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Ano: 27 / Número: 2401

DR/SETOR DE CONTROLE E RECEITA
SAAE

NOTIFICAMOS os interessados abaixo sobre os Indeferimentos das solicitações:
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:

Nº: 9411/2019
INTERESSADO: EDSON MOLINA RODRIGUES
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA MARIO ZANUSSI  DE OLIVEIRA, N° 719 – JD GRANJA OLGA III

Nº: 8727/2019
INTERESSADO: ANTÔNIO ALVARES DOS SANTOS
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA ANUAR DEQUECH, N° 151 – IPORANGA

Nº: 8973/2019
INTERESSADO: APARECIDA STANESCOU
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA VINCENTINA DE OLIVEIRA UTEN, N° 281 – PQ RES CHACARA ONDINA

Nº: 7396/2010
INTERESSADO: MANOEL LOPES COSTA  FILHO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA PROF JOÃO DORETTO, N° 553 – PQ ESMERALDA

Nº: 5330/2019
INTERESSADO: MISSANGRA ROBERTA MIGUEL
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA LUIZ GABRIOTTI, N° 141 – WANEL VILLE II

Nº: 4516/2019
INTERESSADO: MARCIO CESAR DE ALMEIDA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA HORTENCIO SOARES MARTINS, N° 227 – VL JULIANA  

Nº: 9172/2019
INTERESSADO: THAIS ARANHA DE ALMEIDA GALDINO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA DR JOSÉ STILIANO, N° 113 – PQ OURO FINO

Nº: 8229/2019
INTERESSADO: FABRICIO MOREIRA BERNACKI
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA ANA AUGUSTA SOARES, N° 131 – JD ISAFER

Nº: 6098/2018
INTERESSADO: PAULO HENRIQUE ROLDÃO SANCHES
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: AVENIDA TRÊS DE MARÇO, N° 700 – BOA VISTA

Nº: 9345/2019
INTERESSADO: EVANDRO LUIZ NUNES DA SILVA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSÉ CAETANO GRAZIOSI, N° 238- WANEL VILLE V

Nº: 9437/2019
INTERESSADO: CELSO LITTIG JUNIOR
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: PC BLAZ RUIZ, N° 35 – JD NOVA MANCHESTER

Nº: 9050/2019
INTERESSADO: DANIELA FERES RAGIL
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA CARLOS LEITE PEREORA SOUZA, N° 85 – VILLAGE SAINT CLAIRE

Nº: 5223/2019
INTERESSADO: JULIO CESAR PEREIRA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA CAP GRANDINO, N° 244 – VL FLORINDA

Nº: 5486/2019
INTERESSADO: FABIANA MARIA DE ARAUJO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO:  RUA BENJAMIN PINTO, N°  169 – JD JOSANE

Nº: 9791/2019
INTERESSADO: MARCOS LEITE ALMEIDA BRANCO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: AVENIDA ELIAS MALUF,  N° 1870 – WANEL VILLE IV

Nº: 9858/2019
INTERESSADO: CLAUDINEI APARECIDO VIEIRA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA CAP DAVID JOAQUIM AUGUSTO, N° 203 – VL DA FONTE

Nº: 7688/2019
INTERESSADO: ELINEUZA LOPES DE MELO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA JUVENAL DE PAULA SOUZA, N° 126 – JD NOVO CAJURU

Nº: 8576/20419
INTERESSADO: MARINEZ FERREIRA GOMES DA SILVA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA AMERICO PIMENTA VAZ GUIMARAES, N° 390 – VL DOS DALMATAS

Nº: 4776/2010
INTERESSADO: JOÃO MEDENSKI
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL INHAIBA, N° 97 – INHAIBA

Nº: 7213/2019
INTERESSADO: JOSE VIANES DE SOUZA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA TOKUO TSUBAKI, N° 10 – JD TURMALINA

Nº: 2435/2019
INTERESSADO: ERIKSON CARLOS DE FREITAS
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA MARIANO VERA DIAZ, N° 173 – JD CARDOSO

Nº: 8342/2019
INTERESSADO: LUIZ CORREA DE TOLEDO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA FELIPE FOGAÇA DE OLIVEIRA, N° 224 – VL HORTÊNCIA

Nº: 5637/2019
INTERESSADO: MARCIA SATTO BERNASSOLA  MENNA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA GUIDO MENCACCI, N° 133 – JD ASTRO

Nº: 8615/2019
INTERESSADO: ANTONIO VALERIO DA SILVA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA GEN. ARGOLO, 222- VL HARO
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EXPEDIENTE Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição
JORGE UBIRAJARA VIEIRA
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ROBERTA GLISLAINE APARECIDA 
DA PENHA SEVERINO GUIMARAES PEREIRA
Secretaria de Cidadania e Participação Popular
SUÉLEI GONÇALVES FLORES
Secretaria de Comunicação e Eventos
DJALMA LUIZ BENETTE 
Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras
WILSON UNTERKIRCHER FILHO
Secretaria de Cultura
MARCEL STEFANO TAVARES MARQUES DA SILVA 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho Turismo e Renda
ROBSON COIVO
Secretaria de Educação
WANDERLEI ACCA
Secretaria de Esportes e Lazer
SIMEI LAMARCA
Secretaria da Fazenda
MARCELO REGALADO
Secretaria do Gabinete Central
MARCIO ROGERIO DIAS

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
SERGIO DAVID ROSUMEK BARRETO
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
PAULO HENRIQUE DE CAMPOS SORANZ
Secretaria de Licitações e Contratos
MARLENE MANOEL DA SILVA LEITE
Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins
MAURICIO TAVARES DA MOTA
Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade 
GILMAR TADEU RIBEIRO ALVES
Secretaria de Planejamento e Projetos
FABIO DE CASTRO MARTINS
Secretaria de Recursos Humanos
JOSE CARLOS CUERVO JUNIOR
Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas
FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretaria de Saneamento
WILSON UNTERKIRCHER FILHO 
Secretaria da Saúde
ADEMIR HIROMU WATANABE
Secretaria de Políticas sobre Drogas
JOSE HUMBERTO URBAN FILHO
Secretaria de Segurança e Defesa Civil
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO

GOVERNO MUNICIPAL
Município de SorocabaSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

E EVENTOS
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Nº: 2890/2019
INTERESSADO: EMERSON RODRIGO LEITE FILETI  
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA ROGERIO RANGEL DE LIMA, N° 96 – JD CALIFORNIA
Nº: 9133/2019
INTERESSADO: GERALDO FURTADO TERRA
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA MANOEL FACIABEM GIMENES, N° 84 – PQ ESMERALDA

Nº: 9804/2019
INTERESSADO: LENITA ANTONIA CASSIANO FEIJO
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARLOS CAETANO, N° 126 – JD DAS TULIPAS

Nº: 4492/2019
INTERESSADO:  SONIA MARA MATHEUS
ASSUNTO: REVISÃO DE CONSUMO
ENDEREÇO: RUA PAULINO CORREA, N° 321 – BRIGADEIRO TOBIAS
Andressa Fernanda de Souza Pistili
Chefe do Setor de Controle e Receita
Dayane Miranda Gonzalez
Chefe do Departamento de Receita

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica que se acha publicado 
no Sistema Eletrônico do Banco do Brasil, o Pregão Eletrônico nº 61/2019 - Processo nº 
5589/2019, destinado a aquisição de papel sulfite oficio A4, pelo tipo menor preço. SES-
SÃO PÚBLICA dia 07/01/2020, às 09:00 horas. Informações pelo site www.licitacoes-e.
com.br (BB 797824), pelo telefone: (15) 3224-5825 ou pessoalmente na Av. Pereira da 
Silva, 1.285, no Setor de Licitação e Contratos. Sorocaba, 10 de dezembro de 2019 – Eng.º 
Mauri Gião Pongitor – Diretor Geral.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica que se acha publicado no 
Sistema Eletrônico do Banco do Brasil, a ABERTURA do Pregão Eletrônico Sistema Registro de 
Preços nº 62/2019 - Processo nº 11.552/2018, destinado a aquisição de material para sinal-
ização viária, pelo tipo menor preço. SESSÃO PÚBLICA dia 07/01/2020, às 09:00 horas. In-
formações pelo site www.licitacoes-e.com.br (BB 797833), pelo telefone: (15) 3224-5825 ou 
pessoalmente na Av. Pereira da Silva, 1.285, no Setor de Licitação e Contratos. Sorocaba, 10 
de dezembro de 2019 -  Eng.º Mauri Gião Pongitor – Diretor Geral.

            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: 5878/2011
INTERESSADA: Sra. Vera Aparecida Santos Oliveira
ASSUNTO: Regularização de Registro no Cadastro
ENDEREÇO: Rua Professor Horácio Blazeck, n° 457
SITUAÇÃO: Aguardando manifestação para análise

 CONSIDERANDO que, na forma da lei Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 Art.1º 
Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências 
de recursos financeiros, estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e re-
spectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista presta-
doras de serviço público, e suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes 
para a política de fomento e de colaboração com as organizações da sociedade civil; e institui 
o termo de colaboração e o termo de fomento.
 CONSIDERANDO que a lei Nº 13.204, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015, que altera a lei 
no 13.019, de 31 de julho de 2014 “que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração 
com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; 
e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999”; altera as 
Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, 9.790, de 23 de março de 1999, 9.249, de 26 de dezem-
bro de 1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 2009, e 8.666, 
de 21 de junho de 1993; e revoga a Lei no 91, de 28 de agosto de 1935.
 CONSIDERANDO a lei Nº 13.019 art. 2º VII-A - termo de colaboração: instrumen-
to por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública 
com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
 CONSIDERANDO que, Art. 59 do ECA Estatuto da Criança e do Adolescente, os mu-
nicípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos 
e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a ju-
ventude.
 CONSIDERANDO Art. 3o  da lei Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998 - O desporto 
pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
 I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáti-
cas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com 
a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 
exercício da cidadania e a prática do lazer;
 II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades 
desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 
plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambi-
ente; CONSIDERANDO o decreto Nº 7984 de 8 de abril de 2013 que regulamenta a lei nº 
9.615 de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto.
  CONSIDERANDO que lei orgânica Art. 157.  O Município fomentará as práticas des-
portivas formais e não formais como direito de todos.
 CONSIDERANDO o decreto Nº 23.497, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 que dispõe so-
bre a aplicação, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil e 
dá outras providências.
 CONSIDERANDO lei Nº 9.344, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010 que dispõe sobre a Política 
Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências em seu Art. 4°; Art. 5° inciso I “d”.
  CONSIDERANDO as práticas administrativas adotadas pela Secretaria de Esporte 
(SEMES), sempre orientadas pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, pub-
licidade e transparência;
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 CONSIDERANDO os critérios de conveniência e oportunidade que devem nortear 
a seleção de projetos de Esporte Educacional e Participativo do Município, vinculado pelos 
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e estímulo à eficiência desportiva, 
 CONSIDERANDO a conveniência das entidades que utilizam o Esporte Educacional e 
Participativo como ferramenta de inclusão e ascensão social, em conhecer as regras, critérios 
e princípios para a adequada elaboração e apresentação de projetos esportivos e de lazer no 
tocante a participação do projeto Férias Esportivas 2020 desta SEMES; 
 CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública na consolidação de regras, 
critérios e princípios para o correto protocolo, avaliação e seleção de projetos de Esporte 
Educacional e Participativo do município encaminhados pelas entidades do segmento. 
 CONSIDERANDO as características e especificidades desta Secretaria de Esporte e 
Lazer em relação às atividades esportivas e de Lazer oferecidas à população de Sorocaba, nos 
dias e horários que respeitem a realidade de cada região, como também de cada comunidade.
 CONSIDERANDO que as ações da SEMES contemplam projetos sociais que atendem 
crianças e adolescentes; desenvolvem programas às comunidades de diversas regiões e nas 
mais variadas faixas etárias; promovem torneios, competições e festivais com alunos dos cen-
tros esportivos; organizam competições, torneios e jogos escolares.
 EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 12/2019
A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer –SEMES, com base na 
lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e normas correlatas, torna público o presente 
edital de chamamento, visando a seleção de organizações da sociedade civil interessadas em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS “FÉRIAS ESPORTIVAS 2020” com 
o objetivo de promover e executar o serviço de esporte educacional e de participação, por 
meio de atividades esportivas e de lazer para crianças de 6 a 14 anos nos centros esportivos 
da cidade de Sorocaba no período de férias escolares.
JUSTIFICATIVA
 Sorocaba tem uma população de 659.871 mil habitantes, (fonte: https://cidades.
ibge.gov.br/brasil/sp/sorocaba/panorama). A população na cidade de Sorocaba referente cri-
anças de 5 a 9 anos é de 39.287; e de 10 a 14 é de 47.631 (fonte: https://cidades.ibge.gov.br/
brasil/sp/sorocaba/pesquisa/23/25888?detalhes=true). 
 A cidade possui oito Centros Esportivos e três Ginásios e um Centro de Artes e Es-
porte Unificado em condições para a realização de ações de Esporte Educacional e de Partici-
pação situados em várias regiões da cidade, abrangendo, inclusive, comunidades em situação 
de vulnerabilidade social, localizados, principalmente, na zona norte de Sorocaba onde se 
concentram 289.592 pessoas (fonte:  http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/536047/
quase-a-metade-da-populacao-de-sorocaba-esta-concentrada-nos-bairros-da-zona-norte). 
Todavia, a Secretaria de Esportes e Lazer da cidade somente por meio de seus próprios re-
cursos — dezessete Técnicos de Esporte atuando em sete Centros Esportivos e cinco parques 
— não consegue atingir comunidades que apresentem características para a proposta da ação 
no município, motivo pelo qual necessitamos da parceria com Entidades do 3º Setor que at-
uem em regiões da cidade, principalmente, em situações de vulnerabilidade social tais como: 
campos de futebol, quadras, ginásios, áreas destinadas à permissão de uso, assim como em 
forma de transferência de recursos financeiros previsto na lei na 13019/14.  
 A Previsão orçamentária de investimento no Projeto Férias Esportivas 2020 é de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para ser utilizado no desenvolvimento das ações objeto da 
parceria, tendo em vista uma previsão de —aproximadamente — 700 crianças inscritas. 
 O objetivo de levar a ação no campo do Esporte de Participação para crianças da Ci-
dade de Sorocaba em conformidade com o DECRETO Nº 23.497, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 
que Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro 
de 2015 e a Política municipal de Esportes e Lazer da cidade LEI Nº 9.344, de 5 de outubro de 
2010.  
 A política municipal de Esportes incumbe a SEMES de descentralizar as ações pro-
movendo parcerias com instituições governamentais e não governamentais para o fomento 
do esporte em diversos segmentos da sociedade.
 Nesse sentido, a parceira com as Instituições do 3º Setor que promovam o Esporte 
Educacional e de Participação é imprescindível para que possamos dar oportunidade às cri-
anças e adolescentes do município vivências por meio do esporte, lazer, da cultura e, conse-
quentemente, promover a inclusão, a interação socioafetiva e emocional, assim como ocupar 
o tempo livre de crianças e adolescentes no período de férias escolares das comunidades 
onde serão implementadas as ações do Projeto Férias Esportivas.
PREÂMBULO 
A Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba, torna público o presente edital de chamamento, 
visando à seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar Termo de Co-
laboração no campo do esporte educacional e de participação para crianças de 6 a 14 anos 
da cidade de Sorocaba em conformidade com o DECRETO Nº 23.497, DE 23 DE FEVEREIRO 
DE 2018 que Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Mu-
nicípio da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015 e a Política municipal de Esportes e Lazer da cidade LEI Nº 9.344, DE 5 DE 
OUTUBRO DE 2010, Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo e normas correlatas.  
A parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Sorocaba com Organiza-
ções da Sociedade Civil se dará no âmbito do município de Sorocaba conforme art. 2º da lei 

13019/2014 inciso I [...] “ a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros even-
tuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções 
de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo 
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo 
de reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)”
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1 – O presente Edital será gerido sob as disposições da Lei Federal 13.019/14 (MROSC), da LEI 
Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998, LEI Nº 9.344, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010, DECRETO Nº 
23.497, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018; Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e demais normas correlatas.
1.1 – O Chamamento Público é procedimento formal para a realização de TERMO DE COLABO-
RAÇÃO entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, nos termos 
do artigo 2º, incisos XII e Art. 29.
1.2– Entende-se por Administrador Público para este ato, o disposto no inciso V do art. 2º da 
Lei Federal 13.019/14.
1.3– Entende-se por Organização da Sociedade Civil àquelas organizações indicadas no inciso 
I do art. 2º da Lei Federal 13.019/14.
2 – As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 
serão aplicadas a todas as instituições participantes e serão divulgadas pela mesma forma que 
se deu publicidade ao presente Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.
3 – O Processo de habilitação e aprovação a que se refere este Edital poderá ser adiado, revo-
gado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente compro-
vado, ou anulado, sem que caiba às instituições participantes qualquer direito à reclamação 
ou indenização por estes motivos.
Parágrafo único – Nas hipóteses previstas no caput, os atos deverão ser devidamente justi-
ficados e com as devidas razões publicadas da mesma forma em que se deu publicidade a este 
certame.
4 – Será firmado TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS “FÉRIAS ESPORTIVAS” 
2020 com a ordem de classificação final das propostas apresentadas. Rua Souza Pereira, 448 - 
Centro - CEP 18010-320 - Sorocaba – SP Fone: (15) 3212 7280 - Secretaria de Esportes e Lazer.
DO OBJETO
5 – O TERMO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS “FÉRIAS ESPORTIVAS” 2020 terá por 
objeto parceria com entidades do 3º setor para promover o ESPORTE EDUCACIONAL E DE 
PARTICIPAÇÃO, COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: “ESPORTE SO-
CIAL” pelo período de 27 a 31 de janeiro de 2020 e podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração Pública e mediante manifestação de interesse da organização contemplada.
5.1 – Modalidades a ser contempladas na dimensão de desporto de educacional e participa-
ção com atividades esportivas e de lazer para a REALIZAÇÃO do projeto FÉRIAS ESPORTIVAS 
2020.
6 – O serviço deverá ser realizado no município de Sorocaba.
7 – Para a execução do serviço será repassado o valor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais) 
em parcela única pelo período de 27 a 31 de janeiro de 2020; mediante realização do serviço 
“Férias Esportivas” e relatório de indicadores quantitativos ou qualitativos e metas estabeleci-
das a serem utilizados na execução do objeto da parceria.
7.1 – Compõem o montante acima referido, recursos alocados na Secretaria de Esportes e 
Lazer. 

                                                                 Secretaria de Esporte e Lazer 
 

Rua Souza Pereira, 448 Centro – CEP 18010-320– Sorocaba – SP 
Fone: (15) 32127284 

 

DE PARTICIPAÇÃO, COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: 
“ESPORTE SOCIAL” pelo período de 27 a 31 de janeiro de 2020 e podendo ser prorrogado, a 
critério da Administração Pública e mediante manifestação de interesse da organização 
contemplada. 

5.1 – Modalidades a ser contempladas na dimensão de desporto de educacional e 
participação com atividades esportivas e de lazer para a REALIZAÇÃO do projeto FÉRIAS 
ESPORTIVAS 2020. 

6 – O serviço deverá ser realizado no município de Sorocaba. 

7 – Para a execução do serviço será repassado o valor de até R$60.000,00 (sessenta mil 
reais) em parcela única pelo período de 27 a 31 de janeiro de 2020; mediante realização do 
serviço “Férias Esportivas” e relatório de indicadores quantitativos ou qualitativos e metas 
estabelecidas a serem utilizados na execução do objeto da parceria. 

7.1 – Compõem o montante acima referido, recursos alocados na Secretaria de Esportes e 
Lazer.  

SEMES ESPORTE E QUALIDADE 
DE VIDA 

ORGANIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES FÍSICO 
ESPORTIVAS 

 PROJETO FÉRIAS ESPORTIVAS                
R$60.000,00 

FONTE NUMERO ORGAO ORG SB SECRET ECONOMICA 

1 169 11.01.00 11 1 SEMES 3.3.90.39.00 

 

 

8 - A entidade deverá apresentar em seu plano de trabalho as medidas de acessibilidade e 
inclusão para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, observando o disposto na LEI 
Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015, visando sua aplicação no que for pertinente ao caso 
concreto respeitadas suas especificidades, tendo em vista a  participação inclusiva deste 
público em suas atividades permanentes e/ou específicas. 

DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

9 – A OSC interessada em participar deverá executar o Esporte Educacional ou Desporto de 
Participação conforme Art. 3o   da LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. 

9.1 – Descrição Geral da sua Metodologia: 

8 - A entidade deverá apresentar em seu plano de trabalho as medidas de acessibilidade e 
inclusão para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, observando o disposto na LEI Nº 
13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015, visando sua aplicação no que for pertinente ao caso concreto 
respeitadas suas especificidades, tendo em vista a  participação inclusiva deste público em 
suas atividades permanentes e/ou específicas.
DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
9 – A OSC interessada em participar deverá executar o Esporte Educacional ou Desporto de 
Participação conforme Art. 3o   da LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.
9.1 – Descrição Geral da sua Metodologia:
9.2. - A Organização/Entidade/Associação atuará, em próprios municipais esportivos, sendo 
eles: Centro Esportivo Dr. Artidoro Mascarenhas (Dr. Pitico), Centro Esportivo “Francisco Lis-
boa” (Maria Eugênia), Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacelli” (Vila Gabriel), Centro Es-
portivo “Joaquim Martins” (Brigadeiro Tobias) e Centro Esportivo “Padre Pieroni” (Jd. Simus).
9.3 - A Organização/Entidade/Associação deverá fornecer serviço técnico especificado, tam-
bém, o material mínimo e serviço de apoio necessário ao desenvolvimento do programa.
9.4 – Como o Plano de Trabalho a ser instituído será em nas unidades dos Centros Esportivos 
da SEMES, a ENTIDADE PARCEIRA receberá as Unidades nas condições em que se encontram. 
Os danos ocorridos durante a execução do programa serão de responsabilidade da Entidade 
Parceira que tomará ciência e assinará o Termo de Responsabilidade de Uso do Centro Es-
portivo.
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9.5 - Para o desenvolvimento das atividades, a ENTIDADE PARCEIRA deverá contar com uma 
equipe composta de:
a) Um Técnico responsável pelo Projeto, profissional de Educação Física, devidamente creden-
ciado CREF4-SP conforme Resolução CONFEF nº 134/2007;
b) Um Profissional de Educação Física devidamente credenciado CREF4-SP conforme Res-
olução CONFEF nº 134/2007; responsável pela execução das ações dos núcleos apresentados 
no plano de Trabalho, podendo ser o mesmo Técnico responsável pelo Projeto.
c) Poderá contar com estagiários e monitores quantos forem necessários para a implementa-
ção das atividades escolhidas os quais ficarão sob supervisão do Técnico Responsável, obede-
cidas as diretrizes contidas neste edital;
d) Cabe ao Técnico responsável pelo projeto providenciar junto à diretoria — imediatamente 
— a substituição do profissional responsável pelas atividades para que não haja prejuízo para 
a turma;
10 - A atividade física, esportiva e recreativa deverá ter:
a) Caráter socioeducativo, de participação e formação assim como promover e aquisição de 
competências socioemocionais por meio do esporte;
b) Sistematização de temas relacionados às situações de conflitos e de resolução de prob-
lemas inerentes à prática esportiva;
c) Utilização de temas transversais: formação cidadã, Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orienta-
ção Sexual, Pluralidade Cultural e etc.
d) A concepção pedagógica do projeto poderá considerar as seguintes faixas etárias:
- 06 a 08 anos
- 09 a 11 anos
- 11 a 14 anos
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
11 – O projeto FÉRIAS ESPORTIVAS 2020 será realizado entre os dias 27 e 31 de janeiro de 
2020, das 13h30 as 16h30.
12 – Será realizado em 5 centros esportivos das cidade de Sorocaba, sendo eles: Centro Es-
portivo Dr. Artidoro Mascarenhas (Dr. Pitico), Centro Esportivo “Francisco Lisboa” (Maria 
Eugênia), Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacelli” (Vila Gabriel), Centro Esportivo “Joa-
quim Martins” (Brigadeiro Tobias) e Centro Esportivo “Padre Pieroni” (Jd. Simus).
13 – Cada centro esportivo deverá atender 140 crianças de 6 a 14 anos, totalizando 700 crian-
ças atendidas no projeto. 
14 – Em cada dia de atividade deverão ser realizadas duas atividades esportivas e de lazer de 
no máximo 60 minutos para cada turma. As crianças deverão ser divididas em turmas de no 
máximo 35 crianças identificadas por coletes de cores diferentes e pulseiras de identificação 
nomeadas.
15 – Ao final de cada dia deverá ser serviço um kit lanche para cada criança. Cada kit deverá 
contemplar 1 suco de 200ml, 1 pão francês recheado com 1 fatia de mussarela e 1 fatia de 
presunto, 1 fruta e 1 doce de 25gr.
16 – Deverá ser entregue para cada criança inscrita uma camiseta com a logomarca do evento.
17 – A entidade deverá fornecer 700 coletes de cores diferentes par identificação das turmas 
nas atividades esportivas e de lazer.
RELATÓRIOS E INDICADORES
18 - A entidade deverá apresentar os indicadores quantitativos diários por unidade e o 
relatório das atividades final, para monitoramento das atividades e verificação do cumpri-
mento das metas estabelecidas no período.  
DOS OBJETIVOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
19 - Diversificar e ampliar as modalidades oferecidas à população para contemplar uma maior 
diversidade de público e aumentar a abrangência e o alcance das ações da SEMES. Assim, es-
tabelecer oportunidades de ampliação do atendimento e uso de espaços dos Próprios Esporti-
vos da cidade e possibilitar a atuação em áreas vulnerabilidade social, bem como a criar opor-
tunidade de ocupação dos espaços esportivos praças, escolas, quadras e campos da cidade. 
 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO A SER COLABORADO:
20 - Oferecer ao munícipe a oportunidade de participar das atividades esportivas, socioedu-
cativas, recreativas e de lazer;
21 - Fomentar a prática esportiva;
22 - Promover a integração social, saúde e a qualidade de vida por meio do esporte e do lazer; 
23 - Possibilitar a inclusão de pessoas com deficiência nos núcleos, preferencialmente em 
turmas regulares;
24 - A entidade parceira deverá adotar as medidas de acessibilidade para pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida, de acordo com as características do objeto da parceria;
PÚBLICO ALVO:
25 – Crianças de 6 a 14 anos.
CONTRAPARTIDA DE BENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (SEMES)
26 - A contratante SEMES deverá disponibilizar espaço institucional ou quadras, campos, 
ginásios, destinados a atividades esportivas, bem como locais para reuniões de planejamento.
27 - A contratante SEMES deverá disponibilizar materiais permanentes e materiais de con-
sumo mínimos necessários ao desenvolvimento do serviço.
28 -  A contratante SEMES deverá disponibilizar 12(doze) Profissional de Educação Física e 15 
(quinze) estagiários ou monitor de atividades.
DOS PARTICIPANTES
29 -  Poderão apresentar planos de trabalho para a execução do serviço proposto toda e qual-
quer Organização da Sociedade Civil, compreendidas como tal todas àquelas organizações 

indicadas no inciso I do art. 2º da Lei Federal 13.019/14, respeitadas as demais disposições 
deste Edital:
[...]Art. 2o
Para os fins desta Lei, considera-se:
I – organização da sociedade civil:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, ex-
cedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, partici-
pações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 
que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata 
ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 
DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
30 - A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
chamamento público, a ser constituída na forma de portaria, previamente à etapa de avalia-
ção das propostas, conforme art. 27 da Lei 13.019/14.
31 - A comissão de seleção será composta por membros representantes da Secretaria Munici-
pal de Esportes e lazer a serem designados por ato publicado em Diário Oficial do Município;
32 - Será assegurada a participação de, pelo menos, um servidor ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. 
33 - Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, 
tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil par-
ticipantes do chamamento público.
CRONOGRAMA DO EDITAL
DESCRIÇÃO DA ETAPA - DATAS
34 - Publicação do Edital de Chamamento Público. 10/12/2019 a 08/01/2020
35 - Envio das propostas pelas OSC’s. (Envelope 1) 09/01/2020 – 08h30min-11h30min / 
14h30min às 16h30min, situada a Rua Souza Pereira, 448, Centro, 1º andar.
36 - Divulgação do resultado preliminar no site oficial 10/01/2020. 
37 - Interposições de recursos contra o resultado preliminar de 13/01/202 a 14/01/2020 (das 
08h30 às 16h30)
38 - Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção após análise de 
recursos, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver): 16/01/2020. 
39 - Entrega dos documentos (envelope 2) 17/01/2020 a 20/01/2020.
40 - Assinaturas do TERMO DE COLABORAÇÃO 21/01/2020.
41 - O presente Edital será publicado em página do sítio eletrônico oficial da Secretaria de 
Esportes e Lazer na internet: http://.sp.gov.br, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para 
conhecimento público.
42 - As propostas deverão ser apresentadas conforme o modelo constante no anexo I, sendo 
obrigatório o preenchimento de todos os campos, e sob os moldes do Envelope 1.
43 - Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, as-
sim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formal-
mente solicitados pela administração pública municipal.
44 - Cada Organização poderá apresentar apenas uma proposta.
PROPOSTA
45 - Deverá ser entregue o envelope lacrado e rubricado no fecho, e conter os seguintes 
dizeres em sua face externa de forma legível:
a) - Nome da Organização da Sociedade Civil; fone e e-mail;
b) - Chamamento Público nº 12/2019/ SEMES; 
c) – Projeto Férias Esportivas 2020 - Semes;
d) - Envelope 1 conterá os Documentos para  Habilitação, o Envelope 2 os documentos das 
Entidades que foram habilitadas, a ser entregue conforme cronograma, na Rua Souza Pereira, 
448, 1º andar, Centro, Sorocaba/SP.
ENVELOPE 1 
46 - Deverão ser entregues em Envelope Fechado os documentos de habilitação da Entidade 
e as Propostas de Trabalho das Organizações/Entidades/Associações para a atividade de seu 
interesse em consonância com o conteúdo deste edital; 
47 - CONTEÚDO DO ENVELOPE/ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
a) As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o Modelo, estando todas 
as suas páginas: NUMERADAS, RUBRICADAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO REPRESENTANTE 
LEGAL DA ENTIDADE.
b) A Proposta da Organização interessada em participar deste edital deverá ser elab-
orada em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entre linhas e apresentada na forma 
do Anexo I e dentro do envelope nº 1, devendo ainda ser instruída com os seguintes elemen-
tos:
c) Justificativa: descrição da razão pela qual o projeto deve ser executado pela enti-
dade no local e o porquê em parceria com o poder público.
d) Objetivos Gerais e Específicos: resultados esperados, ou seja, o que se pretende 
alcançar com o projeto; qual o impacto que o projeto pode causar na realidade.
e) Conteúdo pedagógico: o que irá realizar; quais ações; atividades; modalidade; etc.
f) Métodos: como irá realizar o conteúdo apresentado.
g) Metas a serem atingidas: descrição do que se quer alcançar com os números do pro-
jeto em relação ao número de atendimento, as pessoas envolvidas e os objetivos.  Definição 
das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a serem executadas, 
devendo estar claras, precisas e detalhadas, para tanto, a definição dos indicadores, qualitati-
vos ou quantitativos, a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
h)  Etapas ou fases de execução — previsão de início e fim da execução do objeto, bem 
como da conclusão das etapas ou fases programadas.
i) Cronograma e grade de atividades do projeto para o ano vigente com os respectivos 
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dias e horários e Local onde serão desenvolvidas as atividades e/ ou núcleos com os respec-
tivos endereços;
j) Relatório resumido de atividades desenvolvidas e indicador quantitativo das ações 
desenvolvidas no ano anterior;
k) Informar as outras fontes de receitas para execução do projeto se houver.
l) Detalhamento dos Recursos Humanos na gestão do Serviço, descrevendo cargo, 
escolaridade, quantia de profissionais, bem como a carga horária, atribuições e forma de 
contratação;
m) O Projeto deverá estar devidamente assinado pelo Supervisor/Técnico responsável 
e devidamente identificado através do número do CREF.
n) Relação de recursos materiais da ENTIDADE para a realização do projeto;
48 – Serão desconsideradas as propostas que não apresentarem preenchidos todos os itens 
da proposta, conforme modelo.
49 – Não serão aceitos protocolos posteriores e/ou entrega de documentos fora do envelope 
de apresentação da proposta.

ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO.
50 - Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 
propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta 
serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer 
seu julgamento.
51 - A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julga-
mento apresentados a seguir:
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
52 – A pontuação máxima a ser atingida será de 30 pontos a ser observada nos itens 53 a 60. 
No caso de EMPATE aplicar – se - á o critério de desempate conforme itens 61 a 63
I METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO
53 - Apresentar projeto de acordo com o tópico --- deste edital, de forma clara, objetiva e 
lógica — de 1 a 15 pontos 
54 - Congruência entre o diagnóstico e a justificativa do projeto – de 1 a 5 pontos
55 - Histórico das experiências da Organização/Entidade/Associação proponente na área de 
esportes e sua compatibilidade com o serviço/projeto a ser executado — pontuação 5 pontos.
II METAS A SEREM ATINGIDAS: INDICADORES QUE AFERIRÃO O CUMPRIMENTO DAS METAS E 
PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE TRABALHO.  
56 - Grau pleno de atendimento (2,0 pontos)
57 - Grau satisfatório de atendimento (1,0 ponto)
58 - O não atendimento ou o atendimento insatisfatório (0,0)
III EQUIPE TÉCNICA (RH) DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE.
59 - Equipe ofertada superior ao solicitado no edital (2,0 pontos).
60 - Equipe ofertada igual ao solicitado no edital (1,0 ponto)
IV CRITÉRIO DE DESEMPATE
61 - Equipe Técnica da instituição proponente que atenda plenamente o objeto deste edital. 
(5,0 pontos)
62 - Tempo em que a Entidade atua na área do Esporte — (2,0 pontos) 
63 - Atuar em áreas de vulnerabilidade social – (3,0 pontos)
V CASOS OMISSOS
64 - A Comissão de Seleção decidirá sobre os casos omissos
RESULTADO E PUBLICAÇÃO
65 - Será publicado no Diário Oficial da Cidade de Sorocaba e no sítio da Prefeitura de Soro-
caba / Secretaria - SEMES no prazo de até 1 (um) dia após a avaliação das propostas.
66 – Serão eliminadas aquelas propostas:
a) - Cuja pontuação total for inferior a 15 (quinze) pontos;
b) - Que recebam nota “zero” em qualquer dos critérios de julgamento.
c) - Que estejam em desacordo com o Edital e seus anexos.
67 - A planilha orçamentária não será objeto de pontuação e classificação, mas serão rejeita-
das aquelas despesas que não possuam nexo de causalidade, conformidade com o objeto da 
parceria e o cumprimento das normas pertinentes.
68 - Para a classificação das propostas a comissão de seleção considerará aqueles melhores 
pontuados.
DOS RECURSOS
69 - As Organizações da Sociedade Civil participantes poderão interpor recurso ao resultado 
da classificação da proposta, endereçando suas razões de inconformidade ao Secretário Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, por meio de documento subscrito pelo (s) seu (s) representante (s) 
legal (is), a ser protocolado na Secretaria de Esporte e Lazer, conforme cronograma do Edital.
70 - Em sede de recurso, não serão aceitas e analisadas informações, novos documentos ou 
complementações que não estejam contidos na proposta originalmente apresentada.
71 - A decisão dos recursos terá por base manifestação técnica elaborada pela Secretaria de   
Esportes e Lazer.
72 - Os recursos serão analisados conforme cronograma, publicando a decisão acerca dos 
mesmos, bem como a homologação do resultado das Organizações da Sociedade Civil clas-
sificadas e selecionadas.
73 - Transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou após julgamento dos recursos in-
terpostos, proceder-se-á a classificação.
DOCUMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

ENVELOPE 2 
74 – A Organização contemplada deverá apresentar o envelope 2 na data designada para 
posterior assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO.
75 – Conter os seguintes dizeres em sua face externa de forma legível:
a) - Nome da Organização em letra legível
b) - Chamamento Público nº 12/2019;
76 – CONTEÚDO:
a) Cópia da ata de Constituição da Organização/Entidade/Associação registrada em 
cartório;
b) Cópia autenticada da última ata de eleição que conste a direção atual da organiza-
ção da sociedade civil registrada em cartório, que comprove sua regularidade jurídica;
c) Apresentação do último balanço anual assinado pelo contador com o nº do CRC e 
pelo Presidente da entidade;
d) Apresentação do parecer do Conselho Fiscal aprovando as contas do exercício ante-
rior;
e) Cópia do Estatuto Social e suas alterações registradas em cartório, que devem estar 
em conformidade com as exigências previstas no artigo 33 da Lei 13.019 de 2014 e suas alte-
rações;
f) Registro emitido pelos Conselhos Municipais de sua área de atuação;
g) Certidão de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, com prazo de validade em vigência;
h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União;
i) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
k) Certidão de auto de vistoria do corpo de bombeiros;
l) Certidão de auto de vistoria da vigilância sanitária;
m) Certidão e carta de apresentação do CRC-SP com finalidade de comprovação de 
registro no Conselho de Classe do Contador responsável;
n) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
o) Comprovação de Existência de no mínimo 1 ano, com cadastro ativo por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Na-
cional da Pessoa Jurídica – CNPJ da matriz, quando de eventual filial, se executora do serviço 
a que se refere este edital;
p) Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de na-
tureza semelhante, como por exemplo, instrumento de parceria e relatório de cumprimento 
do objeto firmado com órgãos e entidades da administração pública, relatório de atividades 
desenvolvidas; notícias veiculadas na mídia em diferentes suportes sobre atividades desen-
volvidas; publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento, 
prêmios recebidos, dentre outros;
q) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF) de cada um deles;
r) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do (s) rep-
resentante (s) legal (is) da organização da Sociedade Civil com poderes para assinatura do 
eventual TERMO DE COLABORAÇÃO.
s) Cópia do registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF4/SP do Respon-
sável Técnico pelo Projeto, com prazo de validade em vigor. ACOMPANHADA DO ORIGINAL
t) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona 
no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil – RFB;
u) Declaração de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título pela 
organização da sociedade civil de servidor ou empregado público, inclusive, àquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da administração pública 
direta e indireta municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
v) Declaração de que a Organização da Sociedade Civil, não remunera os cargos de 
diretoria, exceto OSCIP;
w) Declaração da Organização/Entidade/Associação que não possui menores de 18 
(dezoito) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 
(dezesseis) anos realizando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
sob as penas da lei; 
x) Declaração de que a organização da sociedade civil não teve as contas rejeitadas 
pela administração pública nos últimos cinco anos, que não tenham sido sanadas e/ou qui-
tados os débitos, reconsiderada ou revista à decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão 
esteja pendente de recurso com efeito suspensivo; não foi punida com nenhuma das sanções 
estabelecidas nas alíneas “a” a “d” do inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, 
nem está em cumprimento de penalidade passível de impedimento de celebração de parce-
rias; não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 10 (dez) 
anos.
y) Declaração de que não tenham pendências na prestação de contas final e/ou parcial 
de recursos recebidos em exercícios anteriores junto ao MUNICÍPIO DE SOROCABA;
z) Declaração de ciência e concordância;
aa) Declaração sobre as instalações e condições materiais da organização, quando essas 
foram necessárias para realização do objeto pactuado;
bb) Declaração que não há no quadro de dirigentes da entidade membro de Poder ou 
do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma 
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esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, esten-
dendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 
cc) Declaração de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de 
parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 
39 da Lei nº 13.019/2014, conforme exige a Instrução Normativa nº 02/2016 do TCE-SP em 
seu art. 165, XII;
dd) Listagem com nome, número da Carteira de Identidade, cargo e função de cada um 
dos trabalhadores por ele recrutados para executar o contrato;
ee) Apresentação de número de conta corrente específica da organização da Sociedade 
Civil para recolhimento dos recursos advindos da parceria, especificamente do Banco do Brasil 
ou Caixa Econômica Federal;
ff) Comprovante de inscrição da OSC no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, con-
forme exige a Instrução Normativa nº 02/2016 do TCE-SP em seu art. 165, XII;
77 - Todas as declarações de que trata o presente item deverão ser subscritas pelo represent-
ante legal da organização da sociedade civil e impressas em seu papel timbrado
78 - Serão exigidos no ato da assinatura do termo de colaboração, além do envelope 2 pre-
visto no item 74, os seguintes documentos, que devem ser entregues à Secretaria de Esportes 
e Lazer:
a) - Listagem com nome, número da Carteira de Identidade, cargo e função de cada um dos 
trabalhadores que executarão o contrato;
b) Designação do gestor técnico do objeto pactuado;
c) Declaração contendo o nome do Contador responsável pela entidade e a respectiva cer-
tidão de regularidade do CRC — conselho Regional de contabilidade;
d) Declaração de abertura de conta especifica para o objeto pactuado;
e) Credenciamento do representante da OSC;
f) Declaração de quando a OSC iniciou suas atividades;
g) Declaração de atendimento à Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação;
h) Documentos que estiverem com data de validade vencida deverão ser substituídos por 
outros atualizados
DA EXECUÇÃO
79 - A parceria deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pac-
tuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inex-
ecução total ou parcial.
80 - Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação dos resultados esperados, 
a Comissão de Monitoramento e Avaliação notificará a OSC, dando-lhe o prazo máximo de 30 
(trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
81 - O controle e a fiscalização da parceria serão exercidos pela SEMES, através da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação observando-se que:
a) O gestor da parceria ou os agentes por ele indicados terão livre acesso a qualquer 
tempo, a todos os locais, documentos, atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com 
a parceria;
b) A falta de qualquer profissional do quadro de pessoal, que acarrete prejuízo ao bom 
andamento da atividade deverá ser imediatamente reposta pela ENTIDADE PARCEIRA no pra-
zo improrrogável de 15 (quinze dias). 
c) A ENTIDADE PARCEIRA deverá iniciar todas as atividades no prazo máximo de 2 
(dois) dias, a partir da emissão da ordem de inicio.
82 - A liberação será suspensa até a correção das impropriedades ocorridas, quando:
a) Não houver comprovação da boa e regular aplicação do recurso financeiro rece-
bido;
b) Se verificar desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados 
no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios funda-
mentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da 
parceria;
c) For descumprida, por qualquer dos partícipes, qualquer cláusula ou condição da 
parceria.
83 - A liberação dos recursos da parceria será suspensa definitivamente na hipótese de sua 
rescisão;
84 - A ENTIDADE PARCEIRA deverá restituir a SEMES, no prazo de 30 (trinta) dias, o recurso 
financeiro transferido desde a data do recebimento, nos seguintes casos:
a) Quando não for executado o objeto da avença;
b) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida na par-
ceria;
c) Quando não houver aplicação integral dos recursos na consecução do objeto da 
parceria.
d) Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria.
DO GESTOR
Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colabora-
ção ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 
poderes de controle e fiscalização; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
CABE AO GESTOR DA PARCERIA
a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 

gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar 
os problemas detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando 
em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 
o art. 59;  
d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação.
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PELO ÓRGÃO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO
85 - O gestor das parcerias, com poderes de controle e fiscalização, será designado por ato 
publicado no Diário Oficial do Município cujas obrigações serão aquelas determinadas pelo 
artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14.
86 - A administração pública designará, em ato a ser publicado no Diário Oficial do Município 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, que terá como atribuição a homologação do 
relatório emitido pelo órgão técnico da administração, independentemente da apresentação 
da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
87 - Os serviços objetos do TERMO DE COLABORAÇÃO terão sua execução devidamente moni-
torada e avaliada pela administração pública, tendo dentro de suas atribuições coordenar, 
articular e avaliar a execução das ações;
88 - As ações de monitoramento e avaliação da administração pública compreendem primor-
dialmente a verificação de:
a) Número de atendimentos correspondente às metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
b) Permanência da equipe de referência de acordo com os termos do presente Edital durante 
todo o período de vigência;
c) Atividades realizadas.
89 - Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de:
a) - Visitas técnicas in loco;
b) - Reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas;
c) - Estratégias de avaliação dos serviços junto aos usuários.
90 – A comissão de monitoramento e avaliação pactuará metas com a Organização contemp-
lada, quando da assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO, que subsidiará seus trabalhos além 
dos indicadores já apresentados na proposta.
91 – A comissão de monitoramento emitirá parecer periodicamente quanto ao serviço ex-
ecutado.
92 – Concluído o parecer pela aprovação da execução do serviço em acordo com os termos 
do Edital e do respectivo plano de trabalho, proceder-se-á com a manutenção integral dos 
repasses da parceria.
93 - Concluído o parecer pela aprovação parcial da execução do serviço em acordo com os 
termos do Edital e do respectivo plano de trabalho, proceder-se-á, proporcionalmente aos 
apontamentos, com o repasse da parceria.
94 – Concluído o parecer pela reprovação da execução do serviço, proceder-se-á com a sus-
pensão do repasse e aplicação das medidas cabíveis.
DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 É a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento das par-
cerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, 
custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de 
resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 
monitoramento e avaliação.
CABE À COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
a) Repassar à Entidade Parceira os recursos financeiros.
b) Realizar o acompanhamento técnico e emitir parecer periódico quanto ao serviço 
executado.
c) Comunicar à ENTIDADE PARCEIRA quando houver parecer desfavorável à liberação 
dos recursos financeiros com o motivo e o respectivo período. 
d) Proceder à avaliação da efetividade do Programa quanto ao cumprimento das me-
tas estabelecidas no Plano de Trabalho.
e) Requerer a contrapartida junto a ENTIDADE PARCEIRA, que a mesma atue em locais 
de risco social e/ou nos Próprios Esportivos da SEMES.
f) Convocar para Reunião Técnica para planejamento das ações;
g) Orientar a Organização sobre os procedimentos para apresentação dos indicadores, 
relatórios e execução do projeto, quando solicitados;
h) Instaurar os procedimentos cabíveis se verificadas eventuais irregularidades;
i) Suspender o repasse de recursos financeiros em caso de eventuais pendências e 
irregularidades;
j) A Secretaria de Esportes e Lazer irá oferecer local para as atividades, conforme dis-
ponibilidade dos Próprios Esportivos desta SEMES, mediante assinatura de  Termo de Respon-
sabilidade.
CABE À ENTIDADE PARCEIRA
a) Permitir e facilitar ao Gestor da parceria e a Comissão de Monitoramento e Avalia-
ção o acompanhamento e a fiscalização da parceria;
b) Assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido e a adequação da aplicação dos 
recursos financeiros.
c) Atender, gratuitamente, os interessados de acordo com o estabelecido neste ter-
mo;
d) Manter o quadro de recursos humanos necessários para o desenvolvimento das 
atividades que constam no Plano de Trabalho.
e) Contratar 01 (um) Responsável Técnico graduado na área de Educação Física ou 
Esporte com registro no CREF4/SP (conforme resolução CONFEF nº134/2007) para acompan-
har o desenvolvimento das turmas e supervisionar os estagiários e/ou monitores, bem como 
responder perante à Comissão de Monitoramento e Avaliação.
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f) Nas atividades: Danças, Lutas, Yoga, e Artes Marciais é facultado a entidade 
contratar Profissional de Educação Física com registro no CREF4/SP. (Lei 9.696/98)
g) Manter os documentos abaixo elencados devidamente preenchidos e atualizados 
diariamente:
I) Ficha individual de cadastro;
II) Lista de presença com relação nominal dos alunos;
III) Autorização do responsável;
IV) Indicadores quantitativos das atividades;
h) Realizar as atividades aprovadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação nos 
locais pré-estabelecidos;
i) Fazer constar em todo material de comunicação (incluindo folders, banners, con-
vites, placas, outros meios de impressão e demais mídias) menção à Prefeitura da Cidade de 
Sorocaba e a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer por meio da utilização da logomarca de 
ambas e por clara denominação, após aprovação da SEMES por meio da Assessoria de Comu-
nicação.
  j) Comunicar previamente ao Gestor da Parceria e a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, com antecedência de 30 (trinta dias) toda e qualquer alteração ocorrida em seus 
estatutos, mudanças de diretoria ou substituição de seus membros.
k) Não utilizar os recursos financeiros para outros fins não previstos e nem especifica-
dos no Plano de Trabalho aprovado;
l) Zelar pelo imóvel e mobiliário, municipal ou particular, os quais deverão ser manti-
dos em adequadas condições de uso e perfeito funcionamento;
m) Aplicar integralmente o repasse do recurso financeiro na execução do objeto desta 
parceria;
n) Atuar, em especial, nas regiões de vulnerabilidade social da cidade de Sorocaba;
o) Encaminhar ao final do evento, o relatório com as metas estipuladas no plano de 
trabalho, atingidas em grau parcial, total ou não atingidas para o respectivo parecer do Gestor 
da Parceria e da comissão de monitoramento e avaliação.
p) Constitui responsabilidade exclusiva da ENTIDADE PARCEIRA o gerenciamento ad-
ministrativo dos recursos financeiros recebidos em virtude da presente parceria.
q) É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE PARCEIRA o pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto 
neste TERMO DE COLABORAÇÃO, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 
administração pública sua inadimplência em relação ao referido pagamento, os ônus inciden-
tes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
    s) A entidade deverá apresentar em seu plano de trabalho as medidas de acessibilidade e 
inclusão para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, observando o disposto na LEI Nº 
13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015, visando sua aplicação no que for pertinente ao caso concreto 
respeitadas suas especificidades, tendo em vista a participação inclusiva deste público em 
suas atividades permanentes e/ou específicas.
   t) Divulgar na internet suas ações e todas as parcerias celebradas com a administração públi-
ca conforme Lei Federal nº 13.019/2014 – Art. 11 – caput. E Decreto nº 23.497/2018 – Art. 
54 – Lei Nacional de Acesso nº 12.527/2011 – Art. 2º Comunicado SDG nº 016/2018 (TCSP), e 
Comunicado SDG nº 019/2018 (TCSP).
APLICAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
95 - A prestação de contas obedecerá aos prazos e condições assinalados pela Administração 
Pública e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em vigência à época da prestação, 
sob pena de suspensão dos repasses de recursos financeiros.
96 – Os documentos exigidos para a prestação de contas se dará após 30 dias do final do 
evento, e estão listados abaixo, acompanhados de suas respectivas orientações:
a. Cópias dos documentos e despesas, devidamente assinados pelo presidente da or-
ganização da Sociedade Civil, com as notas fiscais devidamente carimbadas “PAGO COM RE-
CURSOS DA SEMES PA Nº”, nos termos das Instruções Normativas do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas da União, caso a Organização da Sociedade Civil 
receba recursos do cofinanciamento federal;
b. Serão aceitos holerites, recibos de pagamentos que conste no mínimo identificação 
completa do prestador de serviço com RG e CPF, valor, data, serviço prestado, período da ex-
ecução do serviço e assinaturas do empregador e empregado, notas fiscais eletrônicas em que 
conste o CNPJ e endereço da Organização da Sociedade Civil, cupons fiscais com justificativa 
em que conste o CNPJ da Organização da Sociedade Civil, descrição detalhada de material ou 
serviço prestado e da quantidade, preço unitário e total, guias de recolhimento de impostos e 
contribuições;
c. A prestação de contas deverá ter uma folha espelho com o papel timbrado da OSC 
e conter apenas 01 (uma) nota fiscal eletrônica, recibo, cupom fiscal, por página, com a dívida 
justificativa, entregá-la impreterivelmente até o décimo dia do semestre seguinte, na Secre-
taria de Esportes e Lazer em arquivo eletrônico PDF e físico.
d. Relatório de execução do objeto com fotos, elaborado pela organização da socie-
dade civil, contendo atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
e. Relatório de execução financeira do TERMO DE COLABORAÇÃO COM TRANSFER-
ÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho;
f. Extrato bancário da conta-corrente exclusiva do repasse com aplicação financeira, 

contemplando todo o período de referência do semestre, contendo saldo anterior e final;
g. Área Municipal “Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas”, conforme Res-
olução 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (RP 14);
h. Relação dos profissionais vinculados ao projeto com nomes e cargos data de admis-
são e rescisão quando ocorrer, e:
i. Relação nominal, RG, CPF e registro no CREF no caso dos Profissionais de Educação 
Física; 
j. Relação nominal RG, CPF endereço dos estagiários ou colaboradores. 
k. Relação nominal dos alunos com RG e endereço que frequentaram a Entidade 
naquele semestre. O endereço deverá constar somente na primeira relação e nos meses se-
guintes somente para os alunos novos. 
l. Certidão de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, com prazo de validade em vigência;
m. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União;
n. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
o. Certidão Negativa de Tributos Municipais;
p. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
97 – A Organização da Sociedade Civil deverá fazer a prestação de contas na forma de:
a) Relatório das atividades de execução do objeto, e da execução financeira elaborado 
pela organização da sociedade civil, contendo atividades ou projetos desenvolvidos para o 
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
b) Indicadores de atendimento do TERMO DE COLABORAÇÃO com a meta estabelec-
ida, com declaração de veracidade assinada e rubricada pelo presidente da entidade e pelo 
responsável pela execução do plano de trabalho, conforme modelo emitido pela SEMES;
98 - A Entidade deverá prestar contas em papel timbrado da mesma, utilizando modelo ou 
sistema informático — se houver— a ser fornecido pela Secretaria de Esportes e Lazer, e, 
entregá-la — impreterivelmente — até o décimo quinto dia do semestre seguinte, na SEMES.
99 - Quando o décimo quinto dia do semestre for aos finais de semana ou feriados, deverá a 
prestação de contas ser entregue no primeiro dia útil subsequente.
100 - Todos os documentos da prestação de contas deverão ser apresentados em cópias 
(legíveis), carimbados “PAGO COM RECUSOS DA SEMES PA Nº” e rubricados pelo represent-
ante legal da entidade, para que possam ser conferidos.
101 - Os documentos originais da prestação de contas deverão ser arquivados para fiscaliza-
ção a qualquer tempo por um período de 10 anos;
102 - Os documentos mencionados neste edital deverão ser referentes a execução de com-
petência do serviço;
103 - A prestação de contas deverá conter elementos que permitam ao gestor avaliar o anda-
mento ou concluir que seu objeto foi executado conforme pactuado, com descrição das ativi-
dades executadas e comprovação do alcance das metas esperadas até o período da prestação 
de contas.
104 - A Organização da Sociedade Civil deverá apresentar a prestação de contas boa e regular 
da aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigên-
cia da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano, obser-
vando, também as regras estabelecidas e — no que couber— pelas Instruções nº 02/2016 do 
TCESP e outras que vierem a ser eventualmente disciplinadas.
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
105 - A presente parceria poderá ser denunciada, rescindida ou extinta, mediante notifica-
ção prévia que apresente desacordo com este instrumento de parceira ou por consenso das 
partes, formalizadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observadas todas as 
condições estabelecidas, com as devidas justificativas e, ficando os partícipes responsáveis 
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntari-
amente do TERMO DE COLABORAÇÃO.
106 - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os recursos finan-
ceiros serão devolvidos à SEMES, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob 
pena de serem tomadas providências administrativas, cíveis e criminais contra a ENTIDADE 
PARCEIRA e seus dirigentes pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES
107 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas vi-
gentes, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade 
civil parceira as seguintes sanções:
a) - Advertência;
b) - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de cel-
ebrar termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação e contratos com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos;
c) - Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parcerias 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autori-
dade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada;
108 - A sanção estabelecida é de competência exclusiva da Secretaria de Esportes e Lazer, 
sendo facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
109 - A celebração da parceria decorrente deste Edital poderá ser suspensa diante de even-
tuais irregularidades constatadas em Colaboração de exercício anteriormente celebrado pela 
OSC com o Poder Público Municipal, até que sejam sanadas. Na hipótese das irregularidades 
não serem sanadas, a parceria decorrente deste Edital será rescindida e outra organização 
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habilitada no certame será convocada, respeitada a ordem de classificação, e na sua ausência, 
o Poder Público poderá proceder com novo chamamento público.
110 - A parceria deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inex-
ecução total ou parcial.
DISPOSIÇÕES FINAIS
111 - A habilitação das propostas não necessariamente obriga o município de Sorocaba a assi-
nar TERMO DE COLABORAÇÃO e expedir ordem de início de atividades, os quais poderão ficar 
condicionados ao critério de conveniência e oportunidade da Secretaria de Esportes e Lazer.
112 - A habilitação dos planos de trabalho não obriga o município a assinar TERMO DE CO-
LABORAÇÃO com a meta quantitativa, número de vagas, disponibilizada pela Organização da 
Sociedade Civil, caso esta esteja além das especificações deste edital.
113 - A inadimplência da Organização da Sociedade Civil em relação aos encargos trabalhistas 
não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento.
114 - Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste edital e 
de seus anexos, bem como as informações adicionais eventualmente necessárias, deverão ser 
encaminhados em até 5 dias úteis anteriores à data limite de envio de proposta, por meio de 
ofício encaminhado à Secretaria de Esportes e Lazer.
115 - Os casos omissos e não previstos serão resolvidos pelos Gestores da Secretaria de Es-
portes e Lazer.
116 - Fica eleito o foro da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, para solucionar quais-
quer questões oriundas deste chamamento público.
Sorocaba, 
Simei Fernando Lamarca
Secretário de Esportes e Lazer 

                                                                                Secretaria de Esporte e Lazer 
 

Rua Souza Pereira, 448 Centro – CEP 18010-320– Sorocaba – SP 
Fone: (15) 32127284 

 

Anexo I  - MODELO BÁSICO DE PROPOSTA DE TRABALHO 

I – IDENTIFICAÇÃO 

1. Identificação da entidade 

1.1.Dados de Identificação do(s) Proponente(s) 

Entidade gestora do Projeto 

Nome:                                                                                                        CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: E-mail Fax: 

Nome do Responsável:   

 

CPF: RG: SSP: 

Nome do Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto: CREF: 

 

CPF: RG: SSP: 

1.2.Identificação do Projeto (Nome/Título): 

 

(O nome do Projeto deve refletir seu objetivo geral, dar significado ao leitor, não ser confundido 
com o nome de outro Projeto já desenvolvido ou em desenvolvimento). 

1.3.Publico Alvo: Importante esclarecer sobre a população que será diretamente beneficiada pelo 
Projeto: 

 

1.4.Área de Abrangência do Projeto (Vila, Bairro,Etc.): 

                                                                                Secretaria de Esporte e Lazer 
 

Rua Souza Pereira, 448 Centro – CEP 18010-320– Sorocaba – SP 
Fone: (15) 32127284 

 

 ________________________ ___________________________________________________ 

1.5.Interfaces/Parcerias: 

 

1.6. Equipe Responsável pela Execução: Nome, Cargo e função 

 

1.7. Período de Execução: 

De: _______/____________/_______________Até __________/_______________/__________. 

2 – CARACTERIZAÇÃO 

2.1.Descrição Sucinta da Entidade: 

 

2.2.Breve Diagnóstico da Realidade do Local de atuação:( Síntese da proposta) 

 

Ex: possibilidades/recursos que se apresentam na REALIDADE LOCAL para potencializar as ações 
do projeto.  

3 – JUSTIFICATIVA: 
                                                                                Secretaria de Esporte e Lazer 

 

Rua Souza Pereira, 448 Centro – CEP 18010-320– Sorocaba – SP 
Fone: (15) 32127284 

 

 

Apresentar o motivo da proposta em atender o público alvo (Quantidade e caracterização das 
crianças/adolescentes a serem atendidas).  

4 – OBJETIVOS (Gerais e Específicos): 

 

(resultados esperados/ o que se pretende alcançar com o projeto; qual o impacto que o projeto 
pode causar na realidade. Ex: diminuição do número de crianças abrigadas no município; redução 
da presença de crianças em situação de rua, etc.): 

 

II – METAS A SEREM ATINGIDAS 

Descrever metas diárias por centro esportivo. 

 

III - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, LOCAIS E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES. 

Descrever as atividades que serão realizadas por turma (faixa etária), por centros esportivo nos 
dias de evento, destacando horário de inicio e fim.  

Programação 

Centro esportivo: _____________________  Turma: _______________ 

 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Recepção dos inscritos e divisão de 
turmas 

Das Xh 
às Xh 

    

Atividade 1 Xh     

                                                                                Secretaria de Esporte e Lazer 
 

Rua Souza Pereira, 448 Centro – CEP 18010-320– Sorocaba – SP 
Fone: (15) 32127284 

 

 

Apresentar o motivo da proposta em atender o público alvo (Quantidade e caracterização das 
crianças/adolescentes a serem atendidas).  

4 – OBJETIVOS (Gerais e Específicos): 

 

(resultados esperados/ o que se pretende alcançar com o projeto; qual o impacto que o projeto 
pode causar na realidade. Ex: diminuição do número de crianças abrigadas no município; redução 
da presença de crianças em situação de rua, etc.): 

 

II – METAS A SEREM ATINGIDAS 

Descrever metas diárias por centro esportivo. 

 

III - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, LOCAIS E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES. 

Descrever as atividades que serão realizadas por turma (faixa etária), por centros esportivo nos 
dias de evento, destacando horário de inicio e fim.  

Programação 

Centro esportivo: _____________________  Turma: _______________ 

 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Recepção dos inscritos e divisão de 
turmas 

Das Xh 
às Xh 

    

Atividade 1 Xh     
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Fone: (15) 32127284 

 

Atividade 2  M    

Lanche  Xh    

 

V – ETAPAS OU FASE DE EXECUÇÃO 

Descrever ações de planejamento, divulgação, contratação de alimentação, camisetas e coletes, 
entre outros. 

AÇÃO METAS ESPECIFICAÇÕES 
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

Unid. Quant. Preço  Início  Término  

        

 

 

 

_________________________________                    _________________________________ 

Assinatura do Presidente da Entidade                           Assinatura e número do CREF do                       

                                                                                              Profissional Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06 DE 2019
PARA COLABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDIMENTO À
ADOLESCENTES E JOVENS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social,
declara deserto, dada a ausência de proponentes ao Edital de Chamamento Público SIAS nº 
06 de
2019.
Sorocaba, 06 de Dezembro de 2019.
Comissão de Seleção
Felipe Rubinato Seabra
Isabel Cristina Silva Baptista Brandão
Juliana Ferreira Schneider
Rosirlei Bernardes

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07 DE 2019
PARA COLABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM 
FISSURAS LABIOPALATAIS
COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, 
declara deserto, dada a ausência de proponentes ao Edital de Chamamento Público SIAS nº 
07 de 2019.
Sorocaba, 06 de Dezembro de 2019.
Comissão de Seleção
Felipe Rubinato Seabra
Isabel Cristina Silva Baptista Brandão
Juliana Ferreira Schneider
Rosirlei Bernardes

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08 DE 2019
PARA COLABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM FISSURAS LABIO-
PALATAIS
COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, 
declara deserto, dada a ausência de proponentes ao  Edital de Chamamento Público SIAS nº 
08 de 2019.
Sorocaba, 06 de Dezembro de 2019.
Comissão de Seleção
Isabel Cristina Silva Baptista Brandão
Juliana Garcia de Brito de Lima e Silva
Luciana Aparecida More
Rosirlei Bernardes

Processo:
Nome:
Intimação:
Endereço de Ação: QD.7, LT.17
Processo:
Nome:
Intimação:
Endereço de Ação: QD.CA1, LT.33
Processo:
Nome:
Intimação:
Endereço de Ação: QD.CA1, LT.31
Processo:
Nome:
Intimação:
Endereço de Ação: QD.L, LT.28

Geisson Ricardo Martins Flores
Chefe de Seção Secretário da Segurança e Defesa Civil

Fabiano Pedroso de Proença

Chefe de Divisão

20213/2017
LUCI DOS SANTOS COSTA

2253/2019 - Limpeza do terreno, Construção de muro e/ou passeio público

R. WILSON ROBERTO NILSEN

Marcos de Carvalho Mariano Machado

3306/2019 - Limpeza do terreno, Construção de muro e/ou passeio público
AV. DR. GUALBERTO MOREIRA
17697/2019
KAZUMI IWASA

3308/2019 - Limpeza do terreno, Construção de muro e/ou passeio público

AV. DR. GUALBERTO MOREIRA

154/2015
JOSE OTAVIANO DE C. PRESTES

2027/2019 - Limpeza do terreno

R. JOAO DE CAMARGO
17695/2017
KAZUMI IWASA

Secretaria da Segurança e Defesa Civil
Área de Fiscalização

Divisão de Fiscalização de Posturas Mobiliárias e Imobiliárias
Seção de Fiscalização de Limpeza de Terrenos Particulares

EDITAL Nº 78/2019
       Ficam os contribuintes abaixo relacionados cientificados de que foram autuados em virtude de seus 
imóveis estarem em situação irregular, conforme Processos Administrativos, em cumprimento da legislação 
vigente. Para maiores informações deverão comparecer à Divisão de Fiscalização situada à Rua Gal. 
Antunes Gurjão, 267 - Vl. Senger.
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Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.A12, LT.5
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.39, LT.10/11
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.54, LT.7
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.D, LT.21
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.A, LT.28
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação:
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.41A, LT. REMANESCENTE

Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD. - , LT.65/66

Secretaria da Segurança e Defesa Civil
Área de Fiscalização

Divisão de Fiscalização de Posturas Mobiliárias e Imobiliárias
Seção de Fiscalização de Limpeza de Terrenos Particulares

EDITAL Nº 79/2019
       Ficam os contribuintes abaixo relacionados cientificados de que foram autuados em virtude de seus 
imóveis estarem em situação irregular, conforme Processos Administrativos, em cumprimento da legislação 
vigente. Para maiores informações deverão comparecer à Divisão de Fiscalização situada à Rua Gal. 
Antunes Gurjão, 267 - Vl. Senger.

40095/2018
ELIAS DE SOUZA DIAS

418/2019 - Limpeza do terreno

R. NICANOR SILVEIRA MORAES
11133/2012
MARIZETE SANTOS CARVALHO
2776/2019 - Reparos de passeio público (calçada)
R. DINAMARCA
11379/2014
ANA MARIA MACEDO DE MONACO

Auto de Multa 760/2019 - Limpeza do terreno, SUSPENSO

R. ALMIRANTE GIANCHETTA
519/2015
FLAVIO LUIZ SANTANA

RECURSO referente Auto de Multa 1566/2019 - Limpeza do terreno, INDEFERIDO

R. MARIA REGINA DE CAMPOS
30719/2015
JARDIM DAS PALMEIRAS EMOPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECURSO referente Auto de Multa 2311/2019 - Construção de muro e/ou passeio 
público, INDEFERIDO
R. MIGUEL FERREIRA
31695/2015
ANA MARIA LIPPI DIB

Auto de Multa 699/2019 - Limpeza do terreno, SUSPENSO

R. ASSIS MACHADO
32003/2015
LR7-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

1201/2019 - Limpeza do terreno (REINCIDÊNCIA)

TRAVESSA ATENAS
35385/2015
VERA LUCIA VAQUERO MULLER

Auto de Multa 1285/2019 - Limpeza do terreno, SUSPENSO

R. SANTA TEREZINHA 

Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.32, LT.3
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.19, LT.10
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.D3, LT.14
Processo:
Nome:
Auto de Multa:
Endereço de Ação: QD.D3, LT.13

Chefe de Seção 

38258/2015
JAIR ANTONIO AGRIPINO
Auto de Multa 1285/2019 - Limpeza do terreno, SUSPENSO
R. SETE DE ABRIL
16196/2017
LUIZ HENRIQUE NERLI E SILVA

Auto de Multa 1285/2019 - Limpeza do terreno, SUSPENSO

R. PROFESSORA IRENE TIEGHI PUGLIA

LAIMA PARTICIPACOES LTDA

2381/2019 - Construção de muro e/ou passeio público

R. LEO MIGLIORINI
19447/2017
LAIMA PARTICIPACOES LTDA

2387/2019 - Construção de muro e/ou passeio público

R. LEO MIGLIORINI

Chefe de Divisão Secretário da Segurança e Defesa Civil
Geisson Ricardo Martins Flores Fabiano Pedroso de Proença Marcos de Carvalho Mariano Machado

19446/2017

A Prefeitura de Sorocaba, através da Comissão de Julgamento de Convites, torna público aos 
interessados no Convite nº. 014/2019 - CPL 184/2019, Destinado à contratação de serviço 
especializado de engenharia: projetos de arquitetura para adaptação e de plano de prevenção 
contra incêndios da “Arena Sorocaba”, que fica a licitação Homologada e Adjudicada para 
a licitante DELIBERALI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo Secretário de Planejamento e 
Projetos e pelo Secretário de Esportes e Lazer de acordo com o artigo 43, inciso VI da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e nos termos do Decreto Municipal nº. 23.511/2018. Sorocaba, 10 de 
dezembro de 2019. Comissão de Julgamento de Convites.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 715/2018.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 185/2018
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE – ITENS NÃO FARMÁCIA BÁSICA – ITEM 09.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item: PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG
- Marca: GEOLAB
- Preço unitário: R$ 0,35 (trinta e cinco  centavos).
- Quantidade: 28.000 (vinte e oito mil) comprimidos.
ÉVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.

PROCESSO: CPL nº. 518/2018.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 120/2018
OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE – ITENS FARMÁCIA BÁSICA – ITENS 06, 07, 10, 14, 17 E 20.  
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA
Item 06: CEFALEXINA 250 MG/5ML
- Marca: TEUTO
- Preço unitário: R$ 5,63 (cinco reais, sessenta e três centavos)
- Quantidade: 31.800 (trinta e um mil, oitocentos) frascos
Item 07: CEFALEXINA 500 MG
- Marca: TEUTO
- Preço unitário: R$ 0,27 (vinte e sete centavos)
- Quantidade: 1.053.000 (um milhão, cinquenta e três mil) comprimidos
Item 10: DIPIRONA GOTAS 500 MG
- Marca: FARMACE
- Preço unitário: R$ 0,66 (sessenta e seis centavos)
- Quantidade: 276.800 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos) frascos
Item 14: GLIBENCLAMIDA 5 MG
- Marca: MEDQUÍMICA
- Preço unitário: R$ 0,02 (dois centavos)
- Quantidade: 15.000 (quinze mil) comprimidos
Item 17: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
- Marca: MEDQUÍMICA
- Preço unitário: R$ 0,02 (dois centavos)
- Quantidade: 35.600 (trinta e cinco mil, seiscentos) comprimidos
Item 20: SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
- Marca: GLOBO
- Preço unitário: R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos)
- Quantidade: 41.600 (quarenta e um mil, seiscentos) envelopes
EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

A Prefeitura de Sorocaba informa aos interessados na TOMADA DE PREÇOS 019/2018 - CPL 
Nº. 533/2018, DESTINADA À CONTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “MÁRCIA MENDES 
II”, que o Sr. Secretário de Saúde resolve REVOGAR o andamento do certame. Nos termos do 
artigo 109, Inciso I, alínea “c” da Lei 8666/93 e alterações posteriores, fica aberto o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 10 de dezembro de 2019. Comissão 
Permanente de Licitação.

AVISO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO - PE nº. 245/2019
A Prefeitura Municipal de Sorocaba, através da Seção de Pregões, torna público às licitan-
tes interessadas no PREGÃO ELETRÔNICO nº. 245/2019 – CPL nº. 708/2019, destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDI-
MENTO DA DEMANDA DA PREFEITURA DE SOROCABA, que após Análise e julgamento da im-
pugnação apresentada pela empresa CS BRASIL FROTAS LTDA., decide esta Pregoeira NEGAR 
PROVIMENTO à mesma. Também informa que houve ESCLARECIMENTO 02, disponível nos 
sites https://www.licitacoes-e.com.br, licitação nº 796053 e   https://api.sorocaba.sp.gov.br/
pub-consulta, fone (15) 3238.2379 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 
10 de Dezembro de 2019. JANAINA CRISTINA JAQUES MORON – Pregoeira.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2019 - CPL Nº. 
161/2019, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE BRINQUEDOS EM POLIPROPILENO PARA 
PLAYGROUND PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SOROCABA - REA-
BERTURA. REABERTURA DIA 21/01/2020 às 09:00 horas. Informações pelos sites https://api.
sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/ e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do 
Brasil: 797780 - fone (15) 3238-2315 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 
10 de Dezembro de 2019. Stéfani Pereira Delis – Pregoeira.
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A Prefeitura Municipal de Sorocaba, através da Seção de Pregões, torna público às licitantes 
interessadas no PREGÃO ELETRÔNICO nº. 184/2019 – CPL nº. 584/2019, destinado a AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UBS 
SÃO BENTO, que houve ESCLARECIMENTO 01, disponível no site https://api.sorocaba.sp.gov.
br/pub-consulta, fone (15) 3238.2399 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Soro-
caba, 10 de dezembro de 2019. JÉSSICA CAROLINE ALVES PENA – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2019
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. 091/2019 
– CPL nº. 342/2019, destinado ao SERVIÇO DE LIMPEZA NO PAT (POSTO DE ATENDIMENTO AO 
TRABALHADOR). Sorocaba, 10 de dezembro de 2019. Jéssica Caroline Alves Pena – Pregoeira. 

A Prefeitura de Sorocaba, através da Seção de Pregão, torna público às licitantes interessadas 
no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 244/2019 - CPL Nº. 706/2019, destinado ao FORNECIMENTO 
DE CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁ, ADOÇANTE E COADOR PARA UNIDADES EXTERNAS DA PREFEITURA, 
que após análise e julgamento do pedido de impugnação apresentado pela empresa CAFÉ 
PACAEMBU LTDA, decide esta Pregoeira NEGAR PROVIMENTO ao mesmo. Sorocaba, 10 de 
Dezembro de 2019. STÉFANI PEREIRA DELIS – Pregoeira.

 
A Prefeitura de Sorocaba, através de sua Autoridade Competente, torna público que refer-
ente ao Pregão Presencial nº. 199/2019 - CPL nº. 609/2019, destinado à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO NATATINA. – SECULTUR, que resolve REVOGAR a 
presente licitação por razões de interesse público. Nos termos do Artigo 109 Inciso I “c” da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais 
recursos. Sorocaba, 10 de dezembro de 2019.  DEUSDETE DE MATOS Pregoeiro.
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A EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 15.423.234/0001-19, atendendo ao princípio da publicidade dos atos públicos, divulga a 
seguinte contratação:
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0112/2019
OBJETO: Permissão de Uso do Módulo TL –12 situado no prédio-núcleo do Parque Tecnológico 
de Sorocaba
PRAZO: 05 (cinco) anos – 10/10/2019 até 09/09/2024
PERMISSIONÁRIA: Global Data Soluções LTDA ME
Sorocaba, 10 de setembro de 2019. Roberto Machado de Freitas – Presidente da EMPTS.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0112/2019
EMPRESA/ INSTITUIÇÃO: Global Data Soluções LTDA ME
OBJETO: Permissão de Uso do Módulo TL –12 situado no prédio-núcleo do Parque Tecnológico 
de Sorocaba
FUNDAMENTO LEGAL: Art.28, inciso XIV, da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e 
Art. 3° da Lei Federal n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004.
Sorocaba, 10 de setembro de 2019. Roberto Machado de Freitas – Presidente da EMPTS.

Comunicado Secult
Informamos que a Casa de Aluísio de Almeida estará fechada entre os dias 21/12/2019 e 
01/01/2019. 
Motivo: Manutenção no local
André Mascarenhas
Divisão de Patrimônio Cultural e Histórico
Marcel Stefano Tavares Marques da Silva
Secretaria da Cultura

 (Processo nº 23.392/2019)
DECRETO Nº 25.366, 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. FABIANO DA SILVA ROSA, conforme Processo Administrativo nº 23.392/2019, a saber:
 “Terreno de formato quadrangular situado na área verde do loteamento denominado Jardim 
Santa Catarina, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as seguintes características 
e confrontações: tem início no ponto 1 defronte a divisa dos lotes 15 e 16 da quadra A-9 deste 
mesmo loteamento e segue em reta na extensão de 14,00 metros até atingir o ponto 2 de-
fronte ao lote 13 da mesma quadra, confrontando com a rua Francisco Lino da Silva, deflete 
à direita e segue em reta na extensão de 5,50 metros até atingir o ponto 3, deflete à direita e 
segue em reta na extensão de 16,30 metros até atingir o ponto 4, deflete à direita e segue em 
reta na extensão de 12,50 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, fechando aí o 
perímetro, confrontando desde o ponto 2 com o remanescente da área em questão, encer-
rando a área de 136,35 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 Mu-
nicipal, 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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Jardim Santa Catarina, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as seguintes carac-
terísticas e confrontações: tem início no ponto 1 distante 5,70 metros da rua Francisco Lino 
da Silva no alinhamento da divisa dos lotes 17 e 18 da quadra A-9 deste mesmo loteamento 
e segue em reta na extensão de 25,00 metros até atingir o ponto 2, distante 18,0 metros 
da mesma rua defronte ao lote 19 da mesma quadra, deflete à esquerda e segue em reta 
na extensão de 16,00 metros até atingir o ponto 3, deflete à esquerda e segue em reta na 
extensão de 25,00 metros até atingir o ponto 4, deflete à esquerda e segue em reta na ex-
tensão de 16,00 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, fechando aí o perímetro, 
confrontando todos os lados com o remanescente da área em questão, encerrando a área de 
400,00 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 20 mudas arbóreas nativas (espécies 
frutíferas ou 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 
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 26.754/2019)

DECRETO Nº 25.369, 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 
à Sra. MARIA DE LOURDES FRANCISCA DE OLIVEIRA, conforme Processo Administrativo nº 
26.754/2019, a saber:
 “Inicia-se no ponto entre o lote 13 da quadra E0 do loteamento Parque São Bento e a Rua Se-
bastião França da Silva, segue no sentido horário e na distância de 25,00 metros confrontando 
com o lote 13 e parte do lote 12 da quadra E0 do loteamento Parque São Bento, deflete à 
direita e segue na distância de 18,50 metros, deflete à direita e segue na distância de 37,00 
metros, deflete à direita e segue na distância de 15,50 metros, deflete à direita e segue na 
distância de 12,00 metros, deflete à esquerda e segue na distância de 3,00 metros, todas estas 
faces confrontando com o remanescente da área verde II,  retornando ao ponto inicial desta 
descrição, perfazendo uma área de 648,50 metros quadrados”.
Art. 2º  A permissionária 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 ou 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 

(Processo nº 24.209/2019)
DECRETO Nº 25.367, 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. ANDERSON CLAYTON PEREIRA, conforme Processo Administrativo nº 24.209/2019, a 
saber:
 “Terreno de formato quadrangular situado no sistema de lazer do loteamento denominado 
Jardim Santa Esmeralda, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as seguintes carac-
terísticas e confrontações: tem início no ponto 1 defronte a rua Amadeu de Souza e segue em 
reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 2 confrontando com a rua Wenceslau 
Correa Lacerda, deflete à direita e segue em reta na extensão de 6,00 metros até atingir o 
ponto 3, deflete à direita e segue em reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 4, 
deflete à direita e segue em reta na extensão de 6,00 metros até atingir o ponto 1, início desta 
descrição, fechando aí o perímetro, confrontando desde o ponto 2 com o remanescente da 
área em questão, encerrando a 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 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 23.394/2019)

DECRETO Nº 25.368, 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. VALDENIR JAIR MOLITOR, conforme Processo Administrativo nº 23.394/2019, a saber:
 “Terreno de formato quadrangular encravado na área verde do loteamento denominado 
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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 serviços públicos mensuráveis e divi-
síveis, 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 
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 3.989/2016)
DECRETO Nº 25.370, 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. 
PAULO CORREIA DA SILVA, conforme Processo Administrativo nº 3.989/2016, a saber:
 “Faz frente para a Rua Cristovam Garcia Molina, para a qual mede 13,78 metros, do lado 
direito de quem da referida rua olha para o imóvel mede 20,00 metros confrontando com 
o remanescente do sistema de lazer 2 do Jardim Atílio Silvano, do lado esquerdo mede 
8,10 metros em curva à direita, na confluência da Rua Cristovam Garcia Molina com a 
Rua Babi Berlim e mais 15,98 metros em curva à esquerda confrontando com a Rua Babi 
Berlim, nos fundos mede 15,00 metros, totalizando a área de aproximadamente 342,00 
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 
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 31.528/2019)
DECRETO Nº 25.371, 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. 
ELIO BRANDE DE SOUZA, conforme Processo Administrativo nº 31.528/2019, a saber:
 “Terreno constituído por parte do sistema de lazer do loteamento denominado Jardim Santo 
Amaro, nesta cidade, pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, tendo as seguintes 
características e confrontações: faz frente para a Rua Mobil Lopes de Oliveira, para a qual 
mede 18,70 metros, do lado direito de quem da referida rua olha para o imóvel mede 3,60 
metros e nos fundos mede 18,00 metros, confrontando nestas faces com o remanescente do 
sistema de lazer, no lado esquerdo mede 8,92 metros confrontando com o lote 1 da quadra 
P do mesmo loteamento, onde está edificado o prédio nº 385, totalizando a área aproximada 
de 112,35 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 21.034/2019)
DECRETO Nº 25.372, 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. JOSÉ ANTONIO SANCHES IFANGER, conforme Processo Administrativo nº 21.034/2019, 
a saber:
“Terreno constituído por parte de sistema de lazer do loteamento denominado Jardim Rosária 
Alcoléa, nesta cidade, pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, com as seguintes car-
acterísticas e confrontações: tomando-se como referência o ponto 1, situado na divisa com 
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o lote 8 da quadra E, lado esquerdo de quem da rua olha para o mesmo, deste ponto segue 
em reta, no sentido horário, na distância de 15,00 metros até o ponto 2, confrontando com a 
Rua Wilma Tavares Simoni, deflete à direita e segue em reta na distância de 26,00 metros até 
o ponto 3, deflete à direita e segue em reta na distância de 15,00 metros até o ponto 4, con-
frontando do ponto 2 ao 4 com o remanescente do mesmo terreno, deflete à direita e segue 
em reta na distância de 26,00 metros até o ponto 1, confrontando com a lateral do lote 8, da 
quadra E, ponto inicial da descrição e encerrando uma área de 390,00 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 
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 11.415/2018)
DECRETO Nº 25.373, 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 pub-
licação deste Decreto, o uso do imóvel municipal abaixo descrito e caracterizado à ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL FLORESTA CULTURAL, conforme Processo Administrativo nº 11.415/2018, a saber:
 “Terreno localizado em área institucional do loteamento denominado Jardim Residencial 
Valença, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com frente para a rua Antonio Arrojo 
Peres, com as seguintes características e confrontações: tem início no ponto 1, situado no vér-
tice que faz divisa com o lote 17 da quadra D deste mesmo loteamento, desse ponto segue em 
reta pelo sentido horário na extensão de 44,67 metros confrontando com a rua em questão 
até atingir o ponto 2, deflete à direita e segue em reta na extensão de 81,10 metros até atingir 
o ponto 3, confrontando com a área reservada para edifícios públicos do Parque Três Meni-
nos, deflete à direita e segue em reta na extensão de 20,28 metros até atingir o ponto 4, de-
flete à esquerda e segue na extensão de 26,82 metros até atingir o ponto 5, deflete à direita e 
segue na extensão de 25,24 metros até atingir o ponto 6, deflete à direita e segue na extensão 
de 3,50 metros até atingir o ponto 7, confrontando desde o ponto 3 com o sistema de lazer do 
loteamento Jardim Valença, segue em reta na extensão de 15,00 metros até atingir o ponto 
8, confrontando com o lote 1, segue em reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 
9, confrontando com o lote 2, segue em reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 
10, confrontando com o lote 3, segue em reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 
11, confrontando com o lote 4, segue em reta na extensão de 10,00 metros até atingir o ponto 
12, confrontando com o lote 5, deflete à direita e segue em reta na extensão de 25,00 metros 
, confrontando com o lote 17, todos da quadra D do loteamento Jardim Valença, até atingir 
o ponto 1, início desta descrição, fechando aí o perímetro e encerrando a área de 3.327,49 

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 públi-
cas incidentes sobre o imóvel ora permitido, decorrentes de serviços públicos mensuráveis e 
divisíveis, utilizados pela permissionária ou postos a sua disposição.
Art. 5º  As eventuais benfeitorias existentes no imóvel, quando de sua devolução ao Poder 
Municipal, ficarão integradas ao Patrimônio Público, 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 24.210/2019)

DECRETO Nº 25.210, 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. 
CLODOALDO SOARES, conforme Processo Administrativo nº 24.210/2019, a saber:
 “Terreno de formato quadrangular caracterizado como parte do lote 5 da quadra 1A do lotea-
mento denominado Vila Sabiá, nesta cidade, pertencente à municipalidade, com as seguintes 
características e confrontações: tem início no ponto 1 divisa com o lote 6 da mesma quadra 
e segue em reta na extensão de 5,50 metros até atingir o ponto 2 confrontando com a rua 
Antonio Gazzola, deflete à direita e segue em reta na extensão de 14,00 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 2 com o remanescente do lote 5, deflete à direita e segue em 
reta na extensão de 14,00 metros até atingir o ponto 1, início desta descrição, fechando aí 
o perímetro, confrontando com o lote 6 da mesma quadra, encerrando uma área de 77,00 
metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel exclusivamente para limpar e cuidar da área, 
bem como o plantio de 1 muda de espécie arbórea nativa (espécie frutífera). É vedado, qual-
quer tipo de edificação e a prática de utilização para fins comerciais.
Parágrafo único. A muda de árvore de espécie arbórea nativa (espécie frutífera) pode ser 
retirada 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.
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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 18.833/2019)
DECRETO Nº 25.375, 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. BENEDITO SOARES, conforme Processo Administrativo nº 18.833/2019, a saber:
 “Terreno de formato quadrangular localizado no espaço livre do loteamento denominado 
Jardim Conceição, nesta cidade, na rua Luiz Roque de Oliveira, pertencente à municipalidade, 
com as seguintes características e confrontações: tem início no ponto 1 defronte ao lote 1 da 
quadra 9 deste mesmo loteamento e segue em reta na extensão de 15,00 metros até o ponto 2, 
confrontando com a rua Luiz Roque de Oliveira, deflete à direita e segue no sentido horário em 
reta na extensão de 33,00 metros até atingir o ponto 3, confrontando com o lote 20 da quadra 
10 deste mesmo loteamento, deflete à direita e segue em reta na extensão de 15,00 metros até 
atingir o ponto 4, deflete à direita e segue em reta na extensão de 33,00 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 uma área de 495,00 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 de espécies arbóreas nativas 
(mudas 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 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

(Processo nº 17.147/2019)
DECRETO Nº 25.376, DE 9 DE NOVEMBRO 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 Sra. 
ISABELA MACHADO AGRELLA SOARES, conforme Processo Administrativo nº 17.147/2019, a 
saber:
“Terreno constituído por parte da área verde do loteamento denominado Jardim Residencial 
Villagge Ipanema II, nesta cidade, pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, localizado 
defronte a parte do lote 28, lotes 29, 30, 31 e parte do lote 32, todos da quadra C do mesmo 
loteamento, tendo as seguintes características e confrontações: na frente mede 31,00 metros 
confrontando com a Rua 3, no lado direito, de quem da Rua 3 olha para o imóvel, mede 20,00 
metros, no lado esquerdo mede 15,00 metros e nos fundos mede 31,40 metros, confrontando 
nestas faces com o remanescente da área verde em questão, totalizando uma área de 542,50 
metros quadrados.”
Art. 2º  A permissionária deverá utilizar o imóvel exclusivamente para o plantio de culturas 
rápidas e/ou árvores frutíferas, bem como o plantio de 30 mudas de espécies arbóreas nativas 
(espécies tardias). 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 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 serviços públicos mensuráveis e divi-
síveis, 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 
verba orçamentária própria.
Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 9 de novembro 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 38.111/2019)
DECRETO Nº 25.378, DE 10 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 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA - CMESO, conforme Processo Adminis-
trativo nº 38.111/2019, a saber: 
“Terreno constituído por parte de sistema de recreio, situado na Rua Campinas, nº 110, no 
loteamento denominado Jardim Leocádia, pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, 
nesta cidade, tendo início sua descrição no ponto 1, distante 30 metros da esquina da Rua 
Campinas com a Rua Pilar do Sul, deste ponto segue em reta, no sentido horário, na distância 
de 63,00 metros até o ponto 2, confrontando com a Rua Campinas e no lado oposto da rua 
com os lotes de 7 a parte do 13, da quadra 43 do mesmo loteamento, deste ponto deflete à 
direita e segue em reta na distância de 40,00 metros até o ponto 3, deste ponto deflete à di-
reita e segue em reta na distância de 63,00 metros até o ponto 4, deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta na distância de 40,00 metros até o ponto 1, confrontando do ponto 2 
ao 1 com o remanescente do mesmo terreno, atingindo o ponto inicial da descrição e encer-
rando uma área de 2.520,00 metros quadrados. No referido terreno há uma área construída 
de 97,98 metros quadrados”.
Art. 2º  O permissionário deverá utilizar o imóvel para instalação do Conselho Municipal de 
Educação de Sorocaba – CMESO, que será prévia e periodicamente acompanhado pela Secre-
taria da Educação – SEDU. 



Jornal do Município 8Jornal do MunicípioNº 2.40122         Sorocaba,  10 de dezembro de 2019

Arquivo assinado digitalmente. Para mais informações consulte http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/jornal-do-municipio/

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, independentemente de qualquer 
indenização, sem prévio aviso, a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 6º  As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de 
verba orçamentária própria.
Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em ¬¬10 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
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 27.253/2019)
DECRETO Nº 25.377, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre a revogação dos dispositivos que menciona, cria unidades escolares, transfor-
ma Centro de Educação Infantil em Escola 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, e;
CONSIDERANDO a necessidade de se proceder com a reorganização de unidades de ensino 
da Secretaria Municipal da Educação, especialmente no que se refere a desvinculação des-
tas unidades externas componentes da rede pública municipal de ensino, visando possibilitar 
que as mesmas sejam dotadas de plena autônoma, com posterior atribuição de suas equipes 
gestores correspondentes, conferindo melhor qualidade e eficácia na gestão destas unidades;
CONSIDERANDO que, com tal feito, torna-se imperiosa a formalização da nova estrutura 
administrativa destes próprios específicos, compreendendo além de sua destinação de uso, 
também com a adequada determinação de sua finalidade social no atendimento dos serviços 
públicos inerentes à Secretaria Municipal da Educação.
DECRETA:
Art. 1º  Fica expressamente revogado o inciso XI, do artigo 1º, do Decreto nº 22.168, de 3 de 
fevereiro de 2016.
Art. 2º  Fica criada a seguinte unidade escolar junto à rede pública municipal de educação 
infantil, da Secretaria Municipal da Educação:
I –  CEI 114, situado à Rua João Baptista de Camargo, nº 10 – Jardim Bonsucesso.
Art. 3º  Fica o Centro de Educação Infantil – CEI 113 “Antenor Monteiro de Almeida”, situado 
na Rua Roberto Vieira Holtz, nº 95 – bairro Aparecidinha, transformado em Escola Municipal 
“Antenor Monteiro de Almeida”, no mesmo endereço, para atendimento da rede pública mu-
nicipal de ensino.
Parágrafo único. O Centro de Educação Infantil – CEI 113 “Antenor Monteiro de Almeida” fica 
formalmente desvinculado do Centro de Educação Infantil – CEI 10 “Eglantina Rocco Perli”.
Art. 4º  As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.
Art. 5º  Este Decreto entrará em vigor a partir de 2 de janeiro de 2020.
Palácio dos Tropeiros, em 10 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
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 42.269/2019)
LEI Nº 12.142, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre denominação de “Antonio Bernardi” a uma via pública e dá outras providên-
cias).
Projeto de Lei nº 338/2019 – autoria do Vereador JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
Art. 1º  Fica denominada “Antonio Bernardi” a Rua “03”, localizada no Jardim Vivendas do 
Lago II, que se inicia na Rua Victor Fernando Loureiro e termina na Rua 02, neste mesmo 
loteamento.
Art. 2º  A placa indicativa conterá, além do nome, a expressão “Cidadão Emérito 1916 - 1992”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamen-
tária própria.
Art. 4º  Esta Lei 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
FABIO DE CASTRO MARTINS 
Secretário de Planejamento e Projetos
Publicada 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
JUSTIFICATIVA:
Antonio Bernardi, nasceu em 04/07/1916 no Município de Veranópolis-RS, e faleceu em 
09/06/1992 no Município de Sorocaba-SP.
Em 1947 mudou se para Sorocaba com sua esposa a professora Israelina Machado Bernadi e 
o seu primeiro filho Wanderley Bernardi.
Com o sócio também gaúcho Meri Beltrame fundou a loja Renner de roupas masculinas, que 
funcionou por quase 40 anos sendo referência no comercio de Sorocaba na rua XV de novembro.
Criou e formou aqui seus sete filhos: Wanderley, Vinicius, Maria Luiza, Marcus, Iara, Ibere e 
Marcelo e deixou 10 netos e sete bisnetos.
Foi rotariano de destaque no Rotary Sul e um dos comerciantes mais antigos de Sorocaba.

(Processo nº 42.268/2019)
LEI Nº 12.143, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre denominação de “DOUTOR EURÍPEDES RAMOS DA SILVA” a um imóvel público 
de nossa cidade e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 335/2019 – autoria do Vereador JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
Art. 1º  Fica denominada “DOUTOR EURÍPEDES RAMOS DA SILVA“ a base operacional do 
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) localizado na Rua Professor Júlio Pinto 
Ferreira, 1422 - Vila Tortelli, nesta cidade.
Art. 2º  As placas indicativas conterão, além do nome, a expressão: “Dentista Emérito 1931 - 
2019”.
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 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
FABIO DE CASTRO MARTINS 
Secretário de Planejamento e Projetos
ADEMIR HIROMU WATANABE
Secretário da Saúde
Publicada 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
JUSTIFICATIVA:
Eurípedes Ramos da Silva, nasceu na cidade de Bernardino de Campos em 02 de janeiro de 
1931, filho de Adelaide Augusta da Silva e de Izaltino Ramos da Silva.
Casado com Rute Gargano Ramos da Silva e desta feliz união nasceu Eurípedes Ramos da Silva 
Junior e de seu primeiro casamento os filhos Cristiane, Cláudia e Gisele já falecida.
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Formado em Odontologia pela Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro na cidade de 
Uberaba/MG concluído em 1956. Exerceu sua profissão de cirurgião dentista por muitos anos, 
o qual galgou brilhantes degraus de reconhecimentos.
Em seu vasto currículo profissional foi realmente expressivo tanto na área de saúde pública, 
na vida social bem como na trajetória extracurricular. Foi Vice-Presidente e Diretor Social do 
Clube União Recreativo, Presidente do Sorocaba Clube por 12 anos, Vice-Presidente e Presi-
dente do Lions Clube de Sorocaba, sócio fundador do Ipanema Clube, sócio fundador do Cír-
culo Italiano, sócio fundador do Lions Clube Sorocaba-Sul, foi honrado com a Medalha “Ana 
Neri” em reconhecimento pela sociedade brasileira de educação, foi reconhecido colaborador 
pelo Jornal Diário de Sorocaba na comemoração dos 25 anos de fundação, citado como ci-
dadão exemplar e digno de serem seguidos no livro “Gente” de Alcir Guedes.
Doutor Eurípedes Ramos da Silva deixou saudades em 03 de setembro de 2019.   

(Processo nº 42.267/2019)
LEI Nº 12.144, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre denominação de “ROBERVAL PERES DE ATHAÍDE” a uma via pública e dá outras 
providências).
Projeto de Lei nº 333/2019 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
Art. 1º  Fica denominado “ROBERVAL PERES DE ATHAÍDE” a Rua 01, do Núcleo Habitacional 
Jardim Guadalupe, que tem início na Rua Angelo Henrique Dorelli com término na Rua Maria 
das Graças Rodrigues dos Santos.
Art. 2º  A placa indicativa conterá, além do nome, a expressão “Cidadão Emérito 1962 – 2016”. 
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamen-
tária própria.
Art. 4º  Esta Lei 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
FABIO DE CASTRO MARTINS 
Secretário de Planejamento e Projetos
Publicada 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
 SAJ-DCDAO-PL-EX-189/2019 
Processo nº 29.438/2019
Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e Nobres Pares, 
o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a denominação “Roberval Peres de Athaíde” a uma 
via pública e dá outras providências.
Inicialmente cumpre informar que este Projeto de Lei é consequência de sugestão efetivada 
pelo Vereador Fausto Peres, com a apresentação da Justificativa que segue abaixo:
 O Senhor Roberval Peres de Athaíde, natural de Assis/SP, nascido em 09/11/1962 e falecido 
em 02 de fevereiro de 2016, foi casado com a senhora Sílvia de Paula Leite Athaíde e dessa 
união teve 3 filhos (Willian, Diego e Danilo) e uma filha (Andriele). Seus trabalhos no início de 
sua vida profissional em Sorocaba foi muito difícil.
 Depois de muitos trabalhos informais, foi o registrado na Empresa VIMA – Viação Manchester 
Ltda, como cobrador, em 1978. 
Foi motorista na SPLICE – Construtora e Pavimentação Ltda. Também, foi motorista na Em-
presa Viação Nossa Senhora da Ponte Ltda. Foi por muitos anos músico, tocou trombone, na 
Igreja Congregação Cristã do Brasil, de Sorocaba. 
Por todas as razões aqui expostas, entendo estar devidamente justificado o presente Projeto 
de Lei, conto com o costumeiro apoio de Vossa Excelência e D. Pares no sentido de transfor-
má-lo em Lei.

(Processo nº 42.265/2019)
LEI Nº 12.145, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre a denominação de “Ignês Martins Viana Canhada” a uma praça pública munici-
pal e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 322/2019 – autoria do Veraador JOÃO DONIZETI SILVESTRE.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
Art. 1º  Fica denominada “Ignês Martins Viana Canhada”, a praça pública municipal, localizada 
na Avenida Comendador Camilo Julio, Região Norte, Área 01. 
Art. 2º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamen-
tária própria. 
Art. 3º  Esta Lei 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
FABIO DE CASTRO MARTINS
Secretário de Planejamento e Projetos
Publicada 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
JUSTIFICATIVA:
Ignês Martins Canhada nasceu em 01/05/1946, em Laras, Distrito de Laranjal Paulista-SP, filha 
de Antonio Martins Viana e Vitoria Viana de Lara, passou sua infância em sítio da família em 
um lugarejo, na cidade natal, conhecido como Capela de São Sebastião.
Fez o curso primário em colégio interno em Tietê-SP, e após os 16 anos, com o falecimento de 
seu pai Antonio, foi residir em Osasco-SP.
Em 30/01/1965, casou-se com Antonio Canhada, e desta união matrimonial frutificaram, 
quatro filhos: Marcos Antonio, Marcelo André, Maria Angela e Maísa Alessandra.
Em meados de 1970, se mudaram para Sorocaba, fixando residência inicial no Bairro Cajuru do 
Sul, naquela época, além de cuidados com o lar e com os filhos, exercia de forma voluntária 
atividades de produção da merenda, para os alunos na escola estadual Prof. José Quevedo, 
onde seus filhos estudavam.
No inicio dos anos 80, a família fixou residência na Vila Progresso, e logo em seguida na 
Vila Angélica, onde já com os filhos crescidos, prestou concurso público e tomou posse em 
16/03/1987 na Prefeitura Municipal de Sorocaba, onde foi servidora por 19 anos, até sua apo-
sentadoria em 2006, aos 60 anos de idade. Durante este período no funcionalismo público, 
trabalhou em diversas instituições públicas, dentre elas: Centro esportivo Dr. Pitico, Centro 
Esportivo Jardim Simus, Ginásio Municipal de Esportes, Estádio Walter Ribeiro, e por fim no 
Centro Esportivo da Vila Gabriel, onde encerrou sua carreira pública. Por estes lugares, col-
ecionou muitos amigos e reconhecimentos por participação contributiva em diversos eventos 
importantes, para a cultura sorocabana, dentre eles, Jogos Regionais, Inverno Quente, Férias 
Quentes, Expo Verde.
Nos últimos anos, residia na Rua Antonio José Matos Correa, no Parque Ibiti do Paço, onde 
desfrutava de sua justa e merecida aposentadoria, com atenção especial a seus quatro netos, 
Marcelo, Fernando, Antonio e Natalia e seu recém-chegado bisneto, Arthur.
Faleceu em 17/05/2019 aos 73 anos e foi sepultada em sua terra natal, Laranjal Paulista.

(Processo nº 42.266/2019)
LEI Nº 12.146, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre denominação de “JOSÉ NAGIB JACOB” a Área de Lazer localizada na Rua Avaré, 
em frente ao nº 34, no Jardim Iguatemi e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 327/2019 – autoria do EXECUTIVO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
Art. 1º  Fica denominada “JOSÉ NAGIB JACOB” a Área de Lazer, localizada na Rua Avaré, em 
frente ao nº 34, no Jardim Iguatemi.
Art. 2º  A placa indicativa conterá, além do nome, a expressão “Cidadão Emérito 1957-2008”.
Art. 3º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamen-
tária própria.
Art. 4º  Esta Lei 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
FABIO DE CASTRO MARTINS 
Secretário de Planejamento e Projetos
Publicada 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
SAJ-DCDAO-PL-EX-188/2019 
Processo nº 26.425/2019
Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e Nobres Pares 
o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre a denominação de “JOSÉ NAGIB JACOB” à Área de 
Lazer, localizada em frente ao nº 34 no Jardim Iguatemi.
Inicialmente, cumpre informar que este Projeto de Lei é consequência de sugestão efetivada 
pelo Vereador Anselmo Rolim Neto, com a apresentação da justificativa que segue abaixo:
“JOSÉ NAGIB JACOB, nascido no dia 23 de maio de 1957, na cidade de Tietê/SP, vindo para a 
cidade de Sorocaba/SP no ano de 1983. Desde então veio morar com sua esposa Rosa Maria 
Capelini Jacob no bairro Jardim Iguatemi, onde tiveram 3 (três) filhos, Ana Laura Jacob, Wil-
liam Jacob e José Nagib Jacob Júnior.
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José Nagib Jacob conhecido como Jacó, veio para cidade de Sorocaba para tentar uma vida 
melhor com mais oportunidades empresariais. Era uma pessoa simples que mal sabia ler e 
escrever, mas muito humilde, inteligente, comunicativo, alegre, bondoso e com muita von-
tade de vencer. Com isso começou sua trajetória no bairro Jardim Iguatemi, sempre disposto 
ajudar os outros, foi uma pessoa muito marcante para o bairro realizando inúmeras melhorias 
para o mesmo.
Proprietário da empresa TERJAC – Locações para Terraplanagem Ltda, existente em Sorocaba 
há 30 anos no ramo da construção civil. Vindo a falecer no dia 06 de dezembro de 2008, decor-
rente de um câncer no fígado.
Devido ao seu enorme coração, ficou muito conhecido no bairro, onde sempre ajudou os 
moradores e comerciantes, em tudo que estava ao seu alcance. A sua história é até hoje lem-
brada pelas pessoas, foi uma grande perda.
José Nagib Jacob (Jacó), como ele se “autodenominava” dizia ser abençoado duas vezes por 
ter dois nomes santos. Sua trajetória foi muito parecida com a de Jacó da bíblia, uma pessoa 
guiada por Deus, com a sensibilidade de enxergar a necessidade de ajudar ao próximo sem 
fazer diferença, com força e coragem para lutar e não desistir, pois tudo que foi conquistado 
por ele foi com muita luta, trabalho e dedicação. Deixou um legado para sua esposa, filhos e 
empresa que, continuam fazendo melhorias no bairro em projetos sociais, acreditando que 
cada um fazendo a sua parte como na história do beija-flor que tentava apagar o incêndio da 
floresta todos podemos fazer a diferença”. 
Por todas as razões aqui expostas, entendo estar devidamente justificado o presente Pro-
jeto de Lei e, conto com o costumeiro apoio de Vossa Excelência e D. Pares no sentido de 
transformá-lo em Lei.

(Processo nº 18.286/2010)
LEI Nº 12.140, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Altera o § 2º do art. 4º da Lei nº 10.052, de 25 de abril de 2012, que estabelece normas 
especiais para funcionamento de bares e similares, dispõe sobre aplicação de sanções ad-
ministrativas pela prática de desvio de finalidade em atividades comerciais, industriais ou de 
prestação de serviço no Município e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 299/2019 – autoria do Vereador IRINEU DONIZETI DE TOLEDO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
Art. 1º  O § 2º do art. 4º da Lei nº 10.052, de 25 de abril de 2012, que estabelece normas espe-
ciais para funcionamento de bares e similares, dispõe sobre aplicação de sanções administra-
tivas pela prática de desvio de finalidade em atividades comerciais, industriais ou de presta-
ção de serviço no Município e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...
...
§ 2º  Após interdição do estabelecimento, desde que sanadas todas as irregularidades apon-
tadas, o Executivo poderá conceder nova licença de funcionamento, para a mesma atividade, 
atendida a legislação vigente.
...” (NR)
Art. 2º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamen-
tária própria. 
Art. 3º  Esta Lei 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
Publicada 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
 JUSTIFICATIVA:
O presente Projeto de Lei altera o § 2º do art. 4º da Lei nº 10.052, de 25 de abril de 2012, que 
estabelece normas especiais para funcionamento de bares e similares, dispõe sobre aplicação 
de sanções administrativas pela prática de desvio de finalidade em atividades comerciais, in-
dustriais ou de prestação de serviço no Município e dá outras providências.
Referido parágrafo punia os estabelecimentos interditados por conta de irregularidades 
quanto ao funcionamento em horário especial, impingindo a possibilidade de reabertura 
apenas após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, entretanto, entendemos que se 
trata de excesso de punição, uma vez que a Legislação já possibilita a imposição de outras 
penalidades como multa, cancelamento do regime especial de funcionamento ou mesmo 
a interdição.
Atualmente, com níveis altos de desemprego, com a renda escassa e o orçamento dos entes 
cada vez mais comprometido, não se mostra plausível exigir que o estabelecimento, gerador 

de emprego, renda e imposto, já punido anteriormente com a interdição, tenha que aguardar 
o prazo de 12 (doze) meses, mesmo que com as irregularidades sanadas, para poder obter 
nova licença de funcionamento.
Assim, propõe a alteração do referido paragrafo para que, assim que regularizada a situação 
que motivou a interdição, o estabelecimento possa, de pronto, requer nova licença.
Contamos, assim, com o apoio dos Nobres Colegas no sentido de transformar o presente 
Projeto em Lei.

(Processo nº 42.270/2019)
LEI Nº 12.141, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2 019.

(Institui no Município de Sorocaba o programa “Recrutinha Mirim” e dá outras providências).
Projeto de Lei nº 276/2018 – autoria do Vereador RODRIGO MAGANHATO.
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
Art. 1º  Fica instituído no âmbito do Município de Sorocaba o programa “Recrutinha Mirim”, 
com a finalidade de contribuir com a comunidade local, proporcionando condições favoráveis 
que auxiliem na formação integral das crianças.
Parágrafo único. O programa é destinado as crianças de 8 a 12 anos de idade incompletos, que 
serão selecionadas entre alunos da rede pública municipal. 
Art. 2º  São objetivos do programa “Recrutinha Mirim”:
I -  Despertar nas crianças o reconhecimento de valores positivos associados à família, aos 
estudos escolares, ao trabalho profissional, à saúde física e mental, ao respeito ao patrimônio 
público, às pessoas de modo geral, e às leis e demais normas;
II -  Oferecer atividades voltadas para o desenvolvimento integral da criança, estimu-
lando o aprendizado e o desenvolvimento de atitudes sociais positivas, tais como: dis-
ciplina, hierarquia, respeito ao próximo, ética, cooperação mútua, amizade, cidadania, 
entre outras;
III -  Promover a integração das ações com todas as instituições correlatas ao desenvolvimento 
e defesa dos direitos da criança;
IV -  Promover um intercâmbio entre o “Projeto Recrutinha Mirim” com todos os demais pro-
jetos e programas e desenvolvimento social em andamento no Município e região.
Art. 3º  Para implantação do programa Recrutinha Mirim, a Administração Municipal poderá 
firmar parcerias com Exército Brasileiro, através do Tiro de Guerra 02-040 e outras instituições 
públicas e privadas, de forma similar ao disposto na Lei nº 8.620, de 17 de novembro de 2008.
Art. 4º  Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas comple-
mentares necessárias à execução da presente Lei. 
Art. 5º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamen-
tária própria. 
Art. 6º  Esta Lei 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
PAULO HENRIQUE SORANZ
Secretário de Igualdade e Assistência Social
WANDERLEI ACCA
Secretário da Educação
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO
Secretário da Segurança e Defesa Civil
Publicada 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
JUSTIFICATIVA:
É de amplo conhecimento que muitos problemas sociais, como por exemplo, a marginaliza-
ção, a criminalidade e a violência surgem quando a população passa privação de seus direi-
tos essenciais. Assim, a busca de soluções para essas questões negativas deve surgir de uma 
aplicação integrada das políticas públicas, por meio da união do Poder Público e da sociedade 
civil organizada.
É baseando-se nisso que propomos o “Projeto Recrutinha Mirim” como um instrumento social 
atuando, especialmente, com foco na promoção da qualidade de vida, prevenção da criminali-
dade e da violência, através de um conjunto estruturado de políticas públicas voltadas pata a 
inclusão social, integração e mobilização comunitária.
Esse conjunto de ações tem como eixos principais a defesa da vida, o respeito à cidadania e 
a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Dessa forma, acredita-
mos que essa proposta de trabalho solidário contribuirá para a construção da cidadania do 
individuo e do desenvolvimento social de nossas crianças, que serão os adultos do amanhã. 
Baseando-se nisso, definimos o lema do “Projeto Recrutinha Mirim” como: Ajudando a con-
struir um futuro melhor!!!.
E como forma de propaganda positiva da instituição “Exército Brasileiro”, através do Tiro de 
Guerra 02-040, junto à população do Município e da região.
Neste sentido, é que apresentamos o presente Projeto de Lei para apreciação dos Nobres Pares.
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