dá outras providências).

Projeto de Lei nº 430/2013 – autoria da Vereadora NEUSA 
MALDONADO SILVEIRA. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “DOUGLAS NUNES GONÇALVES” a Rua 
07, localizada no Parque Empresarial das Mangueiras, que se 
inicia na Rua 01 e termina na Avenida Tadao Yoshida, do mesmo 
loteamento, nesta cidade.

Art. 2º As placas indicativas conterão, além do nome, a 
expressão: “Cidadão Emérito 1990/2013”.

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 18 de Dezembro de 2 013, 359º da 
Fundação de Sorocaba.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária

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

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

TERMO DECLARATÓRIO
A presente Lei nº 10.674, de 18 de Dezembro de 2013, foi 
afixada   no  átrio desta Prefeitura Municipal de Sorocaba/
Palácio dos Tropeiros, nesta data, nos termos do art. 78, §4º, 
da L.O.M.

Palácio dos Tropeiros, em 19 de Dezembro de 2 013.

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

JUSTIFICATIVA:

DOUGLAS NUNES GONÇALVES nasceu no dia 2 de Março de 
1990, nesta cidade.

Cursou o ensino fundamental no SESI e no Colégio Salesiano. 
No Colégio Mundo Novo concluiu o Ensino Médio e logo 
prestou vestibular na Universidade Paulista UNIP onde iniciou 
o curso de Logística, ramo de negócio dos pais. 

Concluindo o curso passou a trabalhar na empresa da Família.

Douglas era um jovem de coração magnífico, cuja bondade e 
disposição para ajudar os outros era exemplo de esportista e 
amava muito nossa cidade.

Faleceu em agosto deste ano, vitima de acidente de 
transito deixando muitas saudades entre seus familiares e 
amigos.  
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SEAD Secretaria da
Administração

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Processo: CPL n° 1082/2011 – CP nº 15/2011
Objeto: Construção de creche no Jardim Piazza di Roma
Assunto: Fica o contrato celebrado em 29/12/2011, prorrogado 
por 30 (trinta) dias, a partir de 01/10/2013 até 31/10/2013, nos 
termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
Contratante: Prefeitura de Sorocaba
Contratada: Obra Nobre Construtora Ltda EPP

ALINE CORREIA FERRAZ
SEÇÃO DE APOIO A CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Processo CPL nº 29/2011 – PP Nº 002/2011.
Objeto: Prestação de Serviço de Transportes e Distribuição de 
Medicamentos, Vacinas e Correlatos para SES.
Assunto: Fica o contrato celebrado em 01/08/2012, 
prorrogado por 03 (três) meses, a partir de 09/11/13 
até 08/02/2014, nos termos do artigo 57, Inciso II da Lei 
8.666/93. 
Contratante: Prefeitura de Sorocaba.
Contratada: Acesso Express Serviços de Logística em 
Transportes Ltda ME.
Valor: R$ 50.398,00 (Cinquenta Mil, Trezentos e Noventa e 
Oito Reais).

Aline Correia Ferraz
SEÇÃO DE APOIO A CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 262/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos do 
artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005 
combinado com o Decreto Municipal 20.450/13, Art. 3º, por 
sua Autoridade Competente, declara Homologado este Pregão 
Eletrônico nº 262/2013 – CPL nº 1172/2013, destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRADUÇÃO 
E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA PARA LINGUAGEM BRASILEIRA 
DE SINAIS - LIBRAS. Sorocaba, 18 de dezembro de 2013. 
VALÉRIA CRISTINA PRESTES DE ALMEIDA – Pregoeira.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Processo CPL nº 1736/2013 – DL Nº 404/2013
Objeto: Prestação de Serviço Emergencial de Disposição Final 
em Aterro Licenciado para Resíduos Provenientes da Coleta 
Domiciliar e Comercial da Área Urbana e Rural deste.
Assunto: Fica alterado o contrato celebrado em 11/10/2013, 
em ser  o preâmbulo do contrato, onde conste Proactiva Meio 
Ambiente Brasil Ltda CNPJ 50.668.722/0001-97, com sede 
na cidade de Barueri, à Rua Macatuba, 174, Vila Morellato, 
PASSE A CONSTAR Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda CNPJ 
50.668.722/0022-11, com sede na cidade de Iperó, Fazenda 
Vista Alegre, s/n - Barreirão.
Contratante: Prefeitura de Sorocaba.
Contratada: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.

ALINE CORREIA FERRAZ
SEÇÃO DE APOIO A CONTRATOS DE SERVIÇOS E OBRAS.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 114/2013.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0446/2013.
OBJETO: DESTINADO AO FORNECIMENTO E PLANTIO DE 
GRAMA ESMERALDA E TERRA FÉRTIL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: CÉLIO CABRAL FADIGA FILHO – GRAMAS - ME
VALOR: R$ 677.000,00 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil 
Reais).
DOTAÇÃO: 090100.3.3.90.39.99.15.451.5002.2306

REGINA CÉLIA CANHADA RODRIGUES
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 0832/2013.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 198/2013.
DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI.
Item 61: Nitrazepan 5 mg
- Marca: Germed
- Preço unitário: R$ 0,32 (Trinta e Dois Centavos) 
- Quantidade: 290.000 (Duzentos e Noventa Mil) comprimidos

REGINA CÉLIA CANHADA RODRIGUES
SEÇÃO DE PREGÕES

PORTARIA SEAD 014/2013

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, por 
delegação de competência que lhe foi conferida pelo Decreto 
Municipal 20.450/2013 e nos termos do artigo 51 da Lei 
Federal 8666/93, c/c Lei 8.883/94 e Lei 9648/98, resolve 
designar para comporem a Comissão de Julgamento de 
Convites, a partir de 21 de outubro de 2013, os seguintes 
membros: LUCIANA MEDEIROS, TAMIRIS RODRIGUES e 
CAMILA FERNANDA DE PAULA e como suplentes ELISTELA 
STROMBECK SILVA e JULIANA ROBERTA CEQUINNE, sob a 
presidência da primeira nomeada, com vigência de 12 meses, 
demais membros 06 meses, os quais em impedimento serão 
substituídos pelos suplentes, ficando revogada a Portaria 13 
de 30 de outubro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 17 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 69.253/DICAF

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve 
designar, JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO, para exercer, 
cumulativamente e interinamente, o cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Social, enquanto perdurar o afastamento de 
EDITH MARIA GARBOGGINI DI GIORGI, no período de 16 até 30 
de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 69.254/DICAF
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, Prefeito do Município de 
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve 
designar, JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO, para exercer, 
cumulativamente e interinamente, o cargo de Secretário 
da Saúde, enquanto perdurar o afastamento de ARMANDO 
MARTINHO BARDOU RAGGIO, no período de 16 até 23 de 
dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 69.255/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve tornar sem efeitos a Portaria nº 
69.225/DICAF de 11 de dezembro de 2013, que exonerou, a 
pedido, DANIELE LUZIA NARDI SUMAIO devido a publicação em 
duplicidade.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.256/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve tornar sem efeitos a Portaria nº 
69.224/DICAF de 11 de dezembro de 2013, que exonerou, a 
pedido, ALINE MARIA DA SILVA SANTOS devido a publicação em 
duplicidade.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.257/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve determinar que fique apostilado nos assentamentos de 
VERONICA VIEIRA DE QUEIROZ REGO, Auxiliar de Administração, 
da Secretaria da Educação, o seu nome de casada VERONICA 
VIEIRA DE QUEIROZ REGO ZAIZE SOUSA.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.258/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve determinar que fique apostilado nos assentamentos de 
KARINE MACIEL DE MORAES GOMES, Auxiliar de Educação, da 
Secretaria da Educação, o seu nome de casada KARINE MACIEL 
DE MORAES GOMES OLIVEIRA.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.259/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de 
março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, resolve 
determinar que fique apostilado nos assentamentos de RITA DE 
CASSIA MENDES, Servente, da Secretaria da Educação, o seu 
nome de casada RITA DE CASSIA MENDES OUAJRA.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.260/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve determinar que fique apostilado nos assentamentos de 
ELAINE FARIAS PEREIRA, Auxiliar de Educação, da Secretaria 
da Educação, o seu nome de casada ELAINE FARIAS NUNES.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.261/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de 
março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, resolve 
determinar que fique apostilado nos assentamentos de LIVIA 
PERO SIVIERO, Psicólogo I, da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, o seu nome de casada LIVIA PERO SIVIERO CANAVEZI.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.262/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve determinar que fique apostilado nos assentamentos 
de GABRIELA AYRES DOS SANTOS, Técnico de Enfermagem, da 
Secretaria da Saúde, o seu nome de casada GABRIELA AYRES 
DOS SANTOS CHAGAS.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.263/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve designar AGNALDO SILVA DE CAMPOS para exercer, 
em substituição, o cargo de Chefe da Seção de Manutenção da 
Frota, na Secretaria da Administração, durante o afastamento 
de Francisco Ramos Correa, no período de 16 de dezembro de 
2013 até 14 de janeiro de 2014.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.264/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de 
março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, resolve 
determinar que fique apostilado nos assentamentos de TANIA 
REGINA RODRIGUES DOS SANTOS, Auxiliar de Educação, da 
Secretaria da Educação, o seu nome de casada TANIA REGINA 
RODRIGUES DA SILVA.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.265/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de 
março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, resolve 
cessar, o contrato firmado com esta Prefeitura, de JANAINA 
HELENA DE OLIVEIRA BOLONHA, Professor de Educação Básica 
I, Nível I, da Secretaria da Educação, a partir de 12 de dezembro 
de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.266/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de 
março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, resolve 
dispensar, a pedido, LUCAS IVAN DE SANTANA E SOUZA, Médico, 
da Secretaria da Saúde, a partir de 12 de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.267/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve cessar, os efeitos da nomeação, do 
cargo de Motorista, de LUIZ CARLOS RIBEIRO, a partir de 15 de 
dezembro de 2013, por falecimento.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.268/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 
de fevereiro de 2013, resolve exonerar, a pedido, JESSICA 
GONÇALVES DE ALMEIDA do cargo de Técnico de Controle 
Administrativo, da Secretaria da Saúde, a partir de 10 de 
dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.269/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 
de fevereiro de 2013, resolve exonerar, a pedido, SILVIA 
VIDEIRA ZAPAROLI do cargo de Psicólogo I, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, a partir de 10 de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.270/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve exonerar, a pedido, ROMILDA BUENO 
RODRIGUES do cargo de Técnico de Controle Administrativo, da 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, a partir de 10 de dezembro 
de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.271/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve exonerar, a pedido, LUCAS ANTONIO 
GONÇALVES GRACIANO do cargo de Auxiliar de Administração, 
da Secretaria da Saúde, a partir de 11 de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.272/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve exonerar, a pedido, MARIA TEREZA 
ALQUEZAR DIAS do cargo de Auxiliar de Administração, da 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, a partir de 11 de dezembro 
de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.273/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de fevereiro 
de 2013, resolve exonerar, a pedido, DANIELE MARQUES 
BECKER DA SILVA do cargo de Auxiliar de Administração, da 
Secretaria de Governo e Segurança Comunitária, a partir de 16 
de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.274/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 
de fevereiro de 2013, resolve exonerar, a pedido, NATHALIA 
PREVITALLI DOS SANTOS do cargo de Auxiliar de Administração, 
da Secretaria da Saúde, a partir de 16 de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.275/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve designar MARILENE MURARO RIBEIRO para exercer, em 
substituição, o cargo de Chefe da Seção de Acompanhamento 
do Ministério Público, na Secretaria dos Negócios Jurídicos, 
durante o afastamento de Marlene Aparecida Francisco, no 
período de 16 até 30 de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.276/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de 
março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, resolve 
designar MAYSA ROSICLECIA SOUSA SOARES para exercer, em 
substituição, o cargo de Coordenador de Unidade de Saúde, na 
Secretaria da Saúde, durante o afastamento de Celia Renata 
Koury Hanna, no período de 16 até 30 de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.277/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de 
março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, resolve 
designar GISELE REGINA MORA para exercer, em substituição, 
o cargo de Coordenador de Unidade de Saúde, na Secretaria 
da Saúde, durante o afastamento de Laudiceia dos Santos 
Piazentim, no período de 18 de novembro até 02 de dezembro 
de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.278/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve designar GESSICA RAFAELA PINTO DE ARAUJO para 
exercer, em substituição, o cargo de Chefe da Seção de Apoio 
Administrativo - Policlínica, na Secretaria da Saúde, durante o 
afastamento de Odair Leal de Freitas, no período de 16 até 30 
de dezembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.279/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 
de março de 2008 e nº 20.458 de 28 de fevereiro de 2013, 
resolve designar NARA ADRIANA SILVA LIMA para exercer, em 
substituição, o cargo de Chefe da Seção de Informação, na 
Secretaria da Saúde, durante o afastamento de Andreia Cristina 
Casare Pereira Nunes, no período de 02 até 16 de dezembro 
de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.280/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve cessar, a pedido, a partir de 01 de 
dezembro de 2013 os efeitos da Portaria nº 64.104/DICAF, de 
02 de janeiro de 2012, que nomeou EDISON LUIZ DE CAMPOS 
JUNIOR para exercer, em comissão, o cargo de Supervisor de 
Área de Saúde, da Secretaria da Saúde.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.281/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso I, 
de 28 de fevereiro de 2013, resolve nomear VIVIANE DA MOTTA 
BERTO, para exercer, a partir de 02 de dezembro de 2013, em 
comissão, o cargo de Chefe da Seção de Atos Oficiais, da 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, criado pela Lei nº 10.589, 
de 03 de outubro de 2013, cessando-se os efeitos da Portaria 
nº 68.547/DICAF de 08 de outubro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.282/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, de 28 de fevereiro de 2013, resolve nomear VICTOR LUIZ DAL 
PIAN, para exercer, a partir de 02 de dezembro de 2013, em 
comissão, o cargo de Assistente de Secretaria e Expediente 
II, da Secretaria dos Negócios Jurídicos, criado pela Lei nº 
10.589, de 03 de outubro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.283/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve tornar sem efeitos a Portaria nº 
69.173/DICAF de 03 de dezembro de 2013, que nomeou DAISY 
APARECIDA SILVESTRE ALVES para exercer, em comissão, o 
cargo de Oficial de Gabinete, Nível I.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.284/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 20.458, de 28 de 
fevereiro de 2013 e de acordo com o artigo 3º da Lei Municipal 
nº 4.549/94, autoriza a concessão de complementação de 
pensão, à dependente NADIR SVIANTEK OLIVEIRA, por ocasião 
do falecimento de seu titular (Sebastião Ferraz de Oliveira), a 
partir de 02 de novembro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013. 

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 69.284/DICAF
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, de 28 de fevereiro de 2013, resolve nomear ROSELEI MARIA 
APARECIDA DE MORAIS MONTEIRO, para exercer, a partir de 
23 de dezembro de 2013, em comissão, o cargo de Chefe da 
Seção de Suporte para Eventos, da Secretaria de Governo e 
Segurança Comunitária, criado pela Lei nº 10.589, de 03 de 
outubro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 20.578/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 
de fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.463/
DDP, de 27 de novembro de 2013, que nomeou MARIA 
ALVES DE ANDRADE, para exercer o cargo de AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.579/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 
de fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.464/
DDP, de 27 de novembro de 2013, que nomeou GUILHERME 
LATANCE CAMARGO GOMES, para exercer o cargo de AUXILIAR 
DE ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.580/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.466/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou CELIA REGINA DE 
OLIVEIRA PEREIRA AMERICO, para exercer o cargo de AUXILIAR 
DE ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.581/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 
de fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.469/
DDP, de 27 de novembro de 2013, que nomeou LUCIANA DE 
FATIMA MACHADO REIS, para exercer o cargo de AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.582/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.500/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou RAFAELA MELO 
SALLES, para exercer o cargo de AGENTE SOCIAL, pelo não 
cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.583/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.502/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou SANELI MANENTE 
GARCIA, para exercer o cargo de AGENTE SOCIAL, pelo não 
cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.584/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.504/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou JOBEL CAVALCANTE 
DA SILVA, para exercer o cargo de AGENTE SOCIAL, pelo não 
cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.585/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.505/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou CARLOS DANIEL 
ALVES GALLINDO, para exercer o cargo de AGENTE SOCIAL, 
pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 
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PORTARIA Nº 20.586/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.506/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou MARIANA CAPELIN 
FABRICIO, para exercer o cargo de AGENTE SOCIAL, pelo não 
cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.587/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.507/DDP, de 
27 de novembro de 2013, que nomeou DAIANE FREITAS RIVERA, 
para exercer o cargo de AGENTE SOCIAL, pelo não cumprimento 
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.588/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.407/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou EDNA FLORIANO DA 
SILVA ANDRADE, para exercer o cargo de AGENTE SOCIAL, pelo 
não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.589/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.510/DDP, de 
27 de novembro de 2013, que nomeou MARIANE JACOB, para 
exercer o cargo de ASSISTENTE SOCIAL I, pelo não cumprimento 
do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.590/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.511/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou MARISTELA GOMES 
QUEIROZ, para exercer o cargo de ASSISTENTE SOCIAL I, pelo 
não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.591/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 
de fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.513/
DDP, de 27 de novembro de 2013, que nomeou ZENIL KOLCZ 
SCHNEIDER, para exercer o cargo de ASSISTENTE SOCIAL I, pelo 
não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.592/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.408/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou LIZANDRA TEREZA 
FRASSON, para exercer o cargo de ASSISTENTE SOCIAL I, pelo 
não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.593/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.515/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou LIVIA FELIPPE, para 
exercer o cargo de PSICÓLOGO I, pelo não cumprimento do 
prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.594/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.518/DDP, de 
27 de novembro de 2013, que nomeou LIVIA MARTINS ROSSI, 
para exercer o cargo de TERAPEUTA OCUPACIONAL, pelo não 
cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.595/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.523/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou FERNANDA CRISTINA 
RIBEIRO SENTEIO, para exercer o cargo de AGENTE SANITARIO, 
pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 20.596/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso 
das atribuições conferidas pelo Decreto nº. 20.458 de 28 de 
fevereiro de 2013, resolve revogar a Portaria nº 20.410/DDP, 
de 27 de novembro de 2013, que nomeou JEFFERSON BRUNO 
AMERICO, para exercer o cargo de TÉCNICO DE CONTROLE 
ADMINISTRATIVO, pelo não cumprimento do prazo legal.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração

 
PORTARIA Nº 20.597/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia SANDRO IVO 
DE MEIRA, para exercer na Secretaria da Educação, em caráter 
efetivo, o cargo de DIRETOR DE ESCOLA, criado pela Lei nº 8.119 
de 29 de março de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.598/DDP
ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia TATIANA 
FACCHINETTE CARDOSO, para exercer na Secretaria da 
Educação, em caráter efetivo, o cargo de DIRETOR DE ESCOLA, 
criado pela Lei nº 8.119 de 29 de março de 2007.
Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO
Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.599/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia ELAINE 
CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS, para exercer na Secretaria 
da Educação, em caráter efetivo, o cargo de DIRETOR DE ESCOLA, 
criado pela Lei nº 8.119 de 29 de março de 2007.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.600/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia VIVIANE 
ANESIA BUENO TAVEIRA, para exercer na Secretaria da Educação, 
em caráter efetivo, o cargo de DIRETOR DE ESCOLA, criado pela 
Lei nº 8.119 de 29 de março de 2007.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.601/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia CRISTIANE 
ANDRADE VIEIRA, para exercer na Secretaria da Educação, em 
caráter efetivo, o cargo de DIRETOR DE ESCOLA, criado pela Lei 
nº 8.119 de 29 de março de 2007.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.602/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia MARIA INES 
HINGST FERNANDES, para exercer na Secretaria da Educação, 
em caráter efetivo, o cargo de VICE DIRETOR, criado pela Lei nº 
8.119 de 29 de março de 2007.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.603/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia JESSICA 
CORREA VIEIRA, para exercer na Secretaria da Educação, em 
caráter efetivo, o cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO, criado 
pela Lei nº 8.119 de 29 de março de 2007, com vaga criada pela 
Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.604/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia RENATA 
NAHAS, para exercer na Secretaria da Educação, em caráter 
efetivo, o cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO, criado pela Lei nº 
8.119 de 29 de março de 2007, com vaga criada pela Lei nº 9.132 
de 26 de maio de 2010.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.605/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia TATIANA 
MARIANO DE ARRUDA, para exercer na Secretaria da Educação, 
em caráter efetivo, o cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO, criado 
pela Lei nº 8.119 de 29 de março de 2007, com vaga criada pela 
Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.606/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia SABRINA 
APARECIDA GALAO, para exercer na Secretaria da Educação, em 
caráter efetivo, o cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO, criado 
pela Lei nº 8.119 de 29 de março de 2007, com vaga criada pela 
Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

PORTARIA Nº 20.607/DDP

ROBERTO JULIANO, Secretário da Administração, no uso das 
atribuições constantes do Decreto nº 20.458, artigo 3º, inciso 
I, e a vista do resultado final do Concurso Público nº 11/2011, 
devidamente homologado em 14/06/2012, nomeia ANDREA 
APARECIDA CARRERA MARTINS, para exercer na Secretaria 
da Educação, em caráter efetivo, o cargo de ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO, criado pela Lei nº 8.119 de 29 de março de 2007, 
com vaga criada pela Lei nº 9.132 de 26 de maio de 2010.

Palácio dos Tropeiros, em 18 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

Termo Declaratório

As portarias nº 20.562/DDP, 20.563/DDP e 20.564/DDP de 13 
de dezembro de 2013 foram afixadas no átrio da Prefeitura de 
Sorocaba/Palácio dos Tropeiros, na data de 13/12/2013 nos 
termos do Art. 78 da Lei Orgânica do Município.

Sorocaba, 13 de dezembro de 2013.

ROBERTO JULIANO

Secretário da Administração 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEDU/SEAD Nº 33, DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2013.

(Disciplina o processo de remoção para o cargo de Auxiliar de 
Educação, para o ano de 2014)
Os Secretários de Educação e de Administração no uso de suas 
atribuições, 

Resolvem:
Art. 1º - O processo de remoção para o cargo de Auxiliar de 
Educação obedecerá às disposições estabelecidas nesta 
Resolução.

I - DA INSCRIÇÃO
Art. 2º - A inscrição do servidor será efetuada na unidade escolar 
em que tem o cargo lotado e encaminhada pela Direção da Escola 
à Diretoria da Área de Gestão Educacional e Administração.

Art. 3º – Os Auxiliares de Educação excedentes nas unidades 
escolares para o ano de 2014 e os que atuam nos Programas 
Oficina do Saber, Clube da Escola, Roteiro Educador e Escola 
Saudável deverão participar compulsoriamente do processo de 
remoção de que trata esta Resolução. 

Parágrafo Único – A relação dos Auxiliares de Educação 
excedentes nas unidades escolares para o ano de 2014 será 
disponibilizada para as unidades escolares antes do período das 
indicações.

Art. 4º - Os servidores que ingressaram em 2013 e os que 
ingressaram em 2012 em condições de lotação provisória e não 
foram atendidos no último processo de remoção participarão 
de sessão de atribuição de local de trabalho para a escolha das 
vagas remanescentes do processo de que trata esta Resolução, 
em data a ser estabelecida em Comunicado.

Parágrafo 1º - Na inexistência de vagas remanescentes do 
processo de remoção, para atendimento de todos os servidores 
previstos no caput, as vagas existentes serão atribuídas aos 
melhores classificados e os demais prestarão serviços em 
locais a serem disponibilizados pela Secretaria da Educação, em 
condições de lotação provisória até a realização de processo de 
remoção, cujas vagas remanescentes possibilitem sua lotação.

Art. 5º – Durante o período de estágio probatório, a remoção a 
pedido do servidor poderá ocorrer uma única vez, nos termos 
do Decreto nº 19.
833/2012.

Art. 6º - A inscrição para remoção será instruída com a seguinte 
documentação:
I - Requerimento, em formulário próprio, preenchido pelo 
candidato e sob sua responsabilidade, fornecido no local da 
inscrição, dirigido à Diretoria da Área de Gestão Educacional e 
Administração;
II - Declaração do Diretor da unidade, especificando no próprio 
formulário a situação funcional do candidato.

Art. 7º - Caberá à Diretora da Área de Gestão Educacional e 
Administração o deferimento ou indeferimento da inscrição para 
remoção.

II - DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 8º - O candidato inscrito no processo de remoção será 
classificado de acordo com o tempo de serviço no cargo atual. 

Art. 9º – Para efeito de desempate serão observados 
sucessivamente os seguintes critérios:  
I – Candidato de idade igual ou superior a 60 anos, considerada 
para esse fim, a data do término das inscrições previstas nesta 
Resolução.
II – Candidato que comprovar ter exercido efetivamente a 
função de jurado no período entre a data da publicação da Lei 
nº 11.689/08 e a data do término das inscrições previstas nesta 
Resolução;
III – Classificação obtida no Concurso Público, no qual o 
candidato ingressou.

III - DAS VAGAS E DA EXCLUSÃO
Art. 10 - As vagas para o processo de remoção compreenderão:
I - iniciais, as disponíveis nas unidades escolares, identificadas 
pela Diretoria da Área de Gestão Educacional e Administração.
II - potenciais, a serem disponibilizadas pelos candidatos 
inscritos no processo de remoção.
Art. 11. A vaga potencial, que se tornar disponível, somente será 
liberada para atribuição aos candidatos inscritos no processo de 
remoção, após atendimento de excedente na unidade escolar.
Parágrafo Único – O previsto no caput se aplica aos Auxiliares de 
Educação excedentes que apontarem a unidade escolar como 
primeira opção no formulário de indicação do processo de remoção.

Art. 12 – As vagas potenciais poderão ser suprimidas pela 
Secretaria da Educação quando a unidade não mais comportar 
o cargo. 

IV - DAS INDICAÇÕES DAS UNIDADES
Art. 13 - O candidato inscrito no processo de remoção deverá 
indicar as unidades para onde pretende se remover, em ordem 
rigorosamente preferencial.

Parágrafo único - As indicações de unidades de que trata 
este artigo serão feitas em formulário próprio, o qual será 
apresentado na unidade escolar e entregue pelo Diretor 
de Escola, à Diretoria da Área de Gestão Educacional e 
Administração, conforme Comunicado.

Art. 14 – Ao preencher o formulário de indicações o candidato 
deverá ter o máximo de atenção no que diz respeito à 
localização e características das unidades indicadas, pois estão 
vedadas inclusões, exclusões, substituições e retificações de 
indicações, após a entrega do documento.

V - DA ATRIBUIÇÃO
Art. 15 - A atribuição das vagas ocorrerá observando a 
classificação dos candidatos, respeitadas a ordem de 
preferência das unidades indicadas pelo candidato e a exclusão 
referida nos artigos 11 e 12 desta Resolução.

Art. 16 - Após a atribuição de vaga, entende-se configurada 
a remoção, não sendo permitido ao candidato desistência ou 
alteração, seja qual for o motivo alegado.

Parágrafo Único - O servidor removido deverá assumir o 
exercício no novo local de trabalho no início das atividades 
escolares do ano seguinte.

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 - A remoção de que trata esta Resolução poderá ser 
requerida por servidores licenciados ou afastados de seus 
cargos.

Art. 18 – A inscrição para este processo poderá ser efetuada 
por procuração, devendo ser apresentados os instrumentos de 
mandato, documento de identidade do portador e os exigidos 
para cada um destes atos.

Art. 19 - O ato de inscrição, por parte do candidato, implicará 
o reconhecimento e compromisso de aceitação desta 
Resolução e demais normas disciplinares do processo, bem 
como a responsabilidade pela veracidade das informações e 
documentos entregues.

Art. 20 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 
candidato do processo, anulando-se todos os atos decorrentes 
de inscrição, sendo a responsabilidade legalmente apurada.

Art. 21 - Os servidores removidos e lotados nas unidades 
escolares permanecerão nas mesmas enquanto comportar o 
cargo, de acordo com a demanda escolar.

Art. 22 - O servidor que ficar excedente na unidade escolar será 
removido compulsoriamente pela Secretaria da Educação.

§ 1º - Para efeito da remoção compulsória será considerado 
excedente o último servidor que iniciou no respectivo cargo na 
unidade escolar.

§ 2º - Em caso de empate na classificação será observado o 
disposto no Artigo 9º desta Resolução.

Art. 23 - O Diretor de Escola deverá obedecer rigorosamente 
às normas estabelecidas nesta Resolução e instruções 
complementares, sob pena de responsabilidade. 

Art. 24 - A Secretaria da Educação baixará instruções 
complementares para o cumprimento desta Resolução.

Art. 25 - Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pelo 
Secretário de Educação e pelo Secretário de Administração.

Art. 26 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

JOSÉ SIMÕES DE ALMEIDA JÚNIOR
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ROBERTO JULIANO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Resolução SEAD nº 02/2013
Considerando a Lei nº. 8346/07 que estabelece regras para a 
promoção do Sistema de Evolução Funcional;
 Considerando o disposto no art. 6º,§ 1º, Decreto nº 16.383/08 
que regulamenta os procedimentos e parâmetros para o 
processo de Evolução Funcional que consiste na Promoção e/
ou Progressão previsto nas Leis nº 3801/91, nº 8346/07 e nº 
4599/94, com redação dada pela Lei nº 8119/07; 
Considerando a necessidade de regulamentação para 
procedimentos relativos ao ano de competência de 2013.
Resolve:
Art. 1º - Os servidores estáveis poderão apresentar no período de 
14 de janeiro de 2014 a 14 de fevereiro de 2014 os certificados 
de cursos para fins de capacitação relativa ao exercício de 2013.
Art. 2º - Serão pontuados os cursos da Tabela “A” do anexo da Lei 
nº 8.346/2007, independente da data de sua conclusão, desde 
que a colação de grau tenha ocorrido até o final do exercício 
considerado, e os da Tabela “B” do mesmo anexo, desde que 
realizados nos últimos 2 (dois) anos para fins de pontuação, 
sendo assim o período de realização dos cursos de 30 de 
dezembro de 2011 a 30 de dezembro de 2013.
Art. 3º - Participarão da Evolução Funcional os servidores que 
concluírem o estágio probatório até 31 de dezembro de 2013, 
sendo a assiduidade calculada proporcionalmente à data de 
aquisição da estabilidade.
Art. 4º - É de responsabilidade do servidor o preenchimento do 
formulário que estará disponível nas Secretarias ou no site da 
Prefeitura (www.sorocaba.sp.gov.br) que deverá ser entregue na 
sua Secretaria juntamente com os certificados dos cursos.
Parágrafo único - É de responsabilidade do servidor a verificação 
dos certificados que serão entregues, a fim de que atendam as 
regras desta resolução, da Lei nº. 8.346/2007 e do Decreto nº. 
16.383/2008.
Art. 5º - Os documentos aceitos para fins de pontuação de 
capacitação de evolução funcional devem ser apresentados 
somente na forma de Certificados de Conclusão e/ou Diplomas.
§ 1º Os cursos da Tabela “A” do Anexo da Lei nº 8.346/07 
deverão atender às normas específicas previstas pelo Ministério 
da Educação e/ou Governo Estadual, através de legislações 
próprias, devendo ser apresentados na forma de diploma ou 
certificado de conclusão, acompanhado de histórico escolar com 
comprovação de colação de grau.

§2º Especificamente nos casos de nível superior serão aceitas 
Certidões de Conclusão, desde que contenham comprovação de 
colação de grau e sejam acompanhadas de histórico escolar.

§ 3º Para fins de pontuação de pós graduação nível especialização 
Lato Sensu, o certificado deverá ser acompanhado do histórico 
escolar e título de monografia, conforme solicitado pelo 
Ministério da Educação/ Conselho Nacional da Educação.
Art. 6º- Para que os diplomas ou certificados apresentados 
sejam pontuados, deverão atender as seguintes regras:
I. Ter carga horária total igual ou superior a 8 horas.
II. O certificado deve apresentar carga horária e período de 
realização do curso coerentes.
III. Deverá ser comprovada a compatibilidade entre o cargo e a 
natureza do curso;
IV. Apresentar timbre, carimbo, carga horária, período de 
realização (dia, mês e ano), e assinatura do responsável 
pelo curso, a qual poderá ser facultativa somente no caso de 
certificado de curso à distância (online, e-learning), desde que 
este apresente código de certificação.
V. Os certificados de cursos estrangeiros deverão ser traduzidos 

para língua portuguesa e validados por órgãos oficiais.
VI. Os certificados e demais documentos necessários à 
comprovação da realização do curso, deverão ser apresentados 
por cópia reprográfica autenticada, ou acompanhada do 
original.
VII. Para ser pontuado, o curso de Extensão Universitária deverá 
ter carga horária mínima de 240 horas.
VIII. Fica limitada por exercício analisado, a pontuação de no 
máximo 2 (dois) cursos à distância (online, e-learning) que se 
enquadrem na Tabela “B” da Lei nº. 8346/2007, conforme a 
Resolução SEGEP nº. 07/2012.
IX. Em casos de mais de dois certificados de cursos à distância 
(online, e-learning) apresentados no exercício analisado, serão 
pontuados os cursos já concluídos neste exercício por ordem 
de data de início, independente de carga horária ou instituição 
realizadora.
Art. 7º – Para fins de pontuação de capacitação de evolução 
funcional, não serão considerados válidos: 
I. Declarações ou atestados de conclusão de curso.
II. Os cursos preparatórios para concursos públicos.
III. Apostilamentos de diploma de curso de graduação que 
possuírem mais de uma habilitação.
IV. Os cursos de formação específica da Guarda Civil Municipal.
V. Cursos da Tabela “A” que já tenham sido considerados como 
pré-requisito do cargo.
VI. Os certificados cujo próprio servidor ministrou o curso.
VII. Não serão aceitos documentos extemporâneos ou 
substituição após o período estabelecido para a entrega dos 
mesmos.
Art. 8º - Todos os formulários com os respectivos documentos 
serão analisados pela Comissão de Evolução Funcional, criada 
pelo art. 2º do Decreto nº 16.383/08.
Art. 9º - Os servidores integrantes do quadro de Magistério 
que tiverem interesse em participar da progressão de nível, 
conforme Lei nº. 8119/2007 deverão preencher formulário 
específico, que estará disponível no site da Prefeitura, www.
sorocaba.sp.gov.br, ou na Secretaria da Educação.
Art. 10º -  Aos cursos profissionais de nível técnico serão 
atribuídos 40 pontos (pontuação máxima da tabela “B” do 
anexo da Lei nº 8.346/2007), independente do ano de sua 
realização, desde que tenha sido concluído até o final do 
exercício considerado. Deverá também haver compatibilidade 
entre o cargo e a natureza do curso, além de atender todos os 
requisitos estabelecidos nesta resolução, na Lei nº 8.346/2007 
e no Decreto nº 16.383/2008.
Art. 11º - Os cursos divididos em mais de um modulo 
deverão apresentar a carga horária total dos módulos em um 
único certificado. Caso os módulos sejam apresentados em 
certificados diferentes, se tratando do mesmo curso não serão 
considerados para capacitação da Evolução Funcional. 
Art. 12º - A partir do exercício de 2014, os certificados 
de simpósios, encontros, workshops, jornadas, oficinas, 
seminários, palestras, dentre outros, para serem considerados 
para  fins de capacitação da evolução funcional, deverão ser 
apresentados juntamente com a programação do curso,  além 
de atender todos os requisitos estabelecidos nesta resolução e 
nas demais legislações.
Art. 13º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Sorocaba, 18 de dezembro de 2013

ROBERTO JULIANO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 

 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, pessoa jurídica de direito público, 
com sede nesta cidade, no Palácio dos Tropeiros, Alto da Boa Vista, inscrita no 
CNPJ sob o nº 46.634.044.0001-74, por seu procurador, Hélio Aparecido de 
Godoy, Secretário da Habitação e Urbanismo, O FAZ SABER nos termos do 
Artigo 57 da lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009, para ciência dos interessados 
que depositou no PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS E 
ANEXOS desta comarca, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS, exigidos por 
Lei, para registro de uma AVERBAÇÃO DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 
sobre Título não identificado e Matrículas 122.601 e 122.602 ambas do 1° CRI de 
Sorocaba, do terreno situado na Estrada José Celeste s/n° - Município de 
Sorocaba – SP. A descrição da área tem início no ponto V1 localizado na divisa 
das Áreas de confrontante não identificado e Propriedade da Prefeitura Municipal 
de Sorocaba Matrícula 122.601 do 1° CRI de Sorocaba e o presente Loteamento - 
Coordenada E: 252049.68 e N: 7397023.79, deste ponto segue em linha reta com 
distância de 22,14m e azimute 73°33’59”, até atingir o ponto V2; deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 6,15m e 
azimute de 65°41’20”, até atingir o ponto V3, confrontando com a Rua Padre 
Cícero (Matrícula 122.601 do 1º CRI de Sorocaba); deste ponto deflete a direita e 
segue em linha reta com distância de 15,31m e azimute de 162°22’39”, até atingir 
o ponto V4; deste ponto deflete a direita e segue em linha reta com distância de 
1,86m e azimute de 260°27’27”, até atingir o ponto V5; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 7,10m  e azimute de 
163°16’00”, até atingir o ponto V6, confrontando até aqui com a Matrícula 131.936 
do 1°CRI de Sorocaba de Propriedade de Maria Aparecida Dias Roque; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 5,78m e azimute de 
259°21’01”, até atingir o ponto V7; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 6,16m e azimute de 163°16’00”, até atingir o ponto V8; 
deste ponto deflete a esquerda e segue em linha reta com distância de 12,80m e 
azimute de 79°27’32”, até atingir o ponto V9; deste ponto deflete a esquerda com 
distância de 5,20m e azimute de 350°28’12”, até atingir o ponto V10,  deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 0,96m e 
azimute de 343°15’59”, até atingir o ponto V11, confrontando até aqui com a 
Matrícula 135.693 do 1°CRI de Sorocaba Propriedade de Gerson Alves Libório; 
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deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 8,93m e azimute de 343°16’00”, até atingir o ponto V12; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 0,60m e azimute 73°37’02”, até 
atingir o ponto V13; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 15,09m e azimute de 346°44’28”, até atingir o ponto V14, 
confrontando até aqui com a Matrícula 131.936 1°CRI de Sorocaba Propriedade 
de Maria Aparecida Dias Roque; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta com distância de 21,10m e azimute de 74°31’40”, até atingir o ponto V15, 
deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 20,77m e azimute de 66°36’29”, até atingir o ponto V16; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 11,30m e azimute de 
337°49’21”, até atingir o ponto V17 confrontando até aqui com a Rua Padre 
Cícero (Matrícula 122.601 do 1º CRI de Sorocaba); deste ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com medida de 10,66m e azimute de 
349°27’52”, até atingir o ponto V18; deste ponto deflete ligeiramente à direita e 
segue em linha reta com medida de 13,72m e azimute de 350°54’34”, até atingir o 
ponto V19; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância de 5,89m e azimute de 353°46’38”, até atingir o ponto V20; deste ponto 
deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 0,60m e azimute de 
69°20’40”, até atingir o ponto V21; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 15,89m e azimute de 349°38’17”, até atingir o ponto 
V22; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 6,09m e azimute de 348°59’38”, até encontrar o ponto V23 ; deste 
ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 
5,75m e azimute de 345°52’31”, até atingir o ponto V24; deste ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 6,20m e azimute de 
349°40’02”, até atingir o ponto V25, confrontando com a Rua Deolindo Alves Luz 
(Matrícula 122.602 do 1º CRI de Sorocaba); deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta com distância de 16,85m e azimute de 70°28’09”, até atingir o ponto 
V26; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 3,19m e 
azimute de 342°44’18”, até atingir o ponto V27; deste ponto deflete à esquerda e 
segue em linha reta com medida de 0,78m e azimute de 250°58’16”, até atingir o 
ponto V28,  deste ponto deflete  à direita e segue em linha reta com distância de 
4,45m e azimute de 341°46’05”, até atingir o ponto V29; deste ponto deflete  à 
esquerda e segue em linha reta com distância de   15,01m e azimute de 
249°07’57”, até atingir o ponto V30; confrontando até aqui com a Matrícula 
146.392 do 1º CRI de Sorocaba de propriedade de Luiz Correa; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta com medida de 13,01m  e azimute de 
355°31’23”, até atingir o ponto V31, até aqui confrontando com a Matrícula 
122.602 do 1° CRI de Sorocaba com a Rua Deolindo Alves Luz; deste ponto 
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deflete à direita e segue em linha reta com distância de 3,00m e azimute de 
111°12’58”, até atingir o ponto V32; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 18,99m e azimute de 69°07’18”, até atingir o ponto 
V33; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
5,31m e azimute de 349°54’21”, até atingir o ponto  V34; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 21,13m  e azimute de 
261°19’12”, até atingir o ponto V35; confrontando até aqui com a Matrícula 
132.465 do 1º CRI de Sorocaba de propriedade de Itamar da Rocha; deflete à 
direita e segue em linha reta com distância  de 11,28m com azimute de
350°35’08”, até atingir o ponto V36; deste ponto deflete  à esquerda e segue em 
linha reta com distância  de 1,49m e azimute de 260°35’08”, até atingir o ponto 
V37; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 5,77m e 
azimute de 351°50’56”, até atingir o ponto V38; confrontando com a Rua Deolindo 
Alves Luz (Matrícula 122.602 do 1º CRI de Sorocaba); deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta com distância de 22,44m e azimute de 81°07'41”, até atingir 
o ponto V39; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 5,60m e azimute de 350°25’32”, até atingir o ponto V40, deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 22,49m  e azimute de 
261°07'40”, até atingir o ponto V41;  confrontando até aqui com a Matrícula 
128.383 1º CRI de Sorocaba de Propriedade de Aldo Manoel de Oliveira; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 5,77m e azimute de 
350°25’14”, até atingir o ponto V42; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 3,79m e azimute de 351°24’13”, até atingir o 
ponto V43; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância de 3,90m e azimute de 349°25’37”, até atingir o ponto V44; deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 3,77m e 
azimute de 351°23’21”, até atingir o ponto V45; deste ponto deflete ligeiramente à 
direita e segue em linha reta com distância de 3,91m e azimute de 348°22’34”, até 
atingir o ponto V46, deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha 
reta com distância de 6,61m e azimute de 351°09'10”, até atingir o ponto V47;
deste ponto segue em curva à direita com desenvolvimento de 5,62m e raio de 
,3,77m, até atingir o ponto V48; deste ponto segue em linha reta com distância de 
7,89m e azimute de 81°46’51”, até atingir o ponto V49; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 11,51m e azimute de 
351°09’16”, até atingir o ponto V50, confrontando com a Rua Deolindo Alves Luz 
(Matrícula 122.602 do 1º CRI de Sorocaba); deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 40,32m e azimute de 
351°31’53”, até atingir o ponto V51, até aqui confrontando com a Matrícula 87.622 
1°CRI de Sorocaba – Proprietário Júlio e Júlio Cia Ltda.; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 36,93m e azimute de 78°06’40”, até 
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deflete à direita e segue em linha reta com distância de 3,00m e azimute de 
111°12’58”, até atingir o ponto V32; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 18,99m e azimute de 69°07’18”, até atingir o ponto 
V33; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
5,31m e azimute de 349°54’21”, até atingir o ponto  V34; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 21,13m  e azimute de 
261°19’12”, até atingir o ponto V35; confrontando até aqui com a Matrícula 
132.465 do 1º CRI de Sorocaba de propriedade de Itamar da Rocha; deflete à 
direita e segue em linha reta com distância  de 11,28m com azimute de
350°35’08”, até atingir o ponto V36; deste ponto deflete  à esquerda e segue em 
linha reta com distância  de 1,49m e azimute de 260°35’08”, até atingir o ponto 
V37; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 5,77m e 
azimute de 351°50’56”, até atingir o ponto V38; confrontando com a Rua Deolindo 
Alves Luz (Matrícula 122.602 do 1º CRI de Sorocaba); deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta com distância de 22,44m e azimute de 81°07'41”, até atingir 
o ponto V39; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 5,60m e azimute de 350°25’32”, até atingir o ponto V40, deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 22,49m  e azimute de 
261°07'40”, até atingir o ponto V41;  confrontando até aqui com a Matrícula 
128.383 1º CRI de Sorocaba de Propriedade de Aldo Manoel de Oliveira; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 5,77m e azimute de 
350°25’14”, até atingir o ponto V42; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 3,79m e azimute de 351°24’13”, até atingir o 
ponto V43; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância de 3,90m e azimute de 349°25’37”, até atingir o ponto V44; deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 3,77m e 
azimute de 351°23’21”, até atingir o ponto V45; deste ponto deflete ligeiramente à 
direita e segue em linha reta com distância de 3,91m e azimute de 348°22’34”, até 
atingir o ponto V46, deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha 
reta com distância de 6,61m e azimute de 351°09'10”, até atingir o ponto V47;
deste ponto segue em curva à direita com desenvolvimento de 5,62m e raio de 
,3,77m, até atingir o ponto V48; deste ponto segue em linha reta com distância de 
7,89m e azimute de 81°46’51”, até atingir o ponto V49; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 11,51m e azimute de 
351°09’16”, até atingir o ponto V50, confrontando com a Rua Deolindo Alves Luz 
(Matrícula 122.602 do 1º CRI de Sorocaba); deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 40,32m e azimute de 
351°31’53”, até atingir o ponto V51, até aqui confrontando com a Matrícula 87.622 
1°CRI de Sorocaba – Proprietário Júlio e Júlio Cia Ltda.; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 36,93m e azimute de 78°06’40”, até 
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atingir o ponto V52, até aqui confrontando com não identificado; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta com distância de 21,43m e azimute de 
172°41’36”, até atingir o ponto V53,  deste ponto deflete ligeiramente à esquerda 
e segue em linha reta com distância de 24,75m, e azimute de 171°12’19”, até 
atingir o ponto V54; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 10,00m e azimute de 82°10’52”, até atingir o ponto V55; deste ponto 
deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 46,85m e azimute de 
351°17’52”, até atingir o ponto V56, confrontando com a Matrícula 130.187 1º CRI 
de Sorocaba de propriedade de Germano D. Belinassi; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 56,32m e azimute de 78°07’48”, até 
atingir o ponto V57, deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 2,40m e azimute de 29°56’25”, até atingir o ponto V58; deste ponto 
deflete à ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 3,48m e 
azimute de 21°19’25”, até atingir o ponto V59; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância de 3,47m e azimute 77°51'33”, até atingir o 
ponto V60; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância de 4,84m e azimute de 90°31’33”, até atingir o ponto V61; deste ponto 
deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 44,51m e azimute de 
342°44’52”, até atingir o ponto V62; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta com distância de 29,53m e azimute de 73°49’37”, até atingir o ponto V63, 
deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 
11,11m  e azimute de 76°23'12” até atingir o ponto V64, até aqui confrontando 
com não identificado; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância de 17,10m e azimute de 149°54’04”, até atingir o ponto 65;  deste ponto 
deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 7,81m e azimute de 
136°01’44”, até atingir o ponto V66; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 5,05m e azimute de 46°01’44”, até atingir o ponto V67; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 20,72m e 
azimute de 129°14’39”, até atingir o ponto V68; deste ponto deflete à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 8,15m e azimute de 44°15’30”, até atingir o 
ponto V69, confrontando com a Matrícula 128.468 de propriedade de José Carlos 
Simão; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 7,64m e azimute de 40°37'50”, até atingir o ponto V70; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta com distância de 0,29m e azimute de 
78°36’47”, até atingir o ponto V71; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 29,69m e azimute de 329°54'04”, até atingir o ponto 
V72, confrontando com a Matrícula 125.429 de propriedade de Antonio Galvão 
Abreu; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 4,90m
e azimute de 73°03’42”, até atingir o ponto V73; deste ponto deflete ligeiramente à 
direita e segue em linha reta com distância de 26,63m e azimute de 75°39’08”, até 
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atingir o ponto V74, deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 7,31m e azimute de 356°20'01, até atingir o ponto V75;até aqui 
confrontando com não identificado; deste ponto deflete ligeiramente à direita e 
segue em linha reta com distância de 15,68m e azimute de 121°01’41”, até atingir 
o ponto V76; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
33,90m e azimute de 135°23’14”, até atingir o ponto V77; deste ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 12,87m e azimute de 
136°01’27”, até atingir o ponto V78, confrontando com a Estrada José Celeste;
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 29,68m e 
azimute de 228°21’22”, até atingir o ponto V79; deste ponto deflete à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 7,23m e azimute de 139°07’24”, até atingir o 
ponto V80; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
30,55m e azimute de 48°25’03”, até atingir o ponto V81, confrontando com a 
Matrícula 94.971 de propriedade de Rafael Lopes Spinoza; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 12,81m e azimute de 137°27’17”,
até atingir o ponto V82; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 6,38m e azimute de 133°35’38, até atingir o ponto V83; 
deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 
5,02m e azimute de 140°24’30”, até atingir o ponto V84; deste ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 13,74m e azimute de 
143°41’50”, até atingir o ponto V85; deste ponto deflete ligeiramente à direita e 
segue em linha reta com distância de 25,87m e azimute de 151°32’33”, até atingir 
o ponto V86; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância de 15,23m e azimute de 153°19’44”, até atingir o ponto V87, 
confrontando com a Estrada José Celeste, deste ponto deflete à direita  em curva  
com desenvolvimento de 4,17m e raio de 5,77m até atingir o ponto V88; deste 
ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 
2,55m e azimute de 260°38’21”, até atingir o ponto 89; deste ponto deflete 
ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 1,85m e azimute 
de 254°02’44”, até atingir o ponto V90; deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 12,13m e azimute de 
250°50’08”, até atingir o ponto V91; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 11,79m e azimute de 248°10’29”, até atingir 
o ponto V92, confrontando com a Matrícula 131.256 1º CRI de Sorocaba, de 
propriedade de Gesse de Luz; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 10,76m e azimute de 245°05’01”, até atingir 
o ponto V93; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 28,85m e azimute de 156°45’48”, até atingir o ponto V94, confrontando com a 
Matrícula nº 138.269 do 1º CRI de Sorocaba, de propriedade de Genilson de Luz; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 9,15m e 
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azimute de 245°45’38”, até atingir o ponto V95, até aqui confrontando com não 
identificado; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
28,68m e azimute de 334°02’12”, até atingir o ponto V96; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 9,94m e azimute de 245°54’04”,
até atingir o ponto V97; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 28,73m e azimute de 154°18’13”, até atingir o ponto V98 
confrontando até aqui com a matrícula nº 145.818 do 1º CRI de Sorocaba; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 9,59m e azimute de 
244°50’30”, até atingir o ponto V99; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 11,02m e azimute de 154°34’06”, até atingir o ponto 
V100; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
0,48m e azimute de 63°26’40”, até atingir o ponto V101; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 8,63m e azimute de 154°10’55”, até 
atingir o ponto V102; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância de 19,00m e azimute de 236°37’36”, até atingir o ponto V103; deste 
ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 43,69m
e azimute de 250°37’14”, até atingir o ponto V104, confrontando até aqui com não 
identificado; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
29,06m e azimute de 333°29’56”, até atingir o ponto V105; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 13,36m e azimute de 
212°45’51”, até atingir o ponto V106; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta com distância 4,66m e azimute de 299°52’50”, até encontrar o ponto 
V107; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 9,01m
e azimute de 224°18’06”, até encontrar o ponto V108; deste ponto deflete 
ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 9,17m e azimute de 
217°54’45”, até encontrar o ponto V109; deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância 4,75m e azimute de 210°54’01”, 
até encontrar o ponto V110; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta 
com distância 9,41m e azimute de 181°27’49”, até encontrar o ponto V111; deste 
ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 7,73m
e azimute de 171°24’17”, até encontrar o ponto V112 deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta, com distância 17,99m e azimute de 170°44’57”, 
até encontrar o ponto V113; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em 
linha reta com distância 16,94m e azimute de 173°55’44”, até encontrar o ponto 
V114; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 15,24m
e azimute de 95°30’40”, até encontrar o ponto V115, confrontando até aqui com a 
Matrícula nº 88.466 do 1° CRI de Sorocaba – Propriedade de Maria Anésia 
Camargo Correa; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 
17,06m e azimute de 191°06’56”, até encontrar o ponto V116; deste ponto deflete 
ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 13,35m e azimute de 
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186°51’39”, até encontrar o ponto V117, confrontando com não identificado; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 37,01m e azimute de 
269°50’20”, até encontrar o ponto V118; deste ponto deflete à esquerda e segue 
em linha reta com distância 10,20m e azimute de 173°41’56”, até encontrar o 
ponto V119, deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
34,68m e azimute de 89°40’02”, até encontrar o ponto V120, confrontando até 
aqui com a matrícula nº 140.155 do 1º CRI de Sorocaba – propriedade de 
Francelina Maria do Carmo; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
com distância 9,98m e azimute de 188°49’55”, até encontrar o ponto V121; deste 
ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 9,95m
e azimute de 184°52’58”, até encontrar o ponto V122; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta com distância 1,33m e azimute de 272°06’41”, até 
encontrar o ponto V123; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta 
com distância 42,81m e azimute de 191°51’04”, até encontrar o ponto V124; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 1,77m e azimute de 
232°40’43”, até encontrar o ponto V125; deste ponto deflete ligeiramente à direita 
e segue em linha reta com distância 11,35m e azimute de 249°18’34”, até 
encontrar o ponto V126; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em 
linha reta com distância 9,08m e azimute de 245°58’26”, até encontrar o ponto 
V127; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com 
distância 10,87m e azimute de 243°34’46”, até encontrar o ponto V128; deste 
ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 10,24m
e azimute de 243°29’52”, até encontrar o ponto V129; deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta com distância 0,78m e azimute de 335°06’03”, até 
encontrar o ponto V130; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta 
com distância 20,63m e azimute de 242°09’26”, até encontrar o ponto V131; deste 
ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 22,76m
e azimute de 238°09’13”, até encontrar o ponto V132; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância 4,32m e azimute de 212°47’11”, até 
encontrar o ponto V133; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta 
com distância 3,72m e azimute de 129°51’07”, até encontrar o ponto V134; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 3,47m e azimute de 
212°32’29”, até encontrar o ponto V135; deste ponto deflete à esquerda e segue 
em linha reta com distância 2,29 e azimute de 120°16’44”, até encontrar o ponto 
V136; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 9,21m e 
azimute de 223°09’49”, até encontrar o ponto V137; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância 2,26m e azimute de 304°15’42”, até encontrar 
o ponto V138; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
9,40m e azimute de 220°18’43”, até encontrar o ponto V139; deste ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 17,99m e azimute de 
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28°12’44”, até encontrar o ponto V140; deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância 4,63m e azimute de 224°18’10”, 
até encontrar o ponto V141; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em 
linha reta com distância 7,90m e azimute de 225°55’05”, até encontrar o ponto 
V142; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância 9,99m e azimute de 232°54’40”, até aqui confrontando com não 
identificado até encontrar o ponto V143; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta com distância 5,66m e azimute de 338°53’14”, até encontrar o ponto 
V144; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 7,43m
e azimute de 249°31’15”, até encontrar o ponto V145; deste ponto deflete  
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 6,12,m e azimute de 
260°41’22”, até encontrar o ponto V146; deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância 8,62m e azimute de 258°17’39”, 
até encontrar o ponto V147, confrontando com a Matrícula 152.109  1º CRI de 
Sorocaba de propriedade de Valdecir Marcelino dos Santos; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância 2,09m e azimute de 353°31’17”, até 
encontrar o ponto V148; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em 
linha reta com distância 25,57m e azimute de 258°06’26”, até encontrar o ponto 
V149; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com 
distância 0,77 e azimute de 190°12’20”, até encontrar o ponto V150; deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 5,65m e 
azimute de 181°57’12”, até encontrar o ponto V151; deste ponto deflete  à 
esquerda e segue em linha reta com distância 0,63m e azimute de 66°23’45”, até 
encontrar o ponto V152; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em  
linha reta com distância 26,02m e azimute de 78°03’39”, até encontrar o ponto 
V153, confrontando com a Matrícula 137.818 1º CRI de Sorocaba de propriedade 
de Vilmar Pereira da Rocha; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
com distância 4,19m e azimute de 173°39’47”, até encontrar o ponto V154, 
confrontando com não identificado; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta com distância 26,74m e azimute de 258°33’49”, até encontrar o ponto V155; 
deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 4,98m e 
azimute de 184°54’37”, até encontrar o ponto V156, confrontando com a Matrícula 
141.344 1º CRI de Sorocaba de propriedade de Maria José Lemes; deste ponto 
deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 0,78m e azimute de 
180°40’53”, até encontrar o ponto V157; deste ponto deflete à esquerda e segue 
em linha reta com distância 12,37m e azimute de 79°05’59”, até encontrar o ponto 
V158; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância 4,03m e azimute de 167°45’44”, até encontrar o ponto V159; deste 
ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 14,85m e azimute 
de 77°45’44”, até encontrar o ponto V160, confrontando com a Matrícula 158.607 
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28°12’44”, até encontrar o ponto V140; deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância 4,63m e azimute de 224°18’10”, 
até encontrar o ponto V141; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em 
linha reta com distância 7,90m e azimute de 225°55’05”, até encontrar o ponto 
V142; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância 9,99m e azimute de 232°54’40”, até aqui confrontando com não 
identificado até encontrar o ponto V143; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta com distância 5,66m e azimute de 338°53’14”, até encontrar o ponto 
V144; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 7,43m
e azimute de 249°31’15”, até encontrar o ponto V145; deste ponto deflete  
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 6,12,m e azimute de 
260°41’22”, até encontrar o ponto V146; deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância 8,62m e azimute de 258°17’39”, 
até encontrar o ponto V147, confrontando com a Matrícula 152.109  1º CRI de 
Sorocaba de propriedade de Valdecir Marcelino dos Santos; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância 2,09m e azimute de 353°31’17”, até 
encontrar o ponto V148; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em 
linha reta com distância 25,57m e azimute de 258°06’26”, até encontrar o ponto 
V149; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com 
distância 0,77 e azimute de 190°12’20”, até encontrar o ponto V150; deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 5,65m e 
azimute de 181°57’12”, até encontrar o ponto V151; deste ponto deflete  à 
esquerda e segue em linha reta com distância 0,63m e azimute de 66°23’45”, até 
encontrar o ponto V152; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em  
linha reta com distância 26,02m e azimute de 78°03’39”, até encontrar o ponto 
V153, confrontando com a Matrícula 137.818 1º CRI de Sorocaba de propriedade 
de Vilmar Pereira da Rocha; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
com distância 4,19m e azimute de 173°39’47”, até encontrar o ponto V154, 
confrontando com não identificado; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta com distância 26,74m e azimute de 258°33’49”, até encontrar o ponto V155; 
deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 4,98m e 
azimute de 184°54’37”, até encontrar o ponto V156, confrontando com a Matrícula 
141.344 1º CRI de Sorocaba de propriedade de Maria José Lemes; deste ponto 
deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 0,78m e azimute de 
180°40’53”, até encontrar o ponto V157; deste ponto deflete à esquerda e segue 
em linha reta com distância 12,37m e azimute de 79°05’59”, até encontrar o ponto 
V158; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância 4,03m e azimute de 167°45’44”, até encontrar o ponto V159; deste 
ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 14,85m e azimute 
de 77°45’44”, até encontrar o ponto V160, confrontando com a Matrícula 158.607 

 

 

Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária 

 

 

 
  

1º CRI de Sorocaba de propriedade de João Batista Gomes; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância 3,68m e azimute de 148°57'49”, até 
encontrar o ponto V161; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em 
linha reta com distância 40,73m e azimute de 224°46’40”, até encontrar o ponto 
V162; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com 
distância 6,38m e azimute de 211°27’31”, até encontrar o ponto 163; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta com distância 36,36m e azimute de 
233°06’09”, até encontrar o ponto V164; deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta com distância 28,76m e azimute de 2°00’34”, até encontrar o ponto 
V165, até aqui confrontando com não identificado; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância 24,85m e azimute de 79°49’24”, até encontrar 
o ponto V166; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
4,94m e azimute de 351°15’22”, até encontrar o ponto V167; deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância 24,51m e azimute de 260°05’14”, 
até encontrar o ponto V168, confrontando com a Matrícula 137.352 1º CRI de 
Sorocaba de propriedade de Vanderlei Pereira; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância 9,24m e azimute de 355°03’54”, até encontrar 
o ponto V169; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta 
com distância 5,29m e azimute de 357°36’31”, até encontrar o ponto V170; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 1,86m e azimute de 
84°52’27”, até encontrar o ponto V171; deste ponto deflete à esquerda e segue 
em linha reta com distância 9,94m e azimute de 351°43’14”, até encontrar o ponto 
V172; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 5,43m e 
azimute de 13°05'11”, até encontrar o ponto V173; deste ponto deflete  à direita e 
segue em linha reta com distância 1,55m e azimute de 71°34’05”, até encontrar o 
ponto V174; deste ponto deflete    à esquerda e segue em linha reta com distância 
4,78m e azimute de 352°28’44”, até encontrar o ponto 175; deste ponto deflete  à
esquerda e segue em linha reta com distância 1,71m e azimute de 262°52’48”, 
até encontrar o ponto V176; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta 
com distância 9,60m e azimute de 4°04’11”, até encontrar o ponto V177, até aqui 
confrontando com não identificado; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta com distância 25,43m e azimute de 80°16’11”, até encontrar o ponto V178; 
deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 4,75m e 
azimute de 355°46’07”, confrontando com a Matrícula 132.037 1º CRI de 
Sorocaba de propriedade de Leonildes de J. Tobias; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância 1,30m e azimute de 79°18’46”, até encontrar o 
ponto V180,  deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
5,19m e azimute de 2°09’23”, até encontrar o ponto V181; confrontando com a 
Matrícula 140.211 1º CRI de Sorocaba de propriedade de Djalma da Silva Brito; 
desse ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 24,77m e 
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azimute de 260°52'30”, até encontrar o ponto V182, deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância 4,99m e azimute de  355°49'51” até encontrar 
o ponto V183, desse ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 
25,35m e azimute de 80°55'31”, até encontrar o ponto V184, até aqui 
confrontando com não identificado; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância 6,28m e azimute de  0°55'39” até encontrar o ponto V185, 
desse ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 
2,80m e azimute de 5°55'00”, até encontrar o ponto V186, confrontando com a 
Matrícula 137.977 de propriedade de João Mariano da Silva, deste ponto deflete 
ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 5,99m e azimute de  
5°25'02” até encontrar o ponto V187, desse ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância 22,76m e azimute de 259°19'58”, até encontrar o ponto 
V188, confrontando com a Matricula 135.837 de propriedade de Lourival Bezerra 
de Lima, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 4,97m e 
azimute de  351°45'25” até encontrar o ponto V189, desse ponto deflete  
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 10,27m e azimute de 
358°26'33”, até encontrar o ponto V190, deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância 7,37m e azimute de  355°29'51” até 
encontrar o ponto V191, desse ponto deflete  ligeiramente à direita e segue em 
linha reta com distância 4,01m e azimute de 1°12'40”, até encontrar o ponto V192, 
deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 
10,16m e azimute de  1°41'35” até encontrar o ponto V193, desse ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 3,82m e azimute de 
4°36'19”, até encontrar o ponto V194, deste ponto deflete ligeiramente à esquerda 
e segue em linha reta com distância 6,25m e azimute de  1°51'00” até encontrar o 
ponto V195, até aqui confrontando com não identificado, desse ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância 6,79m e azimute de 87°34'22”, até 
encontrar o ponto V196, deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em 
linha reta com distância 23,96m e azimute de  79°41'23” até encontrar o ponto 
V197, desse ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 5,26m 
e azimute de 349°43'16”, até encontrar o ponto V198, deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância 29,57m e azimute de  259°31'16” 
até encontrar o ponto V199, confrontando com a Matricula 150.055 de propriedade 
de Doraci Mendes; desse ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância 5,61m e azimute de 3°32'31”, até encontrar o ponto V200, deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 2,74m e 
azimute de  349°01'28” até encontrar o ponto V201, desse ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância 1,62m e azimute de 263°33'14”, até 
encontrar o ponto V202, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância 5,43m e azimute de  349°42'40” até encontrar o ponto V203, desse 
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atingir o ponto V74, deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com 
distância de 7,31m e azimute de 356°20'01, até atingir o ponto V75;até aqui 
confrontando com não identificado; deste ponto deflete ligeiramente à direita e 
segue em linha reta com distância de 15,68m e azimute de 121°01’41”, até atingir 
o ponto V76; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
33,90m e azimute de 135°23’14”, até atingir o ponto V77; deste ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 12,87m e azimute de 
136°01’27”, até atingir o ponto V78, confrontando com a Estrada José Celeste;
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 29,68m e 
azimute de 228°21’22”, até atingir o ponto V79; deste ponto deflete à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 7,23m e azimute de 139°07’24”, até atingir o 
ponto V80; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
30,55m e azimute de 48°25’03”, até atingir o ponto V81, confrontando com a 
Matrícula 94.971 de propriedade de Rafael Lopes Spinoza; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 12,81m e azimute de 137°27’17”,
até atingir o ponto V82; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em 
linha reta com distância de 6,38m e azimute de 133°35’38, até atingir o ponto V83; 
deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 
5,02m e azimute de 140°24’30”, até atingir o ponto V84; deste ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância de 13,74m e azimute de 
143°41’50”, até atingir o ponto V85; deste ponto deflete ligeiramente à direita e 
segue em linha reta com distância de 25,87m e azimute de 151°32’33”, até atingir 
o ponto V86; deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com 
distância de 15,23m e azimute de 153°19’44”, até atingir o ponto V87, 
confrontando com a Estrada José Celeste, deste ponto deflete à direita  em curva  
com desenvolvimento de 4,17m e raio de 5,77m até atingir o ponto V88; deste 
ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 
2,55m e azimute de 260°38’21”, até atingir o ponto 89; deste ponto deflete 
ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância de 1,85m e azimute 
de 254°02’44”, até atingir o ponto V90; deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância de 12,13m e azimute de 
250°50’08”, até atingir o ponto V91; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 11,79m e azimute de 248°10’29”, até atingir 
o ponto V92, confrontando com a Matrícula 131.256 1º CRI de Sorocaba, de 
propriedade de Gesse de Luz; deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 10,76m e azimute de 245°05’01”, até atingir 
o ponto V93; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 28,85m e azimute de 156°45’48”, até atingir o ponto V94, confrontando com a 
Matrícula nº 138.269 do 1º CRI de Sorocaba, de propriedade de Genilson de Luz; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 9,15m e 
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azimute de 260°52'30”, até encontrar o ponto V182, deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância 4,99m e azimute de  355°49'51” até encontrar 
o ponto V183, desse ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 
25,35m e azimute de 80°55'31”, até encontrar o ponto V184, até aqui 
confrontando com não identificado; deste ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância 6,28m e azimute de  0°55'39” até encontrar o ponto V185, 
desse ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 
2,80m e azimute de 5°55'00”, até encontrar o ponto V186, confrontando com a 
Matrícula 137.977 de propriedade de João Mariano da Silva, deste ponto deflete 
ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 5,99m e azimute de  
5°25'02” até encontrar o ponto V187, desse ponto deflete à esquerda e segue em 
linha reta com distância 22,76m e azimute de 259°19'58”, até encontrar o ponto 
V188, confrontando com a Matricula 135.837 de propriedade de Lourival Bezerra 
de Lima, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância 4,97m e 
azimute de  351°45'25” até encontrar o ponto V189, desse ponto deflete  
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 10,27m e azimute de 
358°26'33”, até encontrar o ponto V190, deste ponto deflete ligeiramente à 
esquerda e segue em linha reta com distância 7,37m e azimute de  355°29'51” até 
encontrar o ponto V191, desse ponto deflete  ligeiramente à direita e segue em 
linha reta com distância 4,01m e azimute de 1°12'40”, até encontrar o ponto V192, 
deste ponto deflete ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 
10,16m e azimute de  1°41'35” até encontrar o ponto V193, desse ponto deflete 
ligeiramente à direita e segue em linha reta com distância 3,82m e azimute de 
4°36'19”, até encontrar o ponto V194, deste ponto deflete ligeiramente à esquerda 
e segue em linha reta com distância 6,25m e azimute de  1°51'00” até encontrar o 
ponto V195, até aqui confrontando com não identificado, desse ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância 6,79m e azimute de 87°34'22”, até 
encontrar o ponto V196, deste ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em 
linha reta com distância 23,96m e azimute de  79°41'23” até encontrar o ponto 
V197, desse ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 5,26m 
e azimute de 349°43'16”, até encontrar o ponto V198, deste ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância 29,57m e azimute de  259°31'16” 
até encontrar o ponto V199, confrontando com a Matricula 150.055 de propriedade 
de Doraci Mendes; desse ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância 5,61m e azimute de 3°32'31”, até encontrar o ponto V200, deste ponto 
deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 2,74m e 
azimute de  349°01'28” até encontrar o ponto V201, desse ponto deflete à 
esquerda e segue em linha reta com distância 1,62m e azimute de 263°33'14”, até 
encontrar o ponto V202, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância 5,43m e azimute de  349°42'40” até encontrar o ponto V203, desse 
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ponto deflete ligeiramente à esquerda e segue em linha reta com distância 16,25m 
e azimute de 348°06'02”, até encontrar o ponto V1, ponto de início desta 
descrição, encerrando uma área total de 73.647,69m². 

 

Do perímetro acima descrito serão deduzidas as seguintes Matrículas:  

- Perímetro A – Matrícula 129.301 – 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de 
Osmir Garrido Martin.

         A descrição da área tem início no ponto 01A localizado na divisa do Título 
não identificado, Matrícula 129.301 1°CRI de Sorocaba e o presente Loteamento - 
Coordenada N: 25332.35 e E: 7397209.17, deste ponto segue em linha reta com 
distância de 10,19m e azimute 172°35’58”, até atingir o ponto 02A; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta com distância de 22,69m e azimute de 
261°59’42”, até atingir o ponto 03A; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta com distância de 10,21m e azimute 348°1’33”, até atingir o ponto 04A; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta e segue com distância de 23,50m e 
azimute de 81°59’42”, confrontando até aqui com a Matrícula 129.301 – 1°CRI de 
Sorocaba – Propriedade de Osmir Garrido Martin, até encontrar o ponto 01A, 
ponto de inicio desta descrição, encerrando uma área total de 235,24m².  

- Perímetro C – Matrículas 152.078, 151.936 e 152.161 – 1°CRI de Sorocaba – 
Propriedade respectivamente de Maurílio Cândido de Souza, Devanir Pedro 
de Carvalho e Wilson José Marcelino. 

         A descrição da área tem início no ponto 01C localizado na divisa do Título 
não identificado, Matrícula 152.078 1°CRI de Sorocaba e o presente Loteamento - 
Coordenada N: 25352.49 e E: 7397181.74, deste ponto segue em linha reta, 
confrontando com as Matrículas 152.078, 151.936 e 152.161 1 ° CRI de Sorocaba  
com distância de 14,14m e azimute 348°37’19”, até atingir o ponto 02C; deste 
ponto deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com a Matrícula 
152.161 1° CRI de Sorocaba com distância de 28,08m e azimute de 78°19’30”, 
até atingir o ponto 03C; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, 
confrontando com as Matrículas 152.078, 151.936 e 152.161 1 ° CRI de Sorocaba 
com distância de 15,23m e azimute 158°7’3”, até atingir o ponto 04C; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com a Matrícula 152.078 e 
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segue com distância de 30,87m e azimute de 259°54’21”,  até encontrar o ponto 
01C, ponto de inicio desta descrição, encerrando uma área total de 428,63m². 

- Perímetro F – Matrículas 138.072 e 150.936 – 1°CRI de Sorocaba – 
Propriedade respectivamente de Luiz Cravo Sobrinho e José Antonio 
Alvarado Martin 

         A descrição da área tem início no ponto 01F localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 138.072 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25397.00 e E: 7397170.22, deste ponto segue em 
linha reta, confrontando com a Matrícula 138.072 1° CRI de Sorocaba com 
distância de 19,88m e azimute 154°23’38”, até atingir o ponto 02F; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com as Matrículas 138.072 e 
150.936 ambas do CRI de Sorocaba com distância de 13,30m e azimute de 
223°0’55” até atingir o ponto 03F; deste ponto deflete à direita e segue em linha 
reta, confrontando com a Matrícula 150.936 1° CRI de Sorocaba com distância de 
26,41m e azimute de 337°30’38”, até atingir o ponto 04F; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta, confrontando com as Matrículas 150.936 e 138.072 
ambas do 1° CRI de Sorocaba com distância de 11,07m e azimute de 72°53’25”, 
até atingir o ponto 01F ponto de inicio desta descrição, encerrando uma área total 
de 268,75m². 

- Perímetro G – Matrícula 143.135 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de Itamar 
da Rocha. 

         A descrição da área tem início no ponto 01G localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 143.135 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25503.53 e E: 7397245.15, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 16,59m e azimute 330°15’16”, até atingir o ponto 02G; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 21,74m e 
azimute de 65°59’55” até atingir o ponto 03F; deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta com distância de 8,39m e azimute de 155°11’38”, até atingir o ponto 
04G; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 21,76m 
e azimute de 224°5’17”, até atingir o ponto 01G, ponto de inicio desta descrição 
confrontando até aqui com a Matrícula 143.135 1° CRI de Sorocaba, encerrando 
uma área total de 264,54m². 
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- Perímetro H – Matrícula 151.278 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de 
Bonfim Alves da Silva. 

         A descrição da área tem início no ponto 01H localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 151.278 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25498.82 e E: 7397197.08, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 5,49m e azimute 145°42’2”, até atingir o ponto 02H; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 9,46m e 
azimute de 65°59’55” até atingir o ponto 03H; deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta com distância de 14,33m e azimute de 247°0’52”, até atingir o ponto 
04H; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 7,42m e 
azimute de 337°59’33”, até atingir o ponto 05H, deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância de 22,09m e azimute de 64°12’4”, até atingir o 
ponto 01H, ponto de inicio desta descrição confrontando até aqui com a Matrícula 
143.135 1° CRI de Sorocaba, encerrando uma área total de 168,36m². 

- Perímetro J – Matrículas 129.628 e 133.248 ambas 1°CRI de Sorocaba – 
Propriedades respectivamente de Herdeiros de Raul Camilo e João Batista 
Rodrigues da Silva.

         A descrição da área tem início no ponto 01J localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 129.628 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25341.24 e E: 7397035.67, deste ponto segue em 
linha reta, confrontando com a Matrícula 129.628 1° CRI de Sorocaba com 
distância de 22,61m e azimute 157°56’39”, até atingir o ponto 02J; deste ponto 
deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com as Matrículas 129.628 e 
133.248 com distância de 12,07m e azimute de 254°56’59” até atingir o ponto 
03J; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 1,05m e 
azimute de 283°49’26”, até atingir o ponto 04J; deste ponto deflete à esquerda e 
segue em linha reta com distância de 2,95m e azimute de 256°39’11”, até atingir o 
ponto 05J; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
14,15m e azimute de 339°25’17”, até atingir o ponto 06J; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 5,25m e azimute de 63°6’40”, até 
atingir o ponto 07J, confrontando até aqui com a Matrícula 133.248 1° CRI de 
Sorocaba; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
7,41m e azimute de 336°59’21”, até atingir o ponto 08J; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 9,86m e azimute de 77°7’17”, até 
atingir o ponto 01J, ponto de inicio desta descrição confrontando até aqui com a 
Matrícula 129.628 1° CRI de Sorocaba, encerrando uma área total de 312,30m². 
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- Perímetro K – Matrícula 141.638 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de 
Jefferson Camilo. 

         A descrição da área tem início no ponto 01K localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 141.638 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25339.33 e E: 7397046.56, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 10,62m e azimute 157°11”24”, até atingir o ponto 
02K; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 9,46m e 
azimute de 254°29’22” até atingir o ponto 03K; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância de 10,47m e azimute de 337°11’24”, até atingir 
o ponto 04K; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
9,92m e azimute de 73°36’40”, até atingir o ponto 01K; ponto de inicio desta 
descrição confrontando até aqui com a Matrícula 141.638 1° CRI de Sorocaba, 
encerrando uma área total de 103,98m². 

 

- Perímetro L – Matrícula 129.685 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de Paulo 
Gonzales Chinchilla. 

         A descrição da área tem início no ponto 01L localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 129.685 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25380.70 e E: 7397033.29, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 15,12m e azimute 334°33’9”, até atingir o ponto 02L; 
deste ponto segue em curva à direita com desenvolvimento de 4,65m e raio de 
12,81m, até atingir o ponto 03L; deste ponto segue em curva à direita com 
desenvolvimento de 5,81m e raio de 28,16m, até atingir o ponto 04L; deste ponto 
segue em linha reta com distância de 7,05m e azimute de 140°3’37”, até atingir o 
ponto 05L; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
0,39m e azimute de 220°27’18”, até atingir o ponto 06L; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 8,31m e azimute de 240°21’7”, até 
atingir o ponto 01L, ponto de inicio desta descrição confrontando até aqui com a 
Matrícula 129.685 1° CRI de Sorocaba, encerrando uma área total de 89,65m². 

- Perímetro M – Matrícula 131.013 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de 
Rogério Fernandes Ruy. 

         A descrição da área tem início no ponto 01M localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 131.013 1°CRI de Sorocaba e o presente 
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Loteamento - Coordenada N: 25333.48 e E: 7397002.48, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 12,68m e azimute 170°52’50”, até atingir o ponto 
02M; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 4,91m e 
azimute de 260°15’18”, até atingir o ponto 03M; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância de 12,35m e azimute de 350°55’26”, até atingir 
o ponto 04M; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
4,91m e azimute de 76°23’35”, até atingir o ponto 01M, ponto de inicio desta 
descrição confrontando até aqui com a Matrícula 131.013°CRI de Sorocaba, 
encerrando uma área total de 61,36m². 

- Perímetro N – Matrícula 130.395 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de 
Camilo de Jesus Arruda.

         A descrição da área tem início no ponto 01N localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 130.095 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25259.96 e E: 7396986.76, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 24,95m e azimute 350°58’29”, até atingir o ponto 02N; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 5,07m e 
azimute de 82°4’50”, até atingir o ponto 03N; deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta com distância de 18,30m e azimute de 170°58’29”, até atingir o 
ponto 04N; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
5,09m e azimute de 81°36’26”, até atingir o ponto 05N; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 6,09m e azimute de 170°39’9”, até 
atingir o ponto 06N; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância de 10,20m e azimute de 258°41’35”, até atingir o ponto 07N; ponto de 
inicio desta descrição confrontando até aqui com a Matrícula 130.395°CRI de 
Sorocaba, encerrando uma área total de 157,58m². 

- Perímetro O – Matrículas 130.174 e 153.042 1°CRI de Sorocaba – 
Propriedade respectivamente de Wilton Ferreira e Katiane Silva Gonçalves. 

         A descrição da área tem início no ponto 01O localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 130.095 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25295.78 e E: 7396962.70, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 9,50m e azimute 174°1’54”, até atingir o ponto 02O; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 1,86m e 
azimute de 92°2’5042”, até atingir o ponto 03O; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância de 18,30m e azimute de 170°58’29”, até atingir 
o ponto 04O; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 5,09m e azimute de 81°36’26”, até atingir o ponto 05O; deste ponto deflete à 
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direita e segue em linha reta com distância de 6,09m e azimute de 170°39’9”, até 
atingir o ponto 06O; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância de 10,20m e azimute de 258°41’35”, até atingir o ponto 01O; ponto de 
inicio desta descrição confrontando até aqui com a Matrícula 131.0131°CRI de 
Sorocaba, encerrando uma área total de 348,47m². 

- Resultando a área total desta Demarcação de: 71.208,83m². 
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Decorridos os 15 dias desta publicação e na ausência de qualquer impugnação, 
proceder-se á AVERBAÇÃO na conformidade da Lei nº 11977/2009. 
 

Sorocaba, 19 de Dezembro de 2013.

Hélio Aparecido de Godoy 

Secretário da Habitação e Regularização Fundiária  
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Decorridos os 15 dias desta publicação e na ausência de qualquer impugnação, 
proceder-se á AVERBAÇÃO na conformidade da Lei nº 11977/2009. 
 

Sorocaba, 19 de Dezembro de 2013.

Hélio Aparecido de Godoy 

Secretário da Habitação e Regularização Fundiária  
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Loteamento - Coordenada N: 25333.48 e E: 7397002.48, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 12,68m e azimute 170°52’50”, até atingir o ponto 
02M; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 4,91m e 
azimute de 260°15’18”, até atingir o ponto 03M; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância de 12,35m e azimute de 350°55’26”, até atingir 
o ponto 04M; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 
4,91m e azimute de 76°23’35”, até atingir o ponto 01M, ponto de inicio desta 
descrição confrontando até aqui com a Matrícula 131.013°CRI de Sorocaba, 
encerrando uma área total de 61,36m². 

- Perímetro N – Matrícula 130.395 1°CRI de Sorocaba – Propriedade de 
Camilo de Jesus Arruda.

         A descrição da área tem início no ponto 01N localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 130.095 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25259.96 e E: 7396986.76, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 24,95m e azimute 350°58’29”, até atingir o ponto 02N; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 5,07m e 
azimute de 82°4’50”, até atingir o ponto 03N; deste ponto deflete à direita e segue 
em linha reta com distância de 18,30m e azimute de 170°58’29”, até atingir o 
ponto 04N; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância de 
5,09m e azimute de 81°36’26”, até atingir o ponto 05N; deste ponto deflete à 
direita e segue em linha reta com distância de 6,09m e azimute de 170°39’9”, até 
atingir o ponto 06N; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com 
distância de 10,20m e azimute de 258°41’35”, até atingir o ponto 07N; ponto de 
inicio desta descrição confrontando até aqui com a Matrícula 130.395°CRI de 
Sorocaba, encerrando uma área total de 157,58m². 

- Perímetro O – Matrículas 130.174 e 153.042 1°CRI de Sorocaba – 
Propriedade respectivamente de Wilton Ferreira e Katiane Silva Gonçalves. 

         A descrição da área tem início no ponto 01O localizado na divisa do Título 
não identificado com a Matrícula 130.095 1°CRI de Sorocaba e o presente 
Loteamento - Coordenada N: 25295.78 e E: 7396962.70, deste ponto segue em 
linha reta, com distância de 9,50m e azimute 174°1’54”, até atingir o ponto 02O; 
deste ponto deflete à direita e segue em linha reta com distância de 1,86m e 
azimute de 92°2’5042”, até atingir o ponto 03O; deste ponto deflete à direita e 
segue em linha reta com distância de 18,30m e azimute de 170°58’29”, até atingir 
o ponto 04O; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta com distância 
de 5,09m e azimute de 81°36’26”, até atingir o ponto 05O; deste ponto deflete à 

SES Secretaria da Saúde

Área da Vigilância em Saúde
Divisão de Zoonoses

Rua Humberto de Campos, 541 – Jd. Zulmira

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

Processo: 31.779/2013
Nome:  Gilmar de Jesus Bianchin 
Endereço:  Rua: José Augusto de Moura,º 159 -  Jardim 
Montreal
Auto de Imposição de Penalidade  nº 157 
Motivo: Manter recicláveis de maneira desorganizada, 
propiciando a proliferação de animais sinantrópicos 
indesejáveis no imóvel de sua responsabilidade na Rua José 
A. de Moura, s/nº - LE 151 – Jardim Montreal – Sorocaba – SP.
 
Processo:  31.778/2013
Nome:  Jorge Calafange Bezerra
Endereço:  Rua  Antonio Figueiredo, nº 68  –  Brigadeiro Tobias
Auto de Imposição de Penalidade nº 158
Motivo:  Manter acúmulo de inservíveis e lixo com criadouros 

1-Processo nº. 13.880/13
Leite Vanessa Ltda
Captação, tratamento e distribuição de 
água
Rodovia João Leme dos Santos, 701 - 
Vossoroca
Assunção de Responsabilidade Técnica 
- poço 
de Jeferson Batista de Oliveira 
Deferido

2-Processo nº. 7.264/13
Benedito Dias de Oliveira Transportes 
- EPP
Transporte rodoviário de cargas - 
exceto produtos perigosos e mudanças 
intermunicipal, interestadual e 
internacional
R. José Maria Lisboa, 1011 - Vila Fiori
Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária 
- CEVS
Deferido nº CEVS 355220501-493-
000030-2-6

3-Processo nº. 32.429/13
Gilberto Miotti Arribamar
Comércio atacadista de produtos 
alimentícios em geral
R. Jerônimo da Veiga, 427 - Jd. Ana Maria
Alteração de Endereço
Deferido

4-Processo nº. 14.621/13
Olímpio Domiciano de Oliveira Neto
Consultório odontológico tipo I
R. Tuiuti, 22 - s. 01 - Jd. Vergueiro
Renovação Licença Estab. - Validade: 
24/06/2014
Deferido nº CEVS 355220501-863-
000409-1-6
Renovação Licença Raio X - Validade: 
24/06/2014
Deferido nº CEVS 355220501-863-
000410-1-7

5-Processo nº. 20.819/13
Bruna Marques Claudio
Consultório odontológico tipo I
R. Dr. Rubino de Oliveira, 113 - Vl. 
Carvalho
Licença Inicial Estab. - Validade: 
19/09/2014
Deferido nº CEVS 355220501-863-
001676-1-4
Licença Inicial Raio X - Validade: 
19/09/2014
Deferido nº CEVS 355220501-863-
001677-1-1

6-Processo nº. 24.871/13
Dubran Prótese Dentária Ltda - ME
Serviços de prótese dentária
R. Pandiá Calógeras, 269 - Jd. Vergueiro
Renovação Licença Estab. - Validade: 
12/11/2014
Deferido nº CEVS 355220501-325-
000005-1-5

7-Processo nº. 30.091/13
Rosana Cavalcante de Cerqueira 
Fernandes
Consultório odontológico tipo I
R. Sete de Setembro, 260 - Centro
Renovação Licença Estab. - Validade: 
30/10/2014
Deferido nº CEVS 355220501-863-
000512-1-7

8-Processo nº. 12.857/13
Esterimed Esteril. Com. Materiais Médico 
Hospitalares Ltda
Atividades de limpeza não especificados 
anteriormente
R. Major João Lício, 454 - Centro
Renovação Licença Estab. - Validade: 
27/11/2014
Deferido nº CEVS 355220501-812-
000018-1-3

9-Processo nº. 13.417/13
Helen Mariane Bueno - ME
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
R. Gonçalves Junior, 547 - Vl. Barão
Licença Inicial Estab. - Validade: 
19/11/2014
Deferido nº CEVS 355220501-477-
000473-1-7

10-Processo nº. 21.040/13
Inser Indústria, Comércio e Serviços Ltda
Fabricação de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal
Av. Fernando Stecca, 530 - Iporanga
Solicitação da AFE - ANVISA para as 
atividades de armazenar, distribuir, 
embalar, expedir, fabricar e reembalar 
cosméticos, perfumes e produtos de 
higiene.
Deferido

11-Processo nº. 25.090/13
LL Transportes Ltda - ME
Transporte rodoviário de cargas - 
exceto produtos perigosos e mudanças 
intermunicipal, interestadual e 
internacional
R. Antônio Villega, 562 - S. 01 - Jd. 
Tropical
Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária- 
CEVS
Deferido nº CEVS 355220501-493-
000029-2-5

Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Sanitária

Av. Dr. Eugênio Salerno, 140 - Centro - Tel.: (15) 3339-9232

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

12-Processo nº. 25.134/13
Macer Droguistas Ltda
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
R. Belo Horizonte, 1200 - s. 05 - Vl. Helena
Baixa de Responsabilidade Técnica 
Substituto
de Sandra Magali Bergamo Gonçalves
Deferido
13-Processo nº. 26.099/13
DD Sane Controle de Pragas Eireli
Controle de pragas urbanas
R. Máximo Baldo, 07 - Vl. Lucy
Licença Inicial Estab. - Validade: 
19/11/2014
Deferido nº CEVS 355220501-812-
000018-1-3

14-Processo nº. 26.100/13
DD Sane Comércio de Equipamentos e 
Dedetizad. Sorocaba Ltda - ME
Imunização e controle de pragas urbanas
R. Máximo Baldo, 07 - Vl. Lucy
Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS-
355220501-812-000005-1-5
Deferido
Motivo: alteração de dados cadastrais

15-Processo nº. 26.788/13
J. A. Cepil & B. Cepil Ltda - EPP
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
Av. Elias Maluf, 1835 - Box-13 - 20 -21 - 
Jd. Simus
Renovação Licença Estab. - Validade: 
12/11/2014
Deferido nº CEVS 355220501-477-
000228-1-0

16-Processo nº. 29.035/13
Farmácia e Drogaria Nissei Ltda
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
R. Atanásio Soares, 3380 - Lj-
2104/2105/2126/2127 parte 2106/2125 
- Jd. Maria Eugênia
Licença Inicial Estab. - Validade: 
12/11/2014
Deferido nº CEVS 355220501-477-
000471-1-2

17-Processo nº. 29.172/13
Macer Droguistas Ltda
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
Avenida A, 3831 - Conjunto Habitacional 
Júlio de Mesquita Filho
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Talita Aparecida Vieira
Deferido

18-Processo nº. 29.175/13
Macer Droguistas Ltda
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
Av. Itavuvu, 2816 - 2822 - Jd. Santa 
Cecilia
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Michelli Barbosa 
Deferido

19-Processo nº. 29.418/13
Núcleo de Tecnologia Farmacêutica Phito 
Fórmulas Ltda - EPP
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas
Av. Itavuvu, 303 - Vila Tortelli
Renovação Licença Estab. - Validade: 
12/11/2014
Deferido nº CEVS 355220501-477-
000443-1-8

20-Processo nº. 30.285/13
Drogaria Jardim Gonçalves Sorocaba 
Ltda - EPP
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
R. Antônio Fernandes, 270 - Jd. Gonçalves
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Ivan Camargo Calegare
Deferido

21-Processo nº. 30.367/13
Raia Drogasil S/A
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
R. Quinze de Novembro, 96 - Centro
Baixa de Responsabilidade Técnica 
Substituto
de Shirley Aparecida Passos 
Deferido

22-Processo nº. 30.397/13
Farmácia Alternativa R. M. Ltda
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1465 - Centro
Baixa de Responsabilidade Técnica 
Substituto
de Vanessa Mara Marthe 
Deferido

23-Processo nº. 31.052/13

Caramanti & Caramanti Ltda
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
Av. Itavuvu, 1656 - Jd. Maria Antônia 
Prado
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Aline Cristina Petrocelli Penteado
Deferido

24-Processo nº. 33.044/13
Drogaria Jardim Gonçalves Sorocaba 
Ltda - EPP
Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas
R. Antônio Fernandes, 270 - Jd. Gonçalves
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Clauber Alcides Soares de Oliveira 
Deferido

25-Processo nº. 13.251/13
Laboratório Clínico Trianálises Ltda
Posto de coleta para análises clínicas
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
793 - Centro
Baixa de Responsabilidade Técnica
de Andrea Kanashiro Cussiol 
Indeferido

26-Processo nº. 26.930/13
Laboratório Clínico Trianálises Ltda
Posto de Coleta de Análises Clínicas
Av. Juscelino K. de Oliveira, 793 - Centro
Assunção de Responsabilidade Técnica
de Antero P. Sobrinho 
Indeferido

27-Processo nº. 16.852/13
Lauren Lopes Archilla
Serviço de psicologia
Av. Washington Luiz, 567 - s. 01 - Jd. 
Emília
Renovação Licença Estab. - Validade: 
02/07/2014
Deferido nº CEVS 355220501-865-
000076-1-7

28-Processo nº. 32.283/13
Edinelson José dos Santos
Clínicas e residências geriátricas
R. Inglaterra, 265 - Jd. Europa
Interditado

29-Processo nº. 17.718/13
IDS - Instituto de Diagnóstico Sorocaba 
Ltda
Serviços de diagnóstico por imagem 
com uso de radiação ionizante - exceto 
tomografia
Av. Presidente Juscelino K. de Oliveira, 
1001 - Centro
Inserção de equipamento de mamografia 
Deferido nº CEVS 355220501-864-
000229-1-8

30-Processo nº. 17.774/13
Persinotti Serviços Médicos Ltda
Clínica / ambulatório I
R. Pedro de Oliveira Neto, 68 - 1º andar - 
s. 01 - Jd. Faculdade
Licença Inicial Estab. - Validade: 
03/09/2014
Deferido nº CEVS 355220501-863-
001663-1-6

31-Processo nº. 19.646/13
Aparecido Antônio Ferreira Bar - ME
Bar
Av. Betânia, 1008 - Jd. Betânia
Assunto: A.I.P.M. nº.8831 de 14/11/2013
Divulga-se o presente processo para 
que o infrator ou seu representante legal 
não venha alegar desconhecimento do 
referido auto de penalidade. Nos termos 
da legislação vigente, fica concedido 
o prazo de 10(dez) dias a contar desta 
publicação para a interposição do 
recurso.

32-Processo nº. 22.622/13
Centro de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda
Serviço de radiologia médica
Av. Juscelino K. de Oliveira, 768 - Jd. 
Vergueiro
Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS-
355220590-864-000172-1-3
Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS-
355220590-864-000056-1-4
Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS-
355220590-864-000055-1-7
Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS-
355220590-864-000179-1-4
Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS-
355220590-864-000054-1-0
Deferido
Motivo: alteração de CNAE

Em 20/12/13

Daniela Valentim dos Santos
Diretora de Área de Vigilância em Saúde

Rafael Gonçalves Reinoso
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária

Ana Paula Zagato
Chefe da Seção de Apoio Operacional

de mosquitos, com acúmulo de água em estabelecimento à 
Estrada Velha São José, nº 93 – Brigadeiro Tobias. 

Processo: 33.206/2013
Nome: Luiz Claudio Aires
Endereço: Rua Alice Rodrigues Moreira, nº  80 –  Mineirão
Auto de Imposição de Penalidade nº 159
Motivo:   Manter piscina sem tratamento com acúmulo de água, 
manter criadouros como pias, ralos e inservíveis com acúmulo 
de água, propiciando a proliferação de animais sinantrópicos. 
Irregularidades constatadas no imóvel de sua propriedade 
situado na Rua Alcindo Guanabara, nº 363 – Vila Haro – 
Sorocaba – SP. Cadastro do imóvel 54.43.440.0209.01.000.
Sorocaba, 17  de Dezembro  de 2013.

Daniela Valentim dos Santos
Diretora de Área da Vigilância em Saúde

Leandro Arruda
Chefe da Divisão de Zoonoses

Helena M. Camargo Silva
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
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PREFEITURA  DE  SOROCABA 
SECRETARIA DA FAZENDA  

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
LEI Nº 5809/98 

1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS 
DOS CARNÊS DE IPTU 

EXERCÍCIO DE 2014 

 A Prefeitura de Sorocaba, nos termos do Artigo 1º, “b”, da Lei nº 5809, de 16 de novembro de 1998 e §1º, do Artigo 1º, 
da Lei 4.693, de 08 de dezembro de 1.994, por este Edital notifica os contribuintes que possuem endereço para entrega de 
correspondência (domicílio fiscal) no Município de Sorocaba da distribuição e dos vencimentos de seus respectivos 
carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços referentes ao exercício de 2014. Os carnês serão 
entregues de forma simples pelos Correios, observando-se os Códigos de Endereçamento Postal – CEP desses 
respectivos endereços conforme constam dos Registros Imobiliários, na forma abaixo: 

CEP DO ENDEREÇO DE ENTREGA 
PARA CORRRESPONDÊNCIA 

(DOMICÍLIO FISCAL) 

ÚLTIMA DATA 
PREVISTA PARA A 

ENTREGA DO CARNÊ 

I – VENCIMENTO DA 
PARCELA ÚNICA E DA 1ª 

PARCELA; e  
   II - ÚLTIMA DATA PARA 

PROTOCOLIZAR 
IMPUGNAÇÃO 

18010-000 a 18015-050 27/02/2014 20/03/2014 
18015-055 a 18020-000 27/02/2014 20/03/2014 
18020-001 a 18025-190 27/02/2014 20/03/2014 
18025-200 a 18035-070 28/02/2014 21/03/2014 
18035-075 a 18035-990 28/02/2014 21/03/2014 
18040-000 a 18044-170 28/02/2014 21/03/2014 
18044-175 a 18047-700 06/03/2014 24/03/2014 
18047-720 a 18052-100 06/03/2014 24/03/2014 
18052-120 a 18055-050 06/03/2014 24/03/2014 
18055-051 a 18057-090 07/03/2014 25/03/2014 
18060-000 a 18070-680 07/03/2014 25/03/2014 
18070-685 a 18072-890 07/03/2014 25/03/2014 
18073-000 a 18075-775 10/03/2014 26/03/2014 
18075-776 a 18077-530 10/03/2014 26/03/2014 
18077-535 a 18079-790 10/03/2014 26/03/2014 
18080-000 a 18081-430 11/03/2014 27/03/2014 
18083-000 a 18090-590 11/03/2014 27/03/2014 
18095-000 a 18099-999 11/03/2014 27/03/2014 

Éden, Cajuru, Brigº Tobias, Aparecidinha 11/03/2014 27/03/2014 
Fora do Município 11/03/2014 27/03/2014 

 I – Os carnês de que trata este Edital referente ao exercício de 2014 serão entregues de forma simples, sem 
declaração de recebimento por parte do contribuinte. Assim, é importante atenção dos Srs. Contribuintes às datas acima 
indicadas. 

 II – Os contribuintes que não receberem seus carnês até as datas acima indicadas, deverão requerer 2ª via dos 
mesmos, munidos do carnê do exercício anterior e de seus documentos pessoais, nas UNIDADES DA CASA DO CIDADÃO e 
SALA DE ATENDIMENTO AO MUNICIPE (segunda a sexta-feira). 

 III – Os contribuintes que possuem endereço para entrega de correspondência (domicílio fiscal) fora do Município de 
Sorocaba serão considerados notificados dos lançamentos tributários com a remessa do respectivo aviso por via postal 
registrada ou por Edital a ser publicado na Imprensa Oficial do Município. 

 IV – A ciência das decisões proferidas nos procedimentos administrativos será efetivada através da publicação na 
Imprensa Oficial do Município, de maneira resumida, sem prejuízo da entrega de forma simples da respectiva notificação. 
Para todos os efeitos, considerar-se-á a data em que forem publicadas as decisões na Imprensa Oficial do Município. 

PREFEITURA DE SOROCABA 
SECRETARIA DA FAZENDA 

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
LEI Nº. 5809/98 

1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS 
DOS CARNÊS DE ISSQN E TAXAS DE FISCALIZAÇÃO, 
INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE DO  

EXERCÍCIO DE 2014 

 A Prefeitura de Sorocaba, nos termos do Artigo 1º, “b”,da Lei nº. 5809, de 16 de novembro de 1998 e § 1°,do Artigo 1 º 
da Lei 4693 de 08 de Dezembro de 1994 , por este Edital notifica os contribuintes que possuem endereço para entrega de 
correspondência (domicílio fiscal) no Município de Sorocaba da distribuição e dos vencimentos de seus respectivos 
carnês do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas de Fiscalização, Instalação, Funcionamento e 
Publicidade (autônomos e empresas) referentes ao exercício de 2014. Os carnês serão entregues de forma simples 
pelos Correios, observando-se os Códigos de Endereçamento Postal – CEP desses respectivos endereços conforme 
constam dos Registros Mobiliários, na forma abaixo:

CEP DO ENDEREÇO DE ENTREGA 
PARA CORRRESPONDÊNCIA 

(DOMICÍLIO FISCAL) 

ÚLTIMA DATA 
PREVISTA PARA A 

ENTREGA DO CARNÊ 

I – VENCIMENTO DA 
PARCELA ÚNICA E DA 1ª 

PARCELA; e  
   II - ÚLTIMA DATA PARA 

PROTOCOLIZAR 
IMPUGNAÇÃO 

18010-000 a 18020-700 27/02/2014 20/03/2014 
18021-000 a 18039-990 28/02/2014 21/03/2014 
18040-000 a 18059-000 06/03/2014 24/03/2014 
18060-000 a 18072-890 07/03/2014 25/03/2014 
18073-000 a 18079-790 10/03/2014 26/03/2014 
18080-000 a 18099-999 11/03/2014 27/03/2014 

Éden, Cajuru, Brigadeiro Tobias 12/03/2014 28/03/2014
Profissionais Autônomos 13/03/2014 31/03/2014 

Fora do Município 13/03/2014 31/03/2014 

  
I – Os carnês de que trata este Edital referente ao exercício de 2014 serão entregues de forma simples, sem 

declaração de recebimento por parte do contribuinte. Assim, é importante atenção dos Srs. Contribuintes às datas acima 
indicadas. 

 II – Os contribuintes que não receberem seus carnês até as datas acima indicadas, deverão requerer 2ª via dos 
mesmos, munidos do carnê do exercício anterior e de seus documentos pessoais, nas UNIDADES DA CASA DO CIDADÃO e 
SALA DE ATENDIMENTO AO MUNICIPE (de Segunda a Sexta-feira). 

 III – Os contribuintes que possuem endereço para entrega de correspondência (domicílio fiscal) fora do Município de 
Sorocaba serão considerados notificados dos lançamentos tributários com a remessa do respectivo aviso por via postal 
registrada ou por Edital a ser publicado na Imprensa Oficial do Município. 

 IV – A ciência das decisões proferidas nos procedimentos administrativos será efetivada através da publicação na 
Imprensa Oficial do Município, de maneira resumida, sem prejuízo da entrega de forma simples da respectiva notificação. 
Para todos os efeitos, considerar-se-á a data em que forem publicadas as decisões na Imprensa Oficial do Município. 
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FUNSERV Fundação da Seguridade Social
dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba

ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA
PORTARIA FUNSERV – DPA Nº 258/2013

Ana Paula Favero Sakano, Presidente da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, no 
uso de suas atribuições legais, concede a GENESIO PIRES MARTINS, funcionário público da Prefeitura Municipal de Sorocaba, 
aposentadoria por Tempo de Contribuição, de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41, com proventos integrais e 
com paridade, a partir de 01/12/2013.
    Sorocaba, 13 de dezembro de 2013.

 ANA PAULA FAVERO SAKANO
Presidente da FUNSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 Nos termos da legislação vigente, Ana Paula Fávero Sakano, Presidente da Fundação 
da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba no uso de suas 
atribuições legais, convoca os concursados abaixo relacionados, aprovados no concurso 
público nº 005/2010, a tomar posse dentro do prazo máximo de 15 dias a partir de 13/12/2013.. 
 O não cumprimento deste prazo implicará na perda dos direitos decorrentes de sua 
classificação no Concurso Público 
 
Portaria Nome Cargo 
031/2013 Felipe Monteiro Hiraoka Auxiliar de Administração 
032/2013 Bruna da Cruz Sousa Auxiliar de Administração 
  
ANA PAULA FAVERO SAKANO 
PRESIDENTE FUN SERV 
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EMPTS Empresa Municipal Parque 
Tecnológico de Sorocaba

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013

A EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA, nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de 
Maio de 2005, por sua Autoridade Competente, declara Homologado esta Concorrência Pública nº 003/2013 – CPL nº 0102/2013, 
destinado a DESTINADO À CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE NO PRÉDIO NÚCLEO DO 
PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA. Sorocaba, 18 de dezembro de 2013. Vitor Lippi – Presidente da EMPTS.

SEG Secretaria de Governo
e Segurança Comunitária SEDU Secretaria da  Educação

COMUNICADO SEDU/DAGEA
Nº 89 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

A Secretaria da Educação comunica aos Auxiliares de Educação 
que estará aberto o processo de remoção para o ano de 2014.
Os candidatos ao referido processo deverão solicitar remoção 
na unidade sede.

I - DAS ETAPAS DO PROCESSO
Os diretores das unidades escolares/chefias e os candidatos 
ao processo de remoção deverão estar atentos às seguintes 
etapas:

1 – Publicação da Resolução: 20/12/2013.
2 – Inscrições e indicações: 23 e 26/12/2013 na unidade 
escolar. 
3 – Entrega das inscrições e indicações pela Direção da 
unidade escolar: 27/12/2013
O diretor da escola/chefia deverá providenciar a entrega das 
indicações, à Secretaria da Educação, no protocolo.
4 – Publicação do resultado da remoção: 27/01/2014, no site da 
Secretaria da Educação: educacao.sorocaba.sp.gov.br
5 – Sessão de escolha das vagas remanescentes da remoção: 
03/02/2014

II – DOS CANDIDATOS

1 – Serão habilitados para o processo de remoção os Auxiliares 
de Educação em exercício ou afastados a qualquer título. 
2 – Deverão participar compulsoriamente do processo de 
remoção os Auxiliares de Educação excedentes nas unidades 
escolares e os que atuaram no ano de 2013 nos programas 
Escola em Tempo Integral, Clube da Escola, Roteiro Educador 

                                                                                              Secretaria da Educação 

 
PALÁCIO DOS TROPEIROS - 1º andar 

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041 – Alto da Boa Vista – CEP 18013-280 – Sorocaba – SP 
Fone: (15) 3238.2200 / 2203

 
COMUNICADO SEDU/DAGEA Nº 90 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 

SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE SUPORTE PEDAGÓGICO 
 

A Secretaria da Educação comunica que será realizada a sessão de atribuição para os titulares de cargos, integrantes do 
Quadro de Magistério Público Municipal de Sorocaba, classificados para substituição temporária de Suporte Pedagógico.       
               A chamada seguirá a ordem dos candidatos classificados nos termos da Resolução SEDU/GS nº 3/2013 e Resolução 
Complementar SEDU/GS nº 12/2013. 

 
Data: 23/12/2013 
Horário: 14 h 
Local: Sala de licitação – Andar Térreo da Prefeitura de Sorocaba 
 

I – Diretor de escola:  
• 1 substituição 

 
II – Vice-diretor:  

•  1 substituição 

 
 
Observações: 
1 – Os candidatos serão chamados por ordem de classificação, resguardando o direito de escolha ao melhor classificado 
presente; 
2 – O candidato poderá no ato da atribuição comprovar o requisito básico, através da entrega em cópias reprográficas 
acompanhadas dos originais, do Diploma ou Certificado de Conclusão acompanhado do respectivo Histórico Escolar, com devida 
colação de grau, juntamente com a comprovação de tempo de serviço como docente, por meio de documento expedido por 
órgãos competentes (Certidões ou Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS); 
3 – O candidato deverá apresentar Carteira de Identidade (RG). A escolha por procuração será feita mediante entrega do 
respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do 
procurador e do candidato que ficarão retidas. 
 

Rosária Clavijos Simão 
Diretora de Área de Gestão Educacional e Administração 

 

UNIDADE ESCOLAR BAIRRO 

CEI 73 "Matilde Gavin" Jardim Matilde Gavin 

UNIDADE ESCOLAR BAIRRO 

EM. “Prof. Luiz Almeida Marins” Julio de Mesquita 

e Escola Saudável.
3 – A relação dos Auxiliares de Educação excedentes será 
disponibilizada via ofício, antes do período das indicações.

III - DA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO
1 – Impressos de inscrição e indicação: o candidato ao processo 
deverá ler atentamente os documentos de inscrição e indicação 
e preencher o espaço reservado, com letra legível e sem 
rasuras. 
2 – Conferir atentamente os nomes das unidades escolares 
indicadas e todos os dados lançados nos impressos.

IV - DA RESPONSABILIDADE DAS AUTORIDADES
1 - Dar ciência a todos os Auxiliares de Educação do ofício 
SEDU/DPCONV nº 1342/2013; 
2 - Após o preenchimento completo do documento de indicação, 
em duas vias, devidamente assinado, a 1ª via deverá ser 
entregue na Secretaria da Educação e a 2ª via para o candidato.

VI - DAS VAGAS
1 - As vagas serão estabelecidas pela Secretaria da Educação, 
de acordo com demanda escolar para 2014.

VII - DAS INDICAÇÕES DAS UNIDADES
1 - O candidato que não observar os prazos e procedimentos 
estabelecidos neste comunicado será considerado desistente 
do processo ou terá como ratificados seus dados. Após as 
datas acima citadas não será permitida qualquer retificação ou 
indicação.

ROSÁRIA CLAVIJOS SIMÃO
DIRETORA DA ÁREA DE GESTÃO EDUCACIONAL E 

ADMINISTRAÇÃO

Comunicado

Informamos que a Biblioteca Municipal de Sorocaba passará por dedetização e estará fechada nos dias 27 e 28 de dezembro, 
retornando suas atividades normais no dia 30 de dezembro.

Secretaria da Cultura (Secult)

SECULT Secretaria da
Cultura

URBES Trânsito e Transportes
Extrato de Convênio 

Processo nº 2611/2013
Objeto: Termo de Convênio a venda de passe social do Sistema 
de Transporte Coletivo de Sorocaba, nas formas de cartões e/
ou créditos.
Prazo: Indeterminado.
Convenente: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de 
Sorocaba – URBES.
Conveniada: Cajuru Sorocaba Loterias Ltda - Me.
Valor: O estabelecido por Decreto do Prefeito de Sorocaba.
Assinatura: 11 de dezembro de 2013.
Sorocaba, 16 de dezembro de 2013.

Claudia Ap. Ferreira 
Gerente de Licitações e Contratos

CONVITE Nº 021/13
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba 
- URBES, através de sua Comissão Permanente de Licitações, 
informa com referência a CPL nº 2432/13 – Convite nº 
021/13, destinada à Contratação de Empresa de Consultoria 
Especializada em Recursos Humanos para Prestação de 
Serviços para Implantação do Quadro de Carreiras – Fase II, que 
analisando os documentos apresentados pelas licitantes resolve 
HABILITAR: Cláudio da Rocha & Cia Ltda. – Me.; e INABILITAR: 
Arantes Recursos Humanos e Rubel Consultoria e Treinamento. 
Fica aberto o prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da presente 
publicação para apresentação de eventuais recursos, nos 
termos do artigo 109, inciso I, alínea “a” e § 6°, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 
Sorocaba, 16 de dezembro de 2013.

Claudia Ap. Ferreira 
Presidente da CPL

Extrato do Contrato nº 050/13

Processo CPL nº: 2020/13

Modalidade: Convite nº 016/13
Objeto: Fornecimento de Água Mineral.
Prazo:  05/12/13 à 04/12/14
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de 
Sorocaba – URBES.
Contratada: ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH-ME.
Valor: R$ 15.103,80(quinze mil, cento e três reais e oitenta 
centavos).
Assinatura: 05 de dezembro de 2013.
Sorocaba, 12 de dezembro de 2013.

Claudia Ap. Ferreira 
Gerente de Licitações e Contratos

Código de Trânsito Brasileiro
Art. 267

 Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à 
infração de natureza leve ou média, passível de ser punido com 
multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, 
nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando 
o prontuário do infrator, entender esta providência como mais 
educativa.
O pedido somente poderá ser formulado na defesa prévia.
     
 (Lei Municipal nº 9.795/2011)

Extrato do Contrato nº 055/12

Processo CPL nº: 1273/2011
Objeto: Termo de Alteração do Contrato nº 055/12 - Contratação 
de Empresa Especializada em Consultoria de Engenharia de 
Transportes e de Planejamento Urbano para Elaboração de 
Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade.
Prazo: 02/12/13 à 01/04/14
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de 
Sorocaba – URBES.
Contratada: LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do 
referido Contrato.
Assinatura: 25 de novembro de 2013.
Sorocaba, 12 de dezembro de 2013.

Claudia Ap. Ferreira 
Gerente de Licitações e Contratos

Extrato do Contrato nº 078/12

Processo CPL nº 1601/12
Objeto: Termo de Rescisão do Contrato nº 078/12 - Termo 
de Permissão Onerosa de uso de área para Instalação e 
Exploração Comercial do Módulo localizado na Avenida São 
Paulo, junto a Ponte Maurício Delosso, lado oposto - acesso 
Nogueira Padilha.
Data: Á contar de 04 de dezembro de 2013.
Permitente: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de 
Sorocaba – URBES.
Permissionária: Zenilda Alves Pereira Granado
Assinatura: 02 de dezembro de 2013.
Sorocaba, 16 de dezembro de 2013.

Claudia Ap. Ferreira 
Gerente de Licitações e Contratos
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SAAE Serviço Autônomo de  Água e Esgoto

PORTARIA N°588/2013
(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para 

substituição de férias)
     
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado 
nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991, 
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar a servidora autárquica, Sra. Juliana de 
Souza Felício Hernandes, Oficial de Gabinete II, para exercer 
cumulativamente em substituição, o cargo de Assessor de 
Imprensa, durante as férias do Sr. Antonio Carlos Cardenas Lara 
no período de 19/12/2013 à 02/01/2014.
Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a 
percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo 
que exercerá em substituição.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 19 de 
dezembro de 2.013.
Sorocaba, 13 de dezembro de 2013.
   

 Wilson Unterkircher Filho
Diretor Geral

PORTARIA N°589/2013
(Dispõe sobre designação de servidor autárquico para 

substituição de férias)

O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos 
termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991, 
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar a servidora autárquica, Sra. Janaina Soler 
Cavalcanti para exercer em substituição, o cargo de Chefe do 
Setor de Tecnologia da Informação, durante as férias da Sra. 
Luzia Ferrari Rodrigues Correa no período de 16/12/2013 à 
04/01/2014.
Artigo 2º - Durante o período mencionado, terá direito a 
percepção da diferença de salário entre seu cargo e o do cargo 
que exercerá em substituição.
 Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.
Sorocaba, 16 de dezembro de 2013.

 Wilson Unterkircher Filho
Diretor Geral

RESOLUÇÃO Nº 12/2013

Wilson Unterkircher Filho, Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no 
uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de atender à Constituição Federal, artigo 39, § 6º, parágrafo incluído
pela Emenda nº 19/98,
Resolve:
Publicar a tabela de salários dos cargos e funções do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Soro
caba, baseada no reajuste salarial concedido através das Leis nº 10.414, de 13 de março de 2013,
Lei nº 10.415, de 13 de março de 2013 e Lei nº 10.472, de 05 de junho de 2013.
Sorocaba, 10 de dezembro de 2013.

                                                       Wilson Unterkircher Filho 
                                                                Diretor Geral

              TABELA DE SALÁRIOS – 2013

Jn CARGO CLASSE VALOR R$

40 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO AD04 980,95

40 ASSISTENTE DE ADM.  I AD05 1.039,56
40 ASSISTENTE DE ALMOXERIFE AD05 1.039,56

40 ASSISTENTE DE ADM.  II AD06 1.077,05
40 DESENHISTA COPISTA AD06 1.077,05

40 ALMOXARIFE I AD08 1.254,55
40 DESENHISTA AD08 1.254,55
30 TELEFONISTA ATENDENTE AD08 1.254,55

40 ALMOXARIFE  II AD10 1.414,61
40 DESENHISTA PROJETISTA AD10 1.414,61
40 OFICIAL DE ADM.  I AD10 1.414,61

40 COMPRADOR  I AD11 1.638,64

40 COMPRADOR  II AD12 1.798,90
40 OFICIAL DE ADM.  II AD12 1.798,90
40 TEC. DE AGRIMENSURA  I AD12 1.798,90
40 TEC. SEG. DO TRABALHO  I AD12 1.798,90
40 TÉCNICO EM INFORMÁTICA AD12 1.798,90

40 TEC. SEG. DO TRABALHO  II AD13 2.017,65

40 AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO AD15 2.462,55

30 SUPERVISOR DE ADM.  I AD16 2.643,36
40 TEC. DE AGRIMENSURA  II AD16 2.643,36
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Jn CARGO CLASSE VALOR R$

30 SUPERVISOR DE ADM.  II AD18 2.924,89

40 AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO ADF01 1.536,87

40 FISCAL DE SANEAMENTO  I ADF02 1.737,07

40 FISCAL DE SANEAMENTO  II ADF03 2.017,12

40 SERVENTE OP05 859,15
40 VIGIA OP05 859,15
40 ZELADOR OP05 859,15

40 CONSERVADOR DE ESGOTO OP06 951,65
40 JARDINEIRO OP06 951,65

40 AJUDANTE DE MANUT. DE VEÍCULOS OP07 1.041,20
40 AJUDANTE DE SERVIÇOS OP07 1.041,20
40 AJUDANTE GERAL OP07 1.041,20
40 COZINHEIRA OP07 1.041,20
40 LAVADOR/LUBRIFICADOR OP07 1.041,20
30 OPERADOR DE RÁDIO OP07 1.041,20
40 OPERADOR DE RESERVATÓRIO OP07 1.041,20
30 OPERADOR DE TELEMETRIA OP07 1.041,20

40 ARMADOR OP08 1.145,92
40 CALCETEIRO OP08 1.145,92
40 CARPINTEIRO OP08 1.145,92
40 ELETRICISTA OP08 1.145,92
40 ELETRICISTA DE VEÍCULOS OP08 1.145,92
40 ENCANADOR OP08 1.145,92
40 ENCANADOR DE INS. DE REDE OP08 1.145,92
40 ENCANADOR DE MAN. DE REDE OP08 1.145,92
40 MECÂNICO OP08 1.145,92
40 MECÂNICO MAN. GERAL OP08 1.145,92
40 OFICIAL MAN. E CONSERVAÇÃO OP08 1.145,92
40 OPERADOR ETA / ETE OP08 1.145,92
40 PEDREIRO OP08 1.145,92
40 PINTOR OP08 1.145,92
40 PITOMETRISTA OP08 1.145,92
40 SOLDADOR OP08 1.145,92
40 SONDADOR OP08 1.145,92

40 ELETRICISTA MAN. GERAL OP10 1.256,50
40 LABORATORISTA OP10 1.256,50
40 MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS OP10 1.256,50
40 OFICIAL ARMADOR OP10 1.256,50
40 OFICIAL CALCETEIRO OP10 1.256,50
40 OFICIAL CARPINTEIRO OP10 1.256,50
40 OFICIAL ENCANADOR OP10 1.256,50
40 OFICIAL ENCANADOR INS. REDE OP10 1.256,50
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40 OFICIAL ENCANADOR MAN. REDE OP10 1.256,50
40 OFICIAL MECÂNICO OP10 1.256,50
40 OFICIAL MECÂNICO MAN. GERAL OP10 1.256,50
40 OFICIAL OPERADOR EST. TRAT. OP10 1.256,50
40 OFICIAL PEDREIRO OP10 1.256,50
40 OFICIAL PINTOR OP10 1.256,50
40 OFICIAL PITOMETRISTA OP10 1.256,50
40 OFICIAL SOLDADOR OP10 1.256,50
40 OFICIAL SONDADOR OP10 1.256,50
40 OPERADOR DE MÁQUINAS OP10 1.256,50

40 MOTORISTA OP11 1.369,63
40 OFICIAL AFER. HIDROMETRISTA OP11 1.369,63
40 OFICIAL ELETR. MAN. GERAL OP11 1.369,63

40 OFICIAL MAN. INST. REDE OP12 1.480,29
40 OFICIAL MAN. VEÍCULOS OP12 1.480,29
40 OFICIAL OBRAS E MAN. OP12 1.480,29
40 OPERADOR DE MAQ. PESADAS OP12 1.480,29

40 MESTRE DE OBRAS OP13 1.662,18
40 MESTRE MAN. VEÍCULOS OP13 1.662,18

40 TÉCNICO DE TRATAMENTO OP14 1.798,66
40 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA OP14 1.798,66
40 TÉCNICO EM MECÂNICA OP14 1.798,66
40 TÉCNICO QUÍMICO I OP14 1.798,66
40 MESTRE DE MANUT. MECÂNICA E HIDRÁULICA OP14 1.798,66
40 MESTRE MAN. ELETR.HIDRÁULICA OP14 1.798,66
40 MESTRE MAN. INST. REDE OP14 1.798,66

30 BIÓLOGO TS09 2.687,82
30 CONTADOR  I TS09 2.687,82
30 GEÓLOGO   I TS09 2.687,82
30 TECNÓLOGO MECÂNICO  I TS09 2.687,82

30 ARQUITETO TS10 2.845,73
30 ENG. SEG. DO TRABALHO  I TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO AGRÔNOMO TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO DE SANEAMENTO  I TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO ELETRICISTA  I TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO MECÂNICO  I TS10 2.845,73
20 PROCURADOR TS10 2.845,73

30 ASSISTENTE SOCIAL TS11 3.008,31
30 CONTADOR  II TS11 3.008,31
30 ENGENHEIRO CIVIL I TS11 3.008,31
30 GEÓLOGO   II TS11 3.008,31
30 PSICÓLOGO TS11 3.008,31
30 TECNÓLOGO MECÂNICO  II TS11 3.008,31
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40 OFICIAL ENCANADOR MAN. REDE OP10 1.256,50
40 OFICIAL MECÂNICO OP10 1.256,50
40 OFICIAL MECÂNICO MAN. GERAL OP10 1.256,50
40 OFICIAL OPERADOR EST. TRAT. OP10 1.256,50
40 OFICIAL PEDREIRO OP10 1.256,50
40 OFICIAL PINTOR OP10 1.256,50
40 OFICIAL PITOMETRISTA OP10 1.256,50
40 OFICIAL SOLDADOR OP10 1.256,50
40 OFICIAL SONDADOR OP10 1.256,50
40 OPERADOR DE MÁQUINAS OP10 1.256,50

40 MOTORISTA OP11 1.369,63
40 OFICIAL AFER. HIDROMETRISTA OP11 1.369,63
40 OFICIAL ELETR. MAN. GERAL OP11 1.369,63

40 OFICIAL MAN. INST. REDE OP12 1.480,29
40 OFICIAL MAN. VEÍCULOS OP12 1.480,29
40 OFICIAL OBRAS E MAN. OP12 1.480,29
40 OPERADOR DE MAQ. PESADAS OP12 1.480,29

40 MESTRE DE OBRAS OP13 1.662,18
40 MESTRE MAN. VEÍCULOS OP13 1.662,18

40 TÉCNICO DE TRATAMENTO OP14 1.798,66
40 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA OP14 1.798,66
40 TÉCNICO EM MECÂNICA OP14 1.798,66
40 TÉCNICO QUÍMICO I OP14 1.798,66
40 MESTRE DE MANUT. MECÂNICA E HIDRÁULICA OP14 1.798,66
40 MESTRE MAN. ELETR.HIDRÁULICA OP14 1.798,66
40 MESTRE MAN. INST. REDE OP14 1.798,66

30 BIÓLOGO TS09 2.687,82
30 CONTADOR  I TS09 2.687,82
30 GEÓLOGO   I TS09 2.687,82
30 TECNÓLOGO MECÂNICO  I TS09 2.687,82

30 ARQUITETO TS10 2.845,73
30 ENG. SEG. DO TRABALHO  I TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO AGRÔNOMO TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO DE SANEAMENTO  I TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO ELETRICISTA  I TS10 2.845,73
30 ENGENHEIRO MECÂNICO  I TS10 2.845,73
20 PROCURADOR TS10 2.845,73

30 ASSISTENTE SOCIAL TS11 3.008,31
30 CONTADOR  II TS11 3.008,31
30 ENGENHEIRO CIVIL I TS11 3.008,31
30 GEÓLOGO   II TS11 3.008,31
30 PSICÓLOGO TS11 3.008,31
30 TECNÓLOGO MECÂNICO  II TS11 3.008,31
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30 ENG. SEG. DO TRABALHO  II TS12 3.180,78
30 ENGENHEIRO DE SANEAMENTO  II TS12 3.180,78
30 ENGENHEIRO ELETRICISTA  II TS12 3.180,78
30 ENGENHEIRO MECÂNICO  II TS12 3.180,78

30 ANALISTA DE SISTEMAS I TS13 3.367,88
30 CIRURGIÃO DENTISTA  II TS13 3.367,88
30 MÉDICO DO TRABALHO  II TS13 3.367,88

30 ANALISTA DE SISTEMAS II TS14 3.484,20

30 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL SA01 10,91
30 TÉCNICO EM ENFERMAGEM SA02 12,06
15 CIRURGIÃO DENTISTA SAD01 55,52
15 MÉDICO SAM01 55,52

TABELA DE SALÁRIOS - 2013
COMISSIONADOS

CARGO CLASSE Padrão

Supervisor de Manutenção de Água, Esgoto e Drenagem
CS 1 2.418,14               

ASSISTENTE DE SECRETARIA E EXPEDIENTE CS 2 2.527,36               

OFICIAL DE GABINETE - N I CS 2 2.527,36               

OFICIAL DE GABINETE - N II CS 3A 3.036,64               

CHEFE DE SETOR CS 4 4.325,53               

ASSESSOR DE IMPRENSA CS 5 5.375,84               

CHEFE DE DEPARTAMENTO CS 6 5.795,46               

ASSESSOR TÉCNICO CS 7 7.384,49               
COORDENADOR ESPECIAL CS 7 7.384,49               
DIRETOR Juríd./Adm.Fina/Operac./Trat. CS 7 7.384,49               

DIRETOR GERAL x 13.967,08             
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PORTARIA Nº591/2013 
DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, resolve revogar 
a Portaria nº536/2013, publicada em 30 de novembro de 2013, 
que nomeou JULIELLEN PEREIRA DOS SANTOS, para exercer o 
cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, pelo não cumprimento 
do prazo legal.
Sorocaba, 17 de dezembro  de 2013.

Wilson Unterkircher Filho
Diretor Geral 

PORTARIA N°592/2013                                         
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Sorocaba, no uso de suas atribuições legais constantes na Lei 
nº 9.895, de 28 de dezembro de 2011, e a vista do resultado final 
do Concurso Público nº 05/2010, devidamente homologado em 
24/02/2011 e prorrogado por 2 anos a partir de 22/02/2013, nomeia 
MAGALI CEZAR AMIEIRO, para exercer no Departamento de Esgoto, 
o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, 
criado pela  Lei nº 3.971 de 20 de julho de 1.992, Lei nº 6.392 de 27 
de abril de 2.001; Lei nº 7.627 de 16 de dezembro de 2.005; Lei nº 
8.348 de 27 de dezembro de 2.007; 8.534 de 17 de julho de 2.008 
e Lei nº 9.133 de 26 de maio de 2.010.
Sorocaba, 17 de dezembro de 2.013.

 Wilson Unterkircher Filho

SAAE/DCGL/SETOR DE PROTOCOLO GERAL
    
NOTIFICAMOS o interessado abaixo, que foi deferida a 
solicitação de cópias xerográficas. As referidas cópias devem 
ser retiradas no Setor de Protocolo Geral do SAAE, estabelecido 
à Av. Pereira da Silva, nº 1.285 – Jd. Santa Rosália, no horário 
das 9h00 às 16h00, de 2ª a 6ª Feira, no prazo de 07 (sete) dias 
úteis. Decorrido esse período, os documentos xerografados 
serão encaminhados para arquivo.
PROCESSO Nº 6118/2010
ASSUNTO: Solicitação de Vistoria
ENDEREÇO: R. Fernandes Vieira, 96 – Vila Barão
NOME: Antonio Dias Batista

Luciane Rosa Ferreira Corrales
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO GERAL

SAAE
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CONVOCAÇÃO 

Nos termos da Legislação vigente, o Sr. Diretor Geral do Serviço  Autônomo de Água e 
Esgoto de Sorocaba assinou as portarias nomeando os concursados para os cargos 
mencionados, na forma específica a seguir: 

PORTARIA             NOME                                                          CARGO 

592/2013 MAGALI CEZAR AMIEIRO    AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nos termos da Legislação vigente, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba 
convoca os concursados acima mencionados a tomar posse dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, a partir desta publicação. O não cumprimento deste prazo implicará na perda dos 
direitos decorrentes de sua classificação no Concurso Público. Segue abaixo a lista de 
documentação a ser apresentada neste prazo. 

ORIGINAIS E CÓPIAS A SEREM APRESENTADOS NO SETOR DE POLÍTICA DE PESSOAL E 
TREINAMENTOS 
01-Carteira de trabalho com PIS; 
02-Certificado de reservista; 
03-Título de Eleitor / comprovante de quitação da última eleição; 
04-cédula de identidade; 
05-Comprovante de contribuição sindical (CTPS / hollerith); se não apresentar o 
comprovante, na entrega dos documentos, terá o desconto em folha e não será devolvido. 
06-02 (duas) fotos 3 x 4 com nome no verso; 
07-Antecedentes criminais; 
08-Declaração de que não possui outro vínculo empregatício em órgão público, ou cópia de 
exoneração e declaração do tempo de serviço. 
09-Histórico escolar / Diploma (obs. Conforme requisito do edital); 
10-CPF (CIC) 
11-Certidão de nascimento ou casamento; 
12-Certificado de escolaridade; (conforme requisitos do edital); 
13-Certidão de nascimento de filhos até 21 anos; 
14-RG 
15-Comprovação de Vacina Antitetânica 
16-Comprovante de endereço (conta luz ou telefone) 
17-Comprovante de pagamento de anuidade do conselho (técnico/superior) 
 
Obs: as cópias deverão ser apresentadas junto ao original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ABERTURA DE CONTA CORRENTE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 
Para quem ainda não tem conta na Caixa Econômica Federal 
CÓPIAS: 
01-CPF; 
02-RG; 
03-Comprovante de Residência (conta de luz ou telefone); 
04-Certidão de casamento; 
Nota: as cópias deverão ser apresentadas junto ao original 
 
Exame médico 
01- Trazer receita médica se fizer uso de algum medicamento; 
02- Trazer xérox comprovante de vacinação contra tétano junto com original; 
03- Se possuir trazer carteira de prevenção ao câncer; 
04- Declaração médica constando Idade Gestacional e data provável de parto. 
 
Sorocaba, 18 de Dezembro de 2013. 
 

Wilson Unterkircher Filho 

DR/SETOR DE CONTROLE E RECEITA

SAAE

NOTIFICAMOS os interessados abaixo sobre os Indeferimentos 
das solicitações:
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:
Nº  11291/2013
INTERESSADO: DOUGLAS GOMES DE MENESES
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA PROF. JOÃO DORETTO, 310 – PQ ESMERALDA

Nº 2509/2007
INTERESSADO: NELSON NORBERTO PIRES
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA ARARAQUARA, Nº 503 (SAAE Nº 505) – JD. 
LEOCADIA

Nº 2191/2013 
INTERESSADO: RENATO FERNANDES BARROS SILVA
ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
ENDEREÇO: RUA GALILEU PASQUINELLI, Nº 546 – JARDIM 
BRASILÂNDIA

Nº6404/2010  
INTERESSADO: MARIA APARECIDA A. L. JULIÃO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA PERFEITO ASSEITUNO, Nº 81 – JD IPIRANGA

Nº10845/2005  
INTERESSADO: DEVANIL GONÇALVES FERREIRA
ASSUNTO:  REVISÃO CADASTRAL
ENDEREÇO: AVENIDA IPANEMA, Nº 1891 – JD. NOVA IPANEMA

Nº4737/2012
INTERESSADO: RONALDO LELIS DOS SANTOS
ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL

ENDEREÇO: RUA LUIZ GONÇALVES DE CAMARGO, Nº 368 - ÉDEN

Nº  9136/2013
INTERESSADO: SILVIA CRISTINA MASCARENHAS DA SILVA
ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, Nº 1135 - 
WANEL VILLE I

Nº 6608/2005 
INTERESSADO: DAVI FERREIRA GOMES
ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO BIFANO, Nº 251 - WANEL VILLE II

Nº 7083/2008 
INTERESSADO: DAMIÃO VITURINO RIBEIRO
ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
ENDEREÇO: RUA PROF. ALUISIO VIEIRA, Nº 199 – JÚLIO DE 
MESQUITA

Nº2792/2013  
INTERESSADO: JOELMA HILDES DE SOUZA
ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
ENDEREÇO: RUA NESTOR SILVA DE OLIVEIRA, Nº 1222 – PQ. 
VITÓRIA RÉGIA

Nº 4559/2013
INTERESSADO: MARCOS ADRIANO MARQUES
ASSUNTO: RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARTINES, Nº 609 – RESIDENCIAL 
MONT BLANC

Nº  4678/2009
INTERESSADO: JOSÉ CARLOS DE CAMARGO JUNIOR
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, 149 – CASA 01 – VILA SANTA 
TEREZINHA

Homologação Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 97/2013.

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, nos termos do artigo 8º, inciso 
VI do Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, por sua Autoridade Competente, declara 
Homologado este Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 97/2013 - Processo 
Administrativo nº 9.575/2013, destinado à aquisição de tubo de PVC JS DN-20mm.
Sorocaba, 18 de dezembro de 2013.
Ema Rosane Lied Garcia Maia - Pregoeira

Homologação Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 107/2013.

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA, nos termos do artigo 8º, inciso 
VI do Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, por sua Autoridade Competente, declara 
Homologado este Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 107/2013 - Processo 
Administrativo nº 10.665/2013, destinado à aquisição adaptador tubo cerâmico.
Sorocaba, 18 de dezembro de 2013.
Ema Rosane Lied Garcia Maia - Pregoeira

Homologação Pregão Presencial nº 
57/2013.

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SOROCABA, nos termos 
do artigo 8º, inciso VI do Decreto 
nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, 
por sua Autoridade Competente, 
declara Homologado este Pregão 
Presencial nº 57/2013 - Processo 
Administrativo nº 8.516/2013, 
destinado à contratação de empresa 
especializada para execução 
de sondagem rotativa no bairro 
Brigadeiro Tobias.
Sorocaba, 18 de dezembro de 2013.

Janaína Soler Cavalcanti - Pregoeira

Comunicado 
à População

De acordo com a Lei Municipal nº 8.414/2008, fica instituída em 
Sorocaba a campanha permanente para divulgação dos benefícios 

concedidos aos cidadãos, que foram estabelecidos por Leis Municipais

LEI Nº DATA TEOR
1.005 19/10/1962 Concessão de auxílio às mães de gêmeos 
1.539 18/12/1968 Isenção de IPTU e taxas mínimas para entidades religiosas e pessoas que menciona
1.655 26/10/1971 Isenção de IPTU a imóveis pertencentes às viúvas dos ex-combatentes da II Guerra Mundial ou da Revolução de 1932
1.717 12/04/1973 Isenção de tributos às construções populares
LOM	 05/04/1990	 Isenta	do	IPTU	os	portadores	de	doenças	graves		incapacitantes	nas	condições	que	especifica
4.307	 11/08/1993	 Isenção	de	pagamentos	para	ingresso	nos	parques	públicos	aos	idosos	e	pessoas	com	deficiência
4.338 31/08/1993 Isenção de tributos nas ampliações das casas nos  conjuntos populares
4.567 04/07/1994 Concede às pessoas com 60 anos ou mais o desconto de 50% no preço de ingresso para cinemas, teatros e outros
4.583	 11/08/1994	 Obriga	a	fixação	de	quadro	demonstrativo	dos	funcionários	de	plantão	dos	Postos	de	Saúde	e	Pronto-Atendimento,	com	horário	de	entrada	e	saída
4.841	 16/06/1995	 Impõe	a	obrigatoriedade	de	cobertura	de	seguro	contra	roubo,	furto	ou	danos	de	veículos	pelas	empresas	que	operam	no	ramo	de	estacionamento
4.873 06/07/1995 Concessão de moratória aos contribuintes em estado de notória pobreza
4.913	 04/09/1995	 Controle	e	fiscalização	das	atividades	que	gerem	poluição	sonora
4.998	 27/11/1995	 Primazia	ao	embarque	de	passageiros	com	deficiência,	idosos	e	gestantes	nos	terminais	urbanos
5.067	 07/03/1996	 Reserva	de	assentos	para	gestantes,	mulheres	portando	bebês,	idosos	e	pessoas	com	deficiência	nos	veículo	de	transporte	coletivo
6.086 07/02/2000 Dispõe sobre meia-entrada para aposentados nos cinemas e teatros
6.677 09/09/2002 Isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para desempregados, empregados
	 	 que	recebem	até	três	salários	mínimos	ou	sejam	arrimo	de	família
7.108 13/05/2004 Reserva de vagas aos idosos para estacionamento em locais públicos
7.294	 29/10/2004	 Institui	no	município	campanha	de	orientação	e	esclarecimento	sobre	gratuidade	dos	serviços	funerários
7.354 21/03/2005 Obrigatoriedade da realização gratuita de triagem auditiva em crianças recém-nativas
7.391	 03/06/2005	 Obrigatoriedade	das	agências	bancárias	prestarem	aos	seus	usuários	atendimentos	em	tempo	razoável
7.499	 16/09/2005	 Obrigatoriedade	das	fontes	fixas	e	móveis	emissoras	de	gases	que	provocam	o	efeito	estufa	compensarem	o	meio	ambiente
7.506	 26/09/2005	 Prioridade	de	vagas	em	creches	e	escolas	públicas,	aos	filhos	de	deficientes,	próximas	de	suas	residências
7.555	 07/11/2005	 Obrigatoriedade	de	restaurantes	“fast	food”,	bares,	lanchonetes	de	divulgar	informações	e	tabelas	nutricionais	dos	alimentos	que	vendes
7.621 16/12/2005 Fixação de placas  nos postos revendedores de combustíveis orientando o consumidor sobre o direito ao teste de qualidade  do combustível
7.634	 26/12/2005	 Dispõe	sobre	formas	específicas	de	tratamento	aos	contribuintes	em	estado	notório	de	pobreza
7.694 21/03/2006 Obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras de rodas nos estabelecimentos que menciona
7.791	 06/06/2006	 Altera	o	Art.	4º	da	Lei	7.572,	de	07/11/05,	que	autoriza	a	construção	de	até	duas	unidades	habitacionais	por	lote	e	a	regularização	de	edificações
7.973	 16/10/2006	 Pagamento	de	meia-entrada	a	todos	os	professores	da	rede	pública	municipal	e	particular	em	espetáculos	artísticos,	esportivos	e	culturais
8.004 20/11/2006 Isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público aos doadores de sangue
8.051	 11/12/2006	 Normas	e	critérios	para	acessibilidade	das	pessoas	com	deficiência	ou	mobilidade	reduzidas
8.113	 20/03/2007	 Atendimento	preferencial	à	pessoa	com	deficiência,	idosos	e	gestantes	nos	serviços	públicos	municipais
8.179	 04/06/2007	 Obrigatoriedade	de	coleta	gratuita	de	material	para	exames	de	DNA	pelo	serviço	de	saúde	do	município
8.190	 18/06/2007	 Identificação	diferenciada	em	processos	onde	o	interessado	for	pessoa	com	idade	igual	ou	superior	a	60	anos,
  garantindo o direito de agilidade em todas as repartições públicas do município
8.191	 18/06/2007	 Obrigatoriedade	das	agências	bancárias	de	Sorocaba	colocarem	bebedouros	e	sanitários	à	disposição	dos	usuários
8.225	 20/07/2007	 Obrigatoriedade	dos	centros-hospitalares	de	rede	pública	de	Sorocaba	e	conveniados	de 
  realizarem exames para triagem auditiva Neo-Natal Universal em recém-nascidos
8.287	 22/10/2007	 Obrigação	dos	estabelecimentos	de	ensino	municipal	em	manterem	sua	merenda	alimentação	diferenciada	aos	alunos	portadores	de	diabetes
8.289	 29/10/2007	 Exposição	de	cartaz	informativos	sobre	distribuição	gratuita	de	medicamentos	nas	unidades	de	saúde	da	rede	pública	municipal
8.307	 03/10/2007	 Torna	obrigatório	às	maternidades	e	serviços	hospitalares	da	rede	pública	de	saúde	conveniados 
	 	 com	o	SUS	a	avaliarem	as	condições	de	vitalidade	dos	recém-nascidos
8.311 06/12/2007 Criação de espaços nos terminais de transporte coletivo urbanos do município para colocação de painéis com indicadores de emprego
8.354 27/12/2007 Controle de populações animais, bem como sobre a prevenção e controle de zoonoses no município
7.981	 30/10/2006	 Dispõe	sobre	garantia	de	fornecimento	de	material	para	diabetes	e	dá	outras	providências

Sorocaba, 18 de Dezembro de 2013.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Anselmo Rolim Neto – PP
Antonio Carlos Silvano – SDD
Fernando Alves Lisboa Dini – PMDB
Francisco Carlos Silveira Leite – PT
Francisco França da Silva – PT
Gervino Cláudio Gonçalves – PR
Irineu Donizeti de Toledo – PRB
Izídio de Brito Correia – PT
Jessé Loures de Moraes – PV
José Antonio Caldini Crespo – DEM

Câmara Municipal de Sorocaba
Mesa Diretora 2013

Presidente: José Francisco Martinez - PSDB
1º Vice-Presidente: Gervino Cláudio Gonçalves - PR
2º Vice-Presidente: Irineu Donizeti de Toledo - PRB
3º Vice-Presidente: Antonio Carlos Silvano - SDD
1º Secretário: Luís Santos Pereira Filho - PROS
2º Secretário: Jessé Loures de Moraes - PV
3º Secretário: Rodrigo Maganhato – PP

Av. Eng.º Carlos Reinaldo Mendes, 2.945 Alto da Boa Vista 
CEP: 18013-904 Tel/Fax : (15) 3238.1111

www.camarasorocaba.sp.gov.br

José Apolo da Silva – PSB
José Francisco Martinez – PSDB
Luís Santos Pereira Filho – PROS
Mário Marte Marinho Júnior – PPS
Maurício Rodrigues da Silva – PRP
Neusa Maldonado Silveira – PSDB
Rodrigo Maganhato – PP
Saulo da Silva – PRP
Valdecir Moreira da Silva – PRP
Waldomiro Raimundo de Freitas – PSD

16ª Legislatura – 2013/2016
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PORTARIA  N.º 227/2013
(Dispõe sobre exoneração)

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL 
DE SOROCABA, no uso de suas atribuições legais,
   
RESOLVE:
Art. lº Exonerar por solicitação do Vereador Francisco Carlos 
Silveira Leite, a partir de 02/01/2014, a Senhora RENATA 
CRISTINA NEVES FERNANDES LARA do cargo em comissão de 
Assessora Parlamentar para o qual foi nomeada através da 
Portaria nº 058/2013 de 09 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 11 de dezembro de 2013.

JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ
Presidente

Câmara Municipal de Sorocaba
RESUMO DE CONTRATOS PRORROGADOS 2013

Contrato: 36/2012
Modalidade: Pregão n. º 13/2012
Contratada: Conam - Consultoria em Adm. Municipal S/C 
Ltda.
Objeto: Prestação de serviço de licenciamento de software 
para a Câmara de Sorocaba.
Assinatura a partir de: 01/01/2013
Valor: R$ 84.000,00
12 meses
Prorrogação a partir de: 01/01/2014
Valor: R$ 84.000,00
12 meses
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Moradora do Júlio de Mesquita 
recebe primeira escritura

A Prefeitura de Sorocaba, por 
meio da Secretaria da Habitação e 
Regularização Fundiária (Sehab), 
entregou na tarde da última quinta-
-feira (19) a primeira escritura das 
áreas regularizadas pelo programa 
municipal “Casa Legal” no bairro Jú-
lio de Mesquita Filho.

O programa “Casa Legal” preten-
de beneficiar cerca de 15 mil pesso-
as do Júlio de Mesquita, legalizando 
os 3.506 imóveis do bairro.

A Prefeitura conseguiu a legaliza-
ção do bairro da Zona Oeste em ape-
nas dez meses junto à Companhia 

A Prefeitura de Sorocaba lançou 
nesta semana as obras habitacionais 
do Residencial “Viver Melhor Soroca-
ba”, no Jardim Betânia. O empreendi-
mento será implementado numa área 
de mais de 22 mil metros quadrados, 
na Rua Betsaida, 291, próximo aos 
CEIs 22 e 61 e infraestrutura completa, 
como pontos de ônibus, asfalto, rédeas 
de energia elétrica, água e esgoto, es-
colas e da UBS Lopes de Oliveira.

Dentro da área serão construídos 
416 apartamentos de 47 metros qua-
drados cada, instalados em 26 torres, 

Os números comprovam a im-
portância do Espaço Empreendedor 
criado pela Prefeitura para orientar 
e apoiar o pequeno empreendedor 
sorocabano. Durante o ano de 2013, 
foram 7 mil formalizações, 2 mil em-
preendedores capacitados, outros 
3.500 atendimentos externos diver-
sos (visitas de campo), além de 3.200 
atendimentos internos (orientações, 
cursos, palestras, workshop e Banco 
do Povo Paulista).

A atuação dos Agentes de De-

As pessoas interessadas em des-
tinar parte do Imposto de Renda ao 
Fundo da Criança e do Adolescente de 
Sorocaba (Funcad) e colaborar com os 
projetos sociais de entidades da pró-
pria cidade, têm até a próxima sexta-
-feira (27) para efetuar a doação. 

Ao todo, 27 projetos estão certifi-
cados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) para a captação de recursos 
para 2014.

de Habitação Popular (Cohab-Cris), 
de Araçatuba. Com a demarcação 
dos lotes, foi expedida a matrícula 
e houve registro da área no Cartório 
e a Declaração de Regularizada Am-
biental junto ao Governo do Estado, 
pelo programa “Cidade Legal”.

Ao todo, a Prefeitura entregou 
nesta quinta-feira outras 310 escri-
turas para moradores dos Jardins 
Ipiranga e Novo Horizonte e das Vilas 
Coloral e Zacarias. Agora, todos os 
proprietários de imóveis já quitados 
poderão solicitar suas escrituras, in-
clusive com o benefício do ITBI zero.

que serão divididas em três condomí-
nios. A novidade fica por conta de três 
quadras poliesportivas que serão ins-
taladas nos condomínios.

A obra está sendo executada pela 
Construtora Direcional Engenharia de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, que infor-
mou que o prazo de conclusão é de 14 
meses.

O residencial é uma obra com custo 
de R$ 36 milhões e tem investimentos 
dos Governos Federal (Minha Casa Mi-
nha Vida), Estadual (Casa Paulista) e 
Municipal (Nossa Casa).

senvolvimento e Agentes de Crédito 
possibilitou a milhares de pequenos 
e microempreendedores ou traba-
lhadores por conta própria a muda-
rem de vida. Com a formalização, 
os empreendedores e suas famílias 
passaram a contar com a segurança 
da Previdência Social e poder a ter no 
futuro a aposentadoria.

 O Espaço Empreendedor fica 
à Avenida Afonso Vergueiro, 1.927, 
Centro. Informações pelo telefone 
(15) 3202.9152.

O Funcad existe há 20 anos (Lei 
nº 4.192, de 26 de março de 1993) e 
foi criado para que pessoas físicas 
ou jurídicas possam contribuir com 
projetos que beneficiam crianças e 
jovens da própria cidade. A destinação 
de recursos pode ser feita a partir do 
IR, sem qualquer custo adicional para 
quem declara.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone 3231.5300 (CMDCA) 
ou diretamente com um contador.

Foto: Alexandre Lombardi / Secom

Prefeitura lança obras de mais 
416 moradias na Zona Norte

Doações ao Funcad podem
 ser feitas até o dia 27

Espaço Empreendedor ultrapassou 
os 15 mil atendimentos

Foto: Emerson Ferraz / Secom

Foto: Zaqueu Proença / Secom
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Música leva emoção ao Centro da cidade
As melodias de bandas e corais, representan-

tes de igrejas, entidades, associações e empre-
sas, se integraram ao vai e vem da Praça Coronel 
Fernando Prestes nos últimos dias, mudando a 
rotina de quem frequenta o Centro da cidade.

O projeto “Natal na Praça”, promovido pela 
Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da 
Cultura (Secult), em parceria com a Associação 
Comercial de Sorocaba (Acso), está pondo mais 
emoção às compras de final de ano e o consumi-
dor tem tirado um tempinho para matar a curiosi-
dade acerca do enorme palco montado no local, 
tirar fotos na casa do papai Noel ou, simplesmen-
te, se deixar levar pela beleza das apresentações.

Até o próximo sábado (dia 21), os frequentado-
res da área central poderão conferir uma agenda 
que inclui apresentações especiais da Orquestra 
Sinfônica de Sorocaba, que contará com os coros 
Adulto, Infanto-Juvenil e Madrigal da Fundec. 

O “Natal no Bairro” também continua neste 
fim de semana, na edição especial do “Viva a Pra-
ça”. No sábado (21), às 19h30, a pianista Nathália 
Terziane se apresenta em Brigadeiro Tobias. Já 
no domingo (22), o grupo SD Jazz será a atração, 
a partir das 11h, no Campolim.

Emerson Ferraz / Secom

Fundo Social faz 
encerramento do 
“Natal Dourado”

Nesta sexta-feira (20), às 11h, acon-
tece no auditório da Biblioteca Municipal 
o encerramento do “Natal Dourado: Arte 
e Magia”, uma iniciativa da Prefeitura 
de Sorocaba, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade (FSS), que promoveu 
no início do mês uma festa para 3 mil 
crianças e presenteou um total de 5 mil 
crianças das entidades assistenciais de 
Sorocaba.

O Banco do Brasil foi o responsável 
pela compra de 50% dos brinquedos en-
tregues às crianças, por meio da venda 
de 40 mil cupons entre seus colabora-
dores e clientes para o sorteio de dois 
televisores, doados pelo Carrefour. Na 
ocasião do encerramento, os ganhado-
res do sorteio serão conhecidos e rece-
berão o prêmio.

Os brinquedos foram confeccionados 
por 14 artesãos de Sorocaba e respei-
taram as diferentes faixas etárias das 
crianças.

Alexandre Lombardi / Secom

Guardas Municipais
levam alegria a crianças 
em tratamento hospitalar

“Só dá alegria, quem a tem no cora-
ção”.

E foi assim que, na última sexta-feira 
(13), os ‘Palhaços da Alegria’ mudaram a 
rotina das crianças em tratamento pelo 
Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), 
num evento na Paróquia São Lucas, bem 
ao lado do hospital.

Formado por guardas civis munici-
pais, a trupe animou crianças e adultos 
com brincadeiras, canções, apresenta-
ção de Teatro de Fantoches e escultura 
de bexigas. Vestidos como personagens 
da televisão, encantam os pequenos que, 
inevitavelmente, os tratam pelo ‘nome 
artístico’.

Todo o trabalho é voluntário e interes-
sados em conhecer essa animação que, 
também, educa, pode entrar em contato 
com a Guarda Civil Municipal, pelo tele-
fone (15) 3212.9400.

Emerson Ferraz / Secom

Prefeitura vai oferecer cursos
de férias nos parques em janeiro

As férias escolares já chegaram e para não deixar a 
garotada parada nesta época, a Prefeitura de Sorocaba 
vai oferecer no mês de janeiro os tradicionais cursos de 
férias em 3 parques ecológicos da cidade: Parque da 
Biquinha, Parque da Água Vermelha e Parque Natural 
“Chico Mendes”. As inscrições são gratuitas e serão re-
alizadas já no início de janeiro.

A ideia é aproveitar esta época de recesso escolar 
para ensinar crianças e adolescentes mais um pouco 
sobre meio ambiente. A programação tem várias ativi-
dades, como gincana, teatro, “Madrugada Ecológica”, 
entre outras.

Ao todo, serão oferecidas 160 vagas para crianças e 
adolescentes. Mais informações com a Secretraria do 
Meio Ambiente, pelo telefone (15) 3219.2299.

Gui Urban / Secom (Arquivo)


