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www.sorocaba.sp.gov.brÓrgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba 

09 de dezembro de 2019

Ano: 27 / Número: 2400

EXTRATO DO CHAMAMENTO 003/2019
A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV, 
considerando o disposto no item 12.5. do Edital 004/2019 para o Credenciamento de institu-
ições financeiras para a oferta de crédito pessoal consignado em folha de pagamento da FUN-
SERV, informa que as Instituições abaixo relacionadas apresentaram a documentação para o 
devido Credenciamento e atenderam integralmente as exigências dispostas no Edital, sendo 
portanto consideradas Habilitadas:
- BANCO INBURSA S/A.                                                                               CNPJ: 04.886.275/0001-63
- COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB ALIANÇA                                  CNPJ: 06.174.009/0001-03
Sorocaba, 09 de dezembro de 2019. 
Amanda Cristina Nunes Schiavi. Seção de Compras, Licitações e Patrimônio.

PORTARIA N°405/2019                                         
(Dispõe sobre designação de servidor 

autárquico para substituição)
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atri-
buições legais e fundamentado nos termos da Lei n.º 3.800 de 02 de dezembro de 1.991, 
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar o servidor autárquico, Sr. Fernando de Godoy, para exercer em substitu-
ição, o cargo de Chefe do Setor de Reparos e Pavimentação, durante o período de férias do Sr. 
Willian Alaminos de Proença de 16/12/2019 à 04/01/2020.
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 16 de dezembro de 2019.
Sorocaba, 05 de dezembro de 2019.
Mauri Gião Pongitor
Diretor Geral

PORTARIA N°406/2019                                         
(Dispõe sobre designação de servidor 

autárquico para substituição)
O DIRETOR GERAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, no uso de suas atri-
buições 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. Daniela Meira Farias, para exercer em substi-
tuição, o cargo de Chefe do Setor de Dívida Ativa, durante o período de férias do Sr. Tiago José 
Cruz de 09/12/2019 à 23/12/2019.
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 09 de dezembro de 2019.
Sorocaba, 05 de dezembro de 2019.
Mauri Gião Pongitor
Diretor Geral

PGA/DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E ADMINISTRATIVO – SAAE
NOTIFICAMOS os interessados abaixo a fim de conhecer e manifestar-se no prazo de 15 dias 
acerca da regularização cadastral.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7970/2019
INTERESSADA: Sr. Keyton Cristiano Paiva
ASSUNTO: Regularização de Registo no Cadastro
SITUAÇÃO: Aguardando manifestação para análise

Extrato do Contrato nº 040/18
Processo CPL nº 160/18
Objeto: Primeiro Aditivo do contrato nº 040/18 - Prestação de Serviços Especializados de Digi-
talização e Guarda de Documentos de Processamento de Infrações de Trânsito.
Prazo: De 12/12/19 à 11/12/20
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.
Contratada: Doc Center Microfilmagem, Digitalização e Guarda de Documentos Ltda – ME
Ficam ratificadas as demais Cláusulas, itens e subitem do referido contrato.
Assinatura: 06 de dezembro de 2019.
Sorocaba, 06 de dezembro de 2019.
Claudia Ap. Ferreira
Gerente de Licitações e Contratos

Extrato do contrato n° 046/16
Processo CPL nº 1306/16
Objeto: Terceiro Aditivo do Contrato n° 046/16 – Contratação de Empresa Especializada para For-
necimento de Licença de Sistemas Integrados de Gestão Pública, nas Áreas Contábil, Financeira 
(compreendendo Orçamento Público, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesourar-
ia), Administração Pública (compreendendo Licitação e Compras, Pregão Presencial, Almoxarifado 
e Patrimônio) e Administração de Pessoal (compreendendo Folha de Pagamento com Portal WEB) 
e Transparência Pública/Lei de Acesso à Informações, incluindo a Licença de Uso dos mesmo, a 
Prestação de Serviços Técnicos de Implantação dos Sistemas (com conversão de dados, e custom-
ização dos mesmos), Treinamento de Usuários, Suporte Técnico e Manutenção.
Prazo: De 19/12/19 à 18/12/20
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Contratada: Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda
Ficam ratificadas as demais Cláusulas, Itens e Subitens do referido Contrato.
Assinatura: 06 de dezembro de 2019.
Sorocaba, 06 de dezembro de 2019.
Claudia Ap. Ferreira 
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/19
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, através de seu Pre-
goeiro, informa que o edital do Pregão Presencial SRP nº 024/19 - CPL nº 1070/19 – Licitação, 
do Tipo “Menor Preço”, para Registro de Preços para Fornecimento de Equipamentos de In-
formática, está disponível no site www.urbes.com.br.  ABERTURA: Dia 17/12/19 às 09h00min. 
Informações poderão ser obtidas na URBES, rua Pedro de Oliveira Neto, 98, Jardim Panora-
ma, Sorocaba/SP, ou através do e-mail licitacoes@urbes.com.br, através do telefone (0xx15) 
3331-5016, no horário das 08h00min até 17h00min.
Sorocaba, 06 de dezembro de 2019.
Everton Luiz de Lima
Pregoeiro

Extrato de Contrato ref. ao Processo dos Correios n° 53187.0300316/2018-99
Processo CPL nº 1162/18
Modalidade: Inexigibilidade de licitação nº 002/18.
Objeto: primeiro Aditivo do contrato dos Correios n° 53187.0300316/2018-99 - Contratação 
de Empresa para Realização de Serviços Postais.
Prazo: De 12/12/19 até 12/12/20.
Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Valor: R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais)/Ano
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido contrato
Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Sorocaba, 09 de dezembro de 2019.
Claudia Ap. Ferreira
Gerente de Licitações e Contratos
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SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL 
Superintendência do Serviço Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor 

PROCON Sorocaba 
Edital nº 111/2019 

    O Superintendente do Serviço Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por este edital, publica as decisões proferidas nos autos 
dos respectivos Processos Sancionatórios, nos termos do art. 13 do Decreto Municipal nº 23.483/2018. 
    É de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação, o prazo aberto para pagamento ou interposição de eventual recurso administrativo 
dirigido ao Secretário do Gabinete Central da Prefeitura Municipal de Sorocaba, instância máxima de recurso, por petição escrita, citando o número do auto de 
infração, protocolado junto ao PROCON Sorocaba, sito à Av. Antonio Carlos Comitre, nº 331 – Portal da Colina, Sorocaba/SP, CEP: 18047-620, conforme 
dispõem os arts. 43 e 44 do Decreto Federal 2.181/1997. 
   

PROCESSO 
SANCIONATÓRIO FORNECEDOR CNPJ/CPF ADVOGADO DECISÃO 

0599/19 JMIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP 08.345.962/0001-94 
Dr. WILLIAN 

FERNANDO DE 
PROENÇA GODOY 
OAB/SP 298.738 

Considerando o que dos autos consta, 
adoto como relatório e razões de decidir 
o parecer da Procuradoria do Município e 

a manifestação técnica da Seção de 
Fiscalização, cujos textos passam a 

integrar esta decisão e, portanto, julgo 
SUBSISTENTE o Auto de Infração, com 

valor da multa recalculado. 

0614/19 AUTO POSTO GALERA LTDA 13.295.015/0001-76 

THAIS CRISTIANE 
QUEIROZ RUI                          

OAB/SP 144.582 
PEDRO CHAVES 
CORREA NNETO 

OAB/SP 229.933-E 

Considerando o que dos autos consta, 
adoto como relatório e razões de decidir 
o parecer da Procuradoria do Município e 

a manifestação técnica da Seção de 
Fiscalização, cujos textos passam a 

integrar esta decisão e, portanto, julgo 
SUBSISTENTE o Auto de Infração, com 

valor da multa recalculado. 

0620/19 SORODATA MICROINFORMATICA LTDA ME 59.513.614/0001-10 

SAMYRA S.A. DE 
AZEVEDO          

OAB/SP 377.500 
MARINA R. 

CASTILHEIRO    
OAB/SP 383.355 

Considerando o que dos autos consta, 
adoto como relatório e razões de decidir 

a manifestação da Procuradoria do 
Município e a manifestação técnica da 

Seção de Fiscalização, cujos textos 
passam a integrar esta decisão e, 

portanto, julgo INSUBSISTENTE o Auto de 
Infração. Processo a  ser arquivado. 

 
Sorocaba, 09 de Dezembro de 2019. 

 
CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO  JUNIOR 

Superintendente do Serviço Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 
PROCON Sorocaba/SP 
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SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL 
COMDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

 
 

Edital nº 012/2019 - COMDECON 
 

    O COMDECON, instituído pela Lei Municipal n.º 11.648/2017, 
através deste edital, convoca os membros abaixo relacionados, nomeados pelo 
Decreto Municipal nº 25.205/2019, a comparecerem à Avenida Antônio Carlos 
Comitre, 331 – Portal da Colina, no dia 13/12/2019 às 08:30h, oportunidade em que 
ocorrerá a reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. 
 
 

MEMBRO 
DANIEL GUEDES ARAÚJO 

GLYNNIS CRISTIANI FORTES VIEIRA 
IVAN FLORES VIEIRA 
MAGDA LOURENSON 

NILTON SILVA CEZAR JUNIOR 
RAFAEL RODRIGO TEIXEIRA 

RICARDO PEREIRA CHIARABA 
ROBERTO CARVAJAL OLIVEIRA 

 
Sorocaba, 05 de dezembro de 2019. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR 
Superintendente do Serviço Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor 

Área de Vigilância em Saúde
Divisão de Zoonoses

Rua Nain, nº 57 –  Jardim Betânia
(esq. c/ Av. Ipanema, 5.001)

Tel. 3229-7333
Através da presente, a Área de Vigilância em Saúde, Divisão de Zoonoses notifica:
Intimação nº DZ 145/2019
Interessado: Sidney Domingues Figueira
Endereço: Av. Claudio Pinto do Nascimento, nº1400, Jd. Maria José – Votorantim (SP), CEP 
18.110-380
Assunto: Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação de-
sta, para que o intimado efetue agendamento de vistoria do imóvel situado à Rua Curió, 109, 
Bairro Ana Maria, Sorocaba/ SP,  afim de permitir a entrada de autoridades sanitárias, através 
do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de Zoonoses – Rua Nain, nº 57 – Jardim 
Betânia (altura do nº 5.001 da Av. Ipanema). O não cumprimento das solicitações acarretará 
em penalidade de multa prevista na legislação vigente.
O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação 
vigente.
Intimação nº DZ 146/2019
Interessado: Ana Paula Borghi de Mello
Endereço: Estrada José Ribeiro Leite, nº780, Condomínio Vila Del Rei, R. Três, casa 72 – Quin-
tais do Imperador, Sorocaba (SP), CEP 18.052-604
Assunto: Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação de-
sta, para que o intimado efetue agendamento de vistoria do imóvel supramencionado,  afim 
de permitir a entrada de autoridades sanitárias, através do telefone 3229-7333 – ou pessoal-
mente na Divisão de Zoonoses – Rua Nain, nº 57 – Jardim Betânia (altura do nº 5.001 da Av. 
Ipanema). O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista 
na legislação vigente.
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Processo: 41.856/2019
Interessado:  Romário José da Silva
Endereço: Natália Elias Fernandes , nº18 – Jardim Alegria – CEP 18.103-575 - Sorocaba - SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.080 de 19/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, fica 
concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do recurso.
Processo: 41.857/2019
Interessado: Adriana Aparecida da Silva
Endereço: R Humberto Machado , nº62 – Jardim Humberto de Campos – CEP 18.061-509 - 
Sorocaba - SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.077 de 18/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, fica 
concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do recurso.
Processo: 41.855/2019
Interessado: Nely Donisete da Rocha
Endereço: R. Nova Lisboa , nº 34 – Jardim Humberto de Campos – CEP 18.061-506 - Sorocaba 
- SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.076 de 18/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, fica 
concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do recurso.
Processo: 41.851/2019
Interessado: Tamires Cristina Barros
Endereço: R. Humberto Machado , nº61 – Jardim Humberto de Campos – CEP 18.061-509 - 
Sorocaba - SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.071 de 06/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, 
fica concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do 
recurso.
Processo: 41.850/2019
Interessado: Flávia Gonçalves dos Santos
Endereço: R. Eduardo Aparecido Souza, nº100 – Iporanga – CEP 18.100-000 - Sorocaba - SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.072 de 11/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, fica 
concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do recurso.
Processo: 41.854/2019
Interessado: Robson Luiz Manfredi
Endereço: R. Doutor Luiz Barreto , nº243, apto 02 – Bela Vista – CEP 01328-020 – São Paulo 
- SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.074 de 11/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, fica 
concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do recurso.
Processo: 41.852/2019
Interessado: Zilda Lourenço
Endereço: R. Aberaldo de Oliveira , nº28 – Vila Nova Osasco – CEP 06.070-140 - Osasco - SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.073 de 11/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, 
fica concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do 
recurso.
Processo: 41.853/2019
Interessado: José Fernando Pereira da Silva
Endereço: R. Antônio Laino, nº74 – Jardim Guadalupe – CEP 18.076-353 - Sorocaba - SP
Assunto: Auto de Infração nº 15.079 de 19/11/2019
Divulga-se o presente processo para que o infrator ou seu representante legal não venha 
alegar desconhecimento do referido auto de infração. Nos termos da legislação vigente, fica 
concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação para a interposição do recurso.
Processo: 27.650/2019
Interessado: Donizete Aparecido Santana
Endereço: Rua João de Oliveira Lima, nº65 – Jardim Vera Lucia – CEP 18.160-000 - Sorocaba - SP

Divulgação da Lista Definitiva do 
Edital de Credenciamento Nº0004/2019/SEDETTER

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda através da Divisão 
de Fomento ao Turismo, torna pública a lista definitiva dos Empreendimentos Rurais com 
Potenciais Turísticos interessados em compor o Projeto de Turismo Rural, conforme segue:
01- Pesqueiro Vitória
Rua Miguel Ascêncio, 1250 – Brigadeiro Tobias
Situação da inscrição: deferida
02- Apiário Ferathi
Estrada do 25, caixa de Luz 12 – Bairro do 25
Situação da inscrição: deferida
03- Sítio da Vó e do Vô
Estrada de Ihayba, 25 – Bairro Inhayba
Situação da inscrição: deferida
04- Recanto das Oliveira
Estrada do Mato Dentro, caixa de luz 278
Situação da inscrição: deferida
05- Restaurante da Terra
Estrada João Lopes, 625 – Brigadeiro Tobias
Situação da inscrição: deferida
06- Hípica Rancho Tropeiro
Estrada da Serrinha, 3333 – Bairro Passa Três
Situação da inscrição: deferida
07- Armazém Caputera
Estrada Maria Dolores Piaia Lorato, Caixa 10 – fundos
Situação da inscrição: deferida
08- Refúgio do Caipira
Estrada da Caputera/Chácara Santo Antônio
A. Rural , 124 – Bairro Caputera
Situação da inscrição: deferida
09- Sítio da Promessa
Travessa Estrada do Mato Dentro, 635 – Mato Dentro
Situação da inscrição: deferida
10- Sítio Glowy
Estrada do Império, caixa de luz 74 – Brigadeiro Tobias
Situação da inscrição: deferida
11- Pesqueiro Esperança

Auto de Imposição de Penalidade nº178 /2019  
Motivo: Não agendar vistoria a fim de tratar de questão de saúde pública, em imóvel situado 
à R. Terezinha Silva Leite, Insc. Imobiliária 36.44.60.0408.00.000, no prazo estipulado pela Au-
toridade Sanitária da Divisão de Zoonoses, conforme intimação DZ 83/19, e Edital Publicado 
em 12/06/19, retardando e dificultando a ação fiscalizadora da autoridade competente no 
exercício de suas funções.
 Processo nº 25.495/2019
Interessado: Maria de Jesus de Souza
Endereço: Alameda Itália, nº538
Jardim Europa – Sorocaba/SP
CEP – 18045-180
Recurso do AIP – 173/2019 – indeferido
Intimação nº DZ 147/2019
Interessado: Emerson Silva
Endereço: R. Lucio Job de Almeida, nº77, Vila Barcelona  – Sorocaba/SP – CEP : 018025-530
Assunto: Fica concedido o prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data de publicação desta, para 
o intimado:
- Remover lixo, inservíveis, dando descarte adequado;
-Proceder Limpeza geral..
Irregularidades constatadas no imóvel, de sua propriedade, situado a Rua Doutor Campos 
Salles, nº 322, 330, Vila Assis- Sorocaba/SP.
Thaís Eleonora Madeira Buti
Chefe da Divisão de Zoonoses
José Mário Ap. Simão
Chefe da Seção de Zoonoses
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Rua Virgílio Lopes Machado, 100 – Inhayba
Situação da inscrição: deferida
12 – Rancho Brama
Rua Paulo Varchartchick, 2255 – Aparecidinha
Situação da inscrição: deferida
13 – Sítio Paschoala
Rua Antonio Paes, s/n – Caputera
Situação da inscrição: deferida
14 –  Capela Nossa Senhora dos Remédios
Estrada Maria Dolores Piaia Lorato, s/n – Caputera
Situação da inscrição: deferida
Daniele Lopes Dias Leite
Chefe da Divisão de Fomento ao Turismo

PORTARIA N.º 241/2019
(Dispõe sobre designação)

FERNANDO ALVES LISBOA DINI, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. lº Designar Renato Rivelino Menk para exercer, em caráter de substituição e de acordo 
com o disposto no Artigo 49 da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro de 1991, o cargo de Chefe 
de Gabinete, enquanto perdurar o afastamento de Márcio Rodrigues dos Santos, a partir de 
16/12/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 02 de dezembro de 2019 .
FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Presidente

PORTARIA N.º 242/2019
(Dispõe sobre nomeação)

Fernando Alves Lisboa Dini, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor Júlio Pereira Cintra de Almeida Prado, RG nº 40.471.837-1, para ex-
ercer a partir de 03/12/2019 o cargo de Assessor Parlamentar.
Art. 2º O mesmo será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, 
criado pela Lei Municipal nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.               
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 3 de dezembro de 2019
Fernando Alves Lisboa Dini 
Presidente

PORTARIA N.º 243/2019
(Dispõe sobre nomeação)

Fernando Alves Lisboa Dini, Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, no uso de suas 
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor Wilson Jose Ribeiro, RG nº 19.710.084-3, para exercer a partir de 
03/12/2019 o cargo de Assessor Parlamentar.
Art. 2º O mesmo será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, 
criado pela Lei Municipal nº 3.800/91, de 02 de dezembro de 1991.               
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sorocaba, 3 de dezembro de 2019
Fernando Alves Lisboa Dini
Presidente

FERNANDO ALVES LISBOA DINI, Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, 
de acordo com o que dispõe o § 8º, do Art. 46, da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, e o § 4º do Art. 176 da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007 
(Regimento Interno) faz saber que a Câmara Municipal de Sorocaba, rejeitando o 
Veto Parcial nº 41/2019, decreta e eu promulgo o art. 2º, da Lei nº 12.123, de 7 de 
novembro de 2019:
“Art. 2º  Durante o mês instituído, o Poder Executivo envidará esforços no sentido de pro-
mover palestras, eventos, ações, campanhas educativas, desenvolvimento de atividades, para 
a valorização e disseminação da língua brasileira de sinais.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, aos 5 de dezembro de 2019.
FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Presidente
Publicada na Secretaria de Gestão Administrativa da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.-
ALBERTO FERREIRA DA COSTA
Secretário de Gestão Administrativa
TERMO DECLARATÓRIO
Os dispositivos da Lei nº 12.123, de 7 de novembro de 2019, referentes à rejeição do Veto 
Parcial nº 41/2019, foram afixados no átrio desta Câmara Municipal de Sorocaba, nesta data, 
nos termos do Art. 78, § 4º, da Lei Orgânica do Município.
Câmara Municipal de Sorocaba, aos 5 de dezembro de 2019.
ALBERTO FERREIRA DA COSTA
Secretário de Gestão Administrativa

TERMO DE CONCESSÃO
Atendendo às disposições contidas na Resolução n.º 02/2002 do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo e em conformidade com solicitação da FUNSERV - Fundação da Seguridade 
Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - informamos que, de acordo com o 
artigo 143 da Lei 3.800 de 02 de dezembro de 1991, o Senhor RUBENS BENJAMIM TREVISAN, 
Motorista, OP 2, referência 10, tem direito ao adicional de tempo de serviço de 11% (onze por 
cento) adquirido em outubro/2019, conforme consta dos registros funcionais do funcionário, 
arquivados na Seção de Recursos Humanos da CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA.
Sorocaba, 26 de novembro de 2019.
FERNANDO ALVES LISBOA DINI
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 479, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019.
Acrescenta o §6º ao art. 104 da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Sorocaba.
                   PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19/2019, DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Sorocaba aprova e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º  Fica acrescentado o §6º ao art. 104 da Resolução nº 322, de 18 de setembro de 2007, 
com a seguinte redação:
“Art. 104 (...)
(...)
§6º Durante os períodos de recesso parlamentar, os requerimentos previstos no inciso IV 
deste artigo poderão ser aprovados pela Mesa Diretora.” (NR)
Art. 2º  As despesas com a execução da presente Resolução correrão por conta de verba or-
çamentária própria.
Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 05 de dezembro de 2019.
FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Presidente
Publicada na Secretaria de Gestão Administrativa da Câmara Municipal de Sorocaba, na data 
supra.
ALBERTO FERREIRA DA COSTA
Secretário de Gestão Administrativa
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A Prefeitura de Sorocaba, através da Comissão de Julgamento de Convites, torna público às licitantes 
do Convite nº. 14/2019 - CPL nº. 184/2019, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO DO AVCB DA ARENA MULTIUSO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ENGENHARIA, HI-
DRÁULICA, ARQUITETURA E ELÉTRICA, que após análise e julgamento da proposta, decidiu CLAS-
SIFICAR a única licitante participante, DELIBERALI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, propondo que 
lhe seja adjudicado o objeto desta licitação. Assim, torna-se desnecessário a abertura de prazo para 
recurso.  Sorocaba, 09 de dezembro de 2019. Comissão de Julgamento de Convites.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 901/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 243/2018
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES EM ATEN-
DIMENTO AS ARBOVIROSES.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA
Item 01: TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO 4 A 5 ML (SOROLOGIA)
- Marca: PUREVAC
- Preço unitário: R$ 0,51 (cinquenta e um centavos)
- Quantidade: 150.000 (cento e cinquenta mil) peças.
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES.

SEÇÃO DE PREGÕES.
PROCESSO: CPL nº. 128/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 036/2019
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL 
– LOTE 14.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
VALOR: R$ 5.959,80 (cinco mil e novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO: 180100.3.3.90.30.10.10.301.1001.2234.
LUANDA GOMES ZARA
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL nº. 838/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 216/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: NATULAB LABORATÓRIO S.A
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PLANO DE CONTIN-
GENCIAMENTO DE ARBOVIROSES – ITENS 01 E 09.
 Item 01: SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
- Marca: HIDRAPLEX
- Preço unitário: R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos)
- Quantidade: 400.000 (quatrocentos mil) envelopes
Item 09: DIPIRONA GOTAS 500 MG
- Marca: MAXALGINA
- Preço unitário: R$ 0,63 (sessenta e três centavos)
- Quantidade: 100.000 (cem mil) frascos
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL nº. 838/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 216/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PLANO DE CONTIN-
GENCIAMENTO DE ARBOVIROSES – ITEM 08. 
Item 08: DIPIRONA SÓDICA 500 MG
- Marca: GENÉRICO/GREENPHARMA
- Preço unitário: R$ 0,06 (seis centavos)
- Quantidade: 200.000 (duzentos mil) comprimidos

EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL nº. 838/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 216/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PLANO DE CONTIN-
GENCIAMENTO DE ARBOVIROSES – ITEM 12.
 Item 12: PARACETAMOL GOTAS SABOR FRUTAS 200 MG
- Marca: FARMACE
- Preço unitário: R$ 0,80 (oitenta centavos)
- Quantidade: 50.000 (cinquenta mil) frascos
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL nº 048/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2019
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE – ITENS FARMÁCIA BÁSICA – ITEM 01.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item 01: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML
- Marca: UNIÃO QUÍMICA
- Preço unitário: R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos)
- Quantidade: 27.000 (vinte e sete mil) ampolas
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES

PROCESSO: CPL nº 048/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2019
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE – ITENS FARMÁCIA BÁSICA – ITEM 02.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONTRATADA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 02: BECLOMETASONA 50 MCG
- Marca: BECLOSOL/ GLAXO
- Preço unitário: R$ 13,57 (treze reais e cinquenta e sete centavos)
- Quantidade: 300 (trezentos) frascos
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 853/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 222/2018
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO DE 
CHIKUNGUNYA.  
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
Item 03: TESTE RÁPIDO CHIKUNGUNYA IGM
- Marca: ONSITE
- Preço unitário: R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos)
- Quantidade: 10.000 (dez mil) testes
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2019

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 274/2019 – CPL nº. 
762/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE MICROCÂNULA PARA ATENDER O SAME. A abertura 
será dia 13/01/2020 às 09:00 horas. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br, nº da 
licitação no Branco do Brasil: 797716, pelo fone (15) 3238-2399 ou e-mail duvidaspregao@so-
rocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 09 de Dezembro de 2019. Jéssica Caroline Alves Pena – Pregoeira.
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2019
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 23.511 /2018, Art. 5º, por 
sua Autoridade Competente, declara Adjudicado e Homologado este Pregão Eletrônico nº 
099/2019 - CPL nº 363/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DA 
CULTURA. Sorocaba, 09 de Dezembro de 2019. Stéfani Pereira Delis – Pregoeira. 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2019
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 nº 23.511/2018, Art. 5º, por sua Au-
toridade Competente, declara Adjudicado e Homologado este Pregão Eletrônico nº. 144/2019 
– CPL nº. 463/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO RESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS. Sorocaba, 09 de dezembro de 2019. 
Jéssica Caroline Alves Pena – Pregoeira. 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÂO Nº 228/2019
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 23.511/2018, Art. 5º, por 
sua Autoridade Competente, declara Adjudicado e Homologado este Pregão Presencial nº 
228/2019 - CPL nº 665/2019, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE SONDA URETRAL DE DUAS VIAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. Sorocaba, 
09 de dezembro de 2019. Janaina Cristina Jaques Moron – Pregoeira. 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 110/2019
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 23.511/2018, Art. 5º, por 
sua Autoridade Competente, declara Adjudicado e Homologado  este Pregão Eletrônico nº 
110/2019 – CPL nº 402/2019, destinado à  LOCAÇÃO DE VIATURAS ADAPTADAS E CARACTER-
IZADAS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS E DA GUARDA CIVIL MUNICI-
PAL. Sorocaba, 09 de  dezembro  de 2019. Deusdete de Matos – Pregoeiro. 

A Prefeitura de Sorocaba através da Comissão Permanente de Licitações informa com refer-
ência a Tomada de Preços 13/2019 - CPL 449/2019, destinada a contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviço de construção de quadra poliesportiva na zona norte, 
que após análise dos documentos de habilitação, resolve HABILITAR todas as licitantes. Nos 
termos do artigo 109, Inciso I “a” da Lei 8666/93 e alterações posteriores, fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 09 de dezembro de 2019. Comissão 
Permanente de Licitações.

(Processo nº 26.563/2018)
DECRETO Nº 25.354, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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 60 (sessenta) meses, a contar da data 
da publicação deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito e caracterizado ao Sr. 
MANOEL VIEIRA  DA SILVA, conforme Processo Administrativo nº 26.563/2018, a saber:
“Terreno encravado no sistema de lazer do loteamento denominado Parque Esmeralda, 
nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as seguintes características e confronta-
ções: tem início no ponto 1 e segue em reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 
2, confrontando com o fundo do lote 9 da quadra Z1 deste mesmo loteamento, deflete à 
direita e segue na extensão de 31,00 metros até atingir o ponto 3, deflete à direita e segue 
na extensão de 12,00 metros até atingir o ponto 4, deflete à direita e segue na extensão 
de 27 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, confrontando desde o ponto 2, 
com o remanescente da área em questão, fechando aí o perímetro e encerrando a área de 
290,00 metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, bem como o plantio de 10 mudas arbóreas nativas (espécies 
pioneiras). 
§ 1º  É vedado, qualquer tipo de edificação na área pública objeto da presente permissão, bem 
como a prática de utilização para fins comerciais.
§ 2º  Existindo vegetação de porte arbóreo, no local, a mesma não poderá sofrer procedimen-
tos de poda ou corte, sem a devida autorização da Secretaria do Meio Ambiente, Parques e 
Jardins – SEMA.
§ 3º  As mudas de árvores de espécies nativas e arbóreas 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, defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo que os agentes 
da municipalidade adentrem a área sempre que necessário, assim como pagar as tarifas públi-
cas 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 in-
denização, 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 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 23.393/2019)
DECRETO Nº 25.355, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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. VERGILIO GARCIA, conforme Processo Administrativo nº 23.393/2019, a saber:
 “Terreno de formato quadrangular caracterizado como sistema de lazer do loteamento 
denominado Jardim Cecílio Manoel, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as 
seguintes características e confrontações: tem início no ponto 1 divisa com o imóvel objeto 
da matrícula 78.232 do 1º cartório de Sorocaba de propriedade de Milton Antonio Barbieri 
e/ou sucessores e segue confrontando com a rua Ernesto Albino Aguiar na extensão de 
27,10 metros até atingir o ponto 2, deflete à direita e segue em reta na extensão de 11,70 
metros até atingir o ponto 3, confrontando com imóvel nº 107 do lote 15 deste mesmo 
loteamento, deflete à direita e segue em reta na extensão de 28,45 metros até atingir o 
ponto 4, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 2.067 do 1º cartório de Sorocaba 
de propriedade de João Luiz Mandotti e/ou sucessores, deflete à direita e segue em reta na 
extensão de 11,70 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, fechando aí o perí-
metro, confrontando com o imóvel objeto da matrícula 78.232 do 1º cartório de Sorocaba 
de propriedade de Milton Antonio Barbieri e/ou sucessores, encerrando a área de 289,20 
metros quadrados”.
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Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, bem como o plantio de 10 mudas arbóreas nativas (espécies 
frutíferas). É vedado, qualquer tipo de edificação e a prática de utilização para fins comerciais.
Parágrafo único. As mudas de árvores de espécies nativas e arbóreas 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, 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 ser-
viços 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 in-
denização, 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 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

 
(Processo nº 21.960/2019)

DECRETO Nº 25.356, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.
(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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. WEBER MASSON RODRIGUES, conforme Processo Administrativo nº 21.960/2019, a 
saber:
 “Terreno de formato quadrangular localizado na faixa de proteção permanente do sistema 
de lazer do loteamento denominado Jardim Morumby III, nesta cidade, pertencente à munici-
palidade, com as seguintes características e confrontações: tem início no ponto 1 divisa com 
o lote 18 da quadra F deste mesmo loteamento e segue em reta na extensão de 7,50 metros 
até atingir o ponto 2, deflete à direita e segue em reta na extensão de 22,00 metros até atingir 
o ponto 3, deflete à direita e segue em reta na extensão de 5,50 metros até atingir o ponto 4, 
confrontando desde o ponto 1 com o remanescente da área em questão, deflete à direita e 
segue em reta na extensão de 20,87 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, con-
frontando com o lote 18 da quadra F, fechando aí o perímetro e encerrando a área de 139,33 
metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, bem como o plantio de 5 (cinco) mudas arbóreas nativas (es-
pécies tardias ou frutíferas). 
§ 1º  É vedado, qualquer tipo de edificação na área pública objeto da presente permissão, bem 
como a prática de utilização para fins comerciais.
§ 2º  Existindo vegetação de porte arbóreo, no local, a mesma não poderá sofrer procedimen-
tos de poda ou corte, sem a devida autorização da Secretaria do Meio Ambiente, Parques e 
Jardins – SEMA.
§ 3º  As mudas de árvores de espécies nativas e arbóreas 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, defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo que os agentes 
da municipalidade adentrem a área sempre que necessário, assim como pagar as tarifas públi-
cas 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 in-
denização, 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 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(PROCESSO Nº 20.038/2018)
DECRETO Nº 25.357, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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 caracter-
izado ao Sr. JOSÉ ANTONIO DA SILVA, conforme Processo Administrativo nº 20.038/2018, 
a saber:
 “Terreno caracterizado como parte dos lotes 13 e 14 da quadra 11 do loteamento denomi-
nado Vila Barão, nesta cidade, pertencente à municipalidade, possuindo 12 metros de frente 
x 9 metros de comprimento confrontando com a confluência entre as ruas 1 e 9 de julho deste 
loteamento e encerrando uma área de 108,00 metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de 5 (cinco) 
mudas arbóreas nativas (espécies tardias). 
§ 1º  É vedado, qualquer tipo de edificação na área pública objeto da presente permissão, bem 
como a prática de utilização para fins comerciais.
§ 2º  Existindo vegetação de porte arbóreo, no local, a mesma não poderá sofrer procedimen-
tos de poda ou corte, sem a devida autorização da Secretaria do Meio Ambiente, Parques e 
Jardins – SEMA.
§ 3º  As mudas de árvores de espécies nativas e arbóreas 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, defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo que os agentes 
da municipalidade adentrem a área sempre que necessário, assim como pagar as tarifas públi-
cas 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 in-
denização, 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 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
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MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

 
(Processo nº 30.554/2018)

DECRETO Nº 25.358, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.
(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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. ADEMIR JOSÉ BUENO, conforme Processo Administrativo nº 30.554/2018, a saber:
 “Terreno de formato quadrangular localizado no sistema de lazer I do loteamento denomi-
nado Jardim Topázio, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as seguintes caracter-
ísticas e confrontações: tem início no ponto 1 e segue em reta na extensão de 33,00 metros 
até atingir o ponto 2, confrontando com a rua Cornélio Rosumek defronte aos lotes 12 ao 7 
da quadra I deste mesmo loteamento, deflete à direita e segue na extensão de 21,00 metros 
até atingir o ponto 3, deflete à direita e segue na extensão de 33,00 metros até atingir o ponto 
4, deflete à direita e segue na extensão de 21,00 metros até atingir o ponto 1, início desta 
descrição, confrontando desde o ponto 2, com o remanescente da área em questão, fechando 
aí o perímetro e encerrando a área de 693,00 metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, bem como o plantio de 30 mudas arbóreas nativas (mudas 
pioneiras). É vedado, qualquer tipo de edificação e a prática de utilização para fins comerciais.
Parágrafo único. As mudas de árvores de espécies nativas e arbóreas 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, defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo que os agentes 
da municipalidade adentrem a área sempre que necessário, assim como pagar as tarifas públi-
cas 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 in-
denização, sem prévio aviso, a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de ver-
ba orçamentária própria.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

 
(Processo nº 33.626/2018)

DECRETO Nº 25.359, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.
(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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. VALDEMIR SIQUEIRA MONTEIRO, conforme Processo Administrativo nº 33.626/2018, 
a saber:
“Terreno localizado na área institucional II do loteamento denominado Jardim Sorocaba Park, 
pertencente à municipalidade com as seguintes características e confrontações: tem início 
no ponto 1 e segue na extensão de 21,60 metros até atingir o ponto 2 com frente para a rua 
Luiz de Assumpção Godoy defronte ao lote 10 da quadra B12 e da rua Ezequiel Alexandre do 
Nascimento neste mesmo loteamento, deflete à direita e segue na extensão de 24,44 metros 
até atingir o ponto 3, deflete à direita e segue na extensão de 21,60 metros até atingir o ponto 
4, deflete à direita e segue na extensão de 24,44 metros até atingir o ponto 1, início desta 
descrição, confrontando desde o ponto 2 com o remanescente da área em questão, fechando 
aí o perímetro e encerrando uma área de 527,90 metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, bem como o plantio de 5 mudas arbóreas nativas (espécies 
frutíferas). É vedado, qualquer tipo de edificação e a prática de utilização para fins comerciais.
Parágrafo único. As mudas de árvores de espécies nativas e arbóreas 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, defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo que os agentes 
da municipalidade adentrem a área sempre que necessário, assim como pagar as tarifas públi-
cas 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 in-
denização, 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 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 24.731/2018)
DECRETO Nº 25.360, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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 60 (sessenta) meses, a contar da data 
da publicação deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito e caracterizado ao Sr. 
AUGUSTO SONI YANAGISAWA, conforme Processo Administrativo nº 24.731/2018, a saber:
“Terreno constituído por parte do leito da Avenida Barretos, no loteamento denominado Vila 
Nova Sorocaba, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as seguintes características 
e confrontações: tem início no ponto 1 seguindo sua descrição no sentido horário, segue em 
reta na extensão de 39,09 metros até atingir o ponto 2, deflete à direita e segue na extensão 
de 3,72 metros até atingir o ponto 3, confrontando desde o ponto 1 com o remanescente da 
Avenida Barretos, deflete à direita e segue na extensão de 5,06 metros até atingir o ponto 4, 
confrontando com a Alameda Franca, deflete à direita e segue na extensão de 42,64 metros 
até atingir o ponto 5, confrontando com o lote 1 da quadra 13 deste mesmo loteamento, de-
flete à direita e segue na extensão de 5,53 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, 
confrontando com o remanescente da Avenida Barretos, fechando aí o perímetro e encer-
rando a área de 165,77 metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel, exclusivamente para manutenção da edifi-
cação já existente.
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Art. 3º  O permissionário assinará Termo de Responsabilidade pelo qual se obrigará a 
manter o imóvel limpo, 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 ser-
viços públicos mensuráveis e divisíveis, utilizados pelo permissionário ou postos a sua 
disposição. 
Art. 4º  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. 5º  A presente permissão é revogável a qualquer tempo, independente de qualquer in-
denização, sem prévio aviso, a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 6º  As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de 
verba orçamentária própria.
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 30.551/2018)
DECRETO Nº 25.361, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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 caracter-
izado à Sra. CARMEN SILVIA SEVERO DA SILVA RIBEIRO, conforme Processo Administrativo nº 
30.551/2018, a saber:
“Terreno de formato quadrangular encravado no sistema de lazer do loteamento de-
nominado Jardim Boa Esperança, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as 
seguintes características e confrontações: tem início no ponto 1 e segue em reta na ex-
tensão de 25,00 metros até atingir o ponto 2, confrontando com o lote 25, deflete à dire-
ita e segue na extensão de 13,00 metros até atingir o ponto 3, confrontando com o lote 
175, ambos os lotes da quadra L deste mesmo loteamento, deflete à direita e segue na 
extensão de 15,60 metros até atingir o ponto 4, deflete à direita e segue na extensão de 
15,60 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, confrontando desde o ponto 3, 
com o remanescente da área em questão, fechando aí o perímetro e encerrando a área 
de 263,90 metros quadrados”.
Art. 2º  A permissionária deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, vedado, qualquer tipo de edificação e a prática de utilização 
para fins 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 a permissionária obrigada a 
protegê-la.
 Art. 4º  A permissionária assinará Termo de Responsabilidade pelo qual se obrigará a 
manter o imóvel limpo, 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 ser-
viços públicos mensuráveis e divisíveis, utilizados pela permissionária ou postos a sua 
disposição.
Art. 5º  As eventuais benfeitorias existentes no imóvel, quando de sua devolução ao Poder 
Municipal, ficarão integradas ao Patrimônio Público, sem direito a qualquer indenização ou 
retenção.
Art. 6º  A presente permissão é revogável a qualquer tempo, independente de qualquer in-
denização, sem prévio aviso, a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de ver-
ba orçamentária própria.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 31.454/2019)
DECRETO Nº 25.362, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso, precária e não exclusiva, do subsolo de domínio público mu-
nicipal à Empresa Gás Natural São Paulo Sul S.A. e dá outras providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita de Sorocaba, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, especialmente, nos termos da Lei nº 11.461, 
de 8 de dezembro de 2016 e do Decreto nº 23.605, de 2 de abril de 2018 que a regulamenta, 
DECRETA:                                                      
Art. 1º  Fica permitido, a título precário, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar 
da data da publicação deste Decreto, o uso de trechos do espaço público de domínio 
municipal à Gás Natural São Paulo Sul S.A., desde que atendidas às disposições expres-
sas no artigo 2º, do Decreto nº 23.605, de 2 de abril de 2018, que regulamenta a Lei 
nº 11.461, de 8 de dezembro de 2016, conforme consta do Processo Administrativo nº 
31.454/2019.
Art. 2º  A permissionária deverá utilizar as áreas públicas descritas no Processo Admin-
istrativo mencionado no art. 1º exclusivamente para, dentro das especificações técnicas 
estabelecidas pelo Decreto nº 23.605, de 2 de abril de 2018, implantação de rede e ra-
mal de distribuição de gás natural na localidade constante do Processo Administrativo nº 
31.454/2019, às suas expensas, sendo expressamente vedada a construção de qualquer 
tipo de edificação em tais áreas, bem como a transferência das permissões ora outorga-
das a terceiros.           
Art. 3º  Na hipótese de existência de mata ciliar, faixa de proteção a córrego, ou demais áreas 
de preservação permanente na área ora permitida, fica a permissionária obrigada a mantê-la 
e protegê-la.                         
Art. 4º  A permissionária assinará Termo de Compromisso e Responsabilidade pelo qual se 
obrigará a cumprir todas as determinações previstas no Decreto nº 23.605, de 2 de abril de 
2018, que regulamenta a matéria.                                                          
Art. 5º  Findo o prazo de permissão de uso previsto neste Decreto ou em caso de sua revoga-
ção expressa, a permissionária deverá desocupar os bens públicos cujos usos lhe foram per-
mitidos, retirando os seus equipamentos instalados, sem direito à retenção e/ou indenização 
por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais serão, desde logo, incorporadas ao 
patrimônio público do Município.
Art. 6º  As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de 
verba orçamentária própria
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
WILSON UNTERKIRCHER FILHO
Secretário de Conservação, Serviços Públicos e Obras
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 13.626/1988)
DECRETO Nº 25.363, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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 60 (sessenta) meses, a contar da data 
da publicação deste Decreto, o uso do imóvel municipal, abaixo descrito e caracterizado à 
TELEVISÃO SOROCABA LTDA, conforme Processo Administrativo nº 13.626/1988, a saber: 
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“De um lado, confronta-se com a área remanescente do imóvel em questão, onde mede 24,72 
metros, de outro lado, confronta-se com propriedade da Prefeitura Municipal de Sorocaba 
(reservada para Justiça do Trabalho), onde mede 60,00 metros, de outro lado, confronta-se 
com o remanescente da área em questão, onde mede 68,50 metros e de outro lado, medindo 
a extensão de 23,35 metros, confronta-se com propriedade de Maria Vieira ou sucessores, 
perfazendo assim uma área de 1.500,00 (mil e quinhentos) metros quadrados. O terreno aci-
ma descrito, está dentro da área de 10.197,88 metros quadrados e se localiza a uma distância 
de 29,00 metros da divisa do terreno do Paço Municipal.”
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel com a finalidade de manter as instalações 
dos estúdios transmissores e sistemas irradiantes para a geração de imagens de TV.
Art. 3º  O permissionário assinará Termo de Responsabilidade pelo qual se obrigará a manter 
o imóvel limpo, defendendo-o de qualquer turbação ou esbulho, permitindo que os agentes 
da municipalidade adentrem a área sempre que necessário, assim como pagar as tarifas públi-
cas incidentes sobre o imóvel ora permitido, decorrentes de serviços públicos mensuráveis e 
divisíveis, utilizados pelo permissionário ou postos a sua disposição. 
Art. 4º  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. 5º  A presente permissão é revogável a qualquer tempo, independente de qualquer in-
denização, sem prévio aviso, a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 6º  As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de 
verba orçamentária própria.
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 38.399/2019)
DECRETO Nº 25.364, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de publicação deste Decreto, o uso da Escola Municipal Ada Valente Marangoni, local-
izado à Rua José Milton Simão, nº 165 – Jardim Altos do Ipanema, à Diretoria de Ensino da 
Região de Sorocaba, órgão pertencente à estrutura da Secretaria de Estado da Educação do 
Governo do Estado de São Paulo.
Art. 2º  A permissionária deverá utilizar o imóvel exclusivamente para fins escolares, vedada a 
sua utilização para fins comerciais.
Art. 3º  A permissionária assinará Termo de Responsabilidade pelo qual se obrigará pelo 
zelo, guarda, conservação e manutenção do imóvel, defendendo-o de qualquer turbação 
ou esbulho, permitindo que os agentes da municipalidade adentrem ao mesmo sempre que 
necessário, assim como pagará 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. 4º  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 em favor do permissionário.
Art. 5º  A presente permissão é revogável a qualquer tempo, independente de qualquer in-
denização, sem aviso prévio, a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 6º  As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de 
verba orçamentária própria.
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal

ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
WANDERLEI ACCA
Secretário da Educação
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 9.484/2019)
DECRETO Nº 25.365, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre permissão de uso a título precário de bem público municipal e dá outras 
providências). 
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita 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 caracter-
izado ao Sr. EDSON ROGERIO COSTA, conforme Processo Administrativo nº 9.484/2019, a 
saber:
 “Terreno encravado no sistema de lazer II/faixa não edificante do loteamento Jardim Pa-
caembu, nesta cidade, pertencente à municipalidade com as seguintes características e con-
frontações: tem início no ponto 1 e segue em reta na extensão de 5,00 metros até atingir o 
ponto 2, confrontando com os fundos do lote 3 da quadra J deste mesmo loteamento, deflete 
à direita e segue em reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 3, deflete à direita e 
segue em reta na extensão de 5,00 metros até atingir o ponto 4, deflete à direita e segue em 
reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição confrontando 
desde o ponto 2 com o remanescente da área em questão e encerrando uma área de 50,00 
metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, bem como o plantio de 5 mudas arbóreas nativas (espécies 
frutíferas). 
§ 1º  É vedado, qualquer tipo de edificação na área pública objeto da presente permissão, bem 
como a prática de utilização para fins comerciais.
§ 2º  Existindo vegetação de porte arbóreo, no local, a mesma não poderá sofrer procedimen-
tos de poda ou corte, sem a devida autorização da Secretaria do Meio Ambiente, Parques e 
Jardins – SEMA.
§ 3º  As mudas de árvores de espécies nativas e arbóreas 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, 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 pú-
blicos 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 in-
denização, 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 9 de dezembro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
Prefeita Municipal
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
MÁRCIO ROGÉRIO DIAS
Secretário do Gabinete Central
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
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