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Prefeitura solicita construção de passarela no Florianópolis

As obras de infraestrutura da Avenida Pací�-
co Moneda, localizado no bairro Vargeão, 
foram retomadas essa semana pela constru-
tora HM Engenharia. A previsão é de que 
essas obras de asfaltamento e iluminação 
sejam concluídas no prazo de 60 dias.  

As obras de infraestrutura da Avenida Pací�-
co Moneda, localizado no bairro Vargeão, 
foram retomadas essa semana pela constru-
tora HM Engenharia. A previsão é de que 
essas obras de asfaltamento e iluminação 
sejam concluídas no prazo de 60 dias.  

As obras de infraestrutura da Avenida Pací�-
co Moneda, localizado no bairro Vargeão, 
foram retomadas essa semana pela constru-
tora HM Engenharia. A previsão é de que 
essas obras de asfaltamento e iluminação 
sejam concluídas no prazo de 60 dias.  

A Prefeitura de Jaguariúna 
solicitou ao Diretor da 
Divisão Regional (DR1) do 
Departamento de Estrada de 
Rodagem (DER/SP), Cleiton 

Luiz de Souza, a construção 
de uma passarela na altura 
do Km 68 da Rodovia SP-95, 
que liga Jaguariúna à 
Amparo.

A passarela viabilizará a 
travessia de pedestres que 
utilizam o meio de transpor-
te coletivo e precisam aces-
sar o bairro Jd. Florianópolis.
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informativo, dando transparência às ações do 
governo.
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TOMAZ DE AQUINO PIRES

É PRECISO APRENDER COM A EUROPA
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SOS Cidadão
199

Restaurar as construções, zelar pela 
arquitetura dos prédios que testemunha-
ram o nascimento e as primeiras décadas 
da História de Jaguariúna, hoje, signi�ca, 
acima de tudo, grande investimento em 
Turismo e em Economia, colaborando 
com uma nova modernização da cidade. 
O grau de conscientização dos munícipes 
no século XXI aprofunda-se, à medida que 
a cidade cresce, progridem, os cidadãos 
galgam degraus mais elevados em sua 
formação acadêmica e nível cultural e 
percebe que é urgente preservar as suas 
raízes, suas memórias, sua história, sua 
IDENTIDADE.  O povo que não guarda as 
suas memórias não tem Passado, nem 
terá Futuro. Um povo culto guarda a sua 
história, investe nesta nova moderniza-
ção da cidade, que preserva o PATRIMÔ-
NIO HISTÓRICO. É preciso aprender com a 
civilização europeia formada por sua 
história milenar, a valorizar sua experiên-
cia de vida, por isso intensi�ca o resgate 
do seu patrimônio cultural, construído 
pela engenharia e pela arquitetura dos 
seus antepassados. É a sabedoria do 
Velho Mundo, plena de Avaliações,  de 
Planejamento, de Contenção de Gastos. 
Ela não troca seus históricos e artísticos 
prédios centenários ou milenares por 
barracões de concreto pré-moldado e/ou 
por estrutura metálica de paupérrimo 
estilo e astronômico gasto.  A tudo se 
restaura! As construções antigas eram 
planejadas de acordo com a posição do 
sol, pleno arejamento, o desinfetante 
natural era considerado como norma 

essencial e rigorosa de salubridade. A 
altura, a inclinação do telhado, a clarida-
de, tudo eram fatores a serem considera-
dos por sábios engenheiros civis, arquite-
tos, cujas construções nunca desabaram. 
Restauram seus prédios, reutilizando-os, 
poupam suas economias. Adaptam suas 
fortalezas milenares para as necessidades 
do tempo presente, visando ao mercado 
de trabalho, aos salários, ao emprego em 
benefício da comunidade. À medida que 
cultuam o caminho feito por seus 
antepassados, perpetuam a HISTÓRIA, 
preserva a ARTE, suas memórias, sua 
IDENTIDADE.  Investem seus preciosos 
recursos �nanceiros em EDUCAÇÃO e 
SAÚDE. Os países europeus candidatam-
-se a sede de Copa do Mundo de futebol, 
só depois de cuidarem devidamente de 
sua população, depois de atenderem as 
verdadeiras prioridades de sua civilização 
de Primeiro Mundo.   Não poluem o ar, 
nem a terra, nem o mar. Despoluem os 
rios. Não loteiam montanhas. Seguem os 
ensinamentos do Papa Francisco em sua 
última encíclica: Apagam as luzes, 
fecham as torneiras, plantam árvores! 
Não constroem, através de sórdidas 
licitações e de fraudulentos empreendi-
mentos, estádios de futebol que podem 
�car ociosos e outras construções para 
gerar propinas para um partido político.  
O Brasil tem muito que aprender com a 
Europa.
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Jaguariúna participa da Reunião de Trabalho com Fundos Municipais

Jaguariúna é destaque em Catálogo Turístico do Circuito  das Águas Paulista

O Fundo Social de Solidarieda-
de de Jaguariúna participou 
da Reunião de Trabalho com 
as primeiras-damas e presi-
dentes de Fundos Municipais 
da Região de Campinas na 

tarde desta terça-feira, 23, no 
Centro Comunitário de Ameri-
cana. 
Na oportunidade foram 
apresentadas para a presiden-
te do Fundo Social do Estado 

de São Paulo e demais municí-
pios, as ações desenvolvidas 
pelo Fundo Social em parceria 
com Estado, como a Escola de 
Moda, Escola de Beleza e 
Padaria Artesanal.

ROSEIRA É CAMPEÃO DO FUTEBOL SÊNIOR 

NO ÚLTIMO DOMINGO, 21, O TIME DA ROSEIRA LEVOU 
A TAÇA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 
SÊNIOR, REALIZADO NO CENTRO DE LAZER DO 
TRABALHADOR (AZULÃO).  O TIME SEGUIU INVICTO 
AO LONGO DAS 4 RODADAS DO CAMPEONATO, 
TERMINANDO O TORNEIO COM 9 PONTOS. 
SAIBA MAIS: QUEM MARCOU O GOL NA FINAL DO 

CAMPEONATO FOI ANTONIO C. FRANÇA. GOLEIRO 
MENOS VAZADO FOI JORGE KLOIWADO ROSEIRA COM 
ZERO GOLS SOFRIDOS. OS ARTILHEIROS DO 
CAMPEONATO FOI SERGIO AP. PEDROSO, DO TIME 
ROSEIRA, ANTONIO AVONA, DO JAGUARY, E ALFREDO 
EVANGELISTA DE SOUZA, DO JAGUARY, TODOS COM 2 
GOLS MARCADOS AO LONGO DO CAMPEONATO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE 
SAUDE.JAGUARIUNA.SP.GOV.BR OU TELEFONE 3867-0941

Escola Franklin de Toledo Piza encerra primeira etapa do 
Projeto Mais Sonhos, Menos Filhos
Alunos da Escola Dr. Franklin de Toledo Piza participa-
ram no sábado, 20, do encerramento da primeira etapa 
do Projeto Mais Sonhos, Menos Filhos com apresentação 
de peças teatrais.
O projeto, realizado numa parceria entre as secretarias 
de Saúde e Educação, abrange alunos do 6º ao 9º ano 
da rede municipal de Ensino, abordando questões 
como gravidez precoce, doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) e sexualidade na adolescência.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o projeto será 
implantado nas demais escolas públicas de Jaguariúna 
no próximo semestre.

A cidade de Jaguariúna é desta-
que em nova edição do Catálo-
go Turístico do Circuito das 
Águas Paulista, lançado pelo 
Sebrae-SP nesta quarta-feira, 24, 
em Serra Negra. A iniciativa faz 
parte de um amplo programa de 
fortalecimento do setor que 
contempla uma série de catálo-
gos de 15 circuitos turísticos do 
Estado de São Paulo.A publica-
ção destaca as principais 
atrações e vocações turísticas 
como, por exemplo, gastrono-
mia, eventos, artesanato, além 
de dicas com informações úteis 
que auxiliarão o turista a organi-
zar melhor sua viagem, bem 
como programar as atividades 
de cada cidade que integra o 
Circuito como turismo rural, de 
aventura, ecológico, entre 
outros.

CONVITE

facebook.com/prefeiturajaguariunaoficial

jaguariuna.sp.gov.br
instagram.com/prefeituradejaguariuna

PREFEITURA DE JAGUARIÚNA

A Prefeitura e a Policia Militar de Jaguariúna convidam Vossa 
Senhoria para a Solenidade de Formatura dos Alunos do PROERD 
(PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A 
VIOLÊNCIA) do 5º ano das escolas municipais: E.M. Pref. Adone 
Bonetti; E.M. Cel. Amâncio Bueno; E.M.Angelo Bizzo; E.M. Pref. 
Francisco Xavier Santiago; E.M. Profª Maria Tereza Piva; E.M.Mário 
Bergamasco; E.M. Oscarlina Pires Turato e E.M. Sada Salomão 
Hossri.

DATA: 29 DE JUNHO DE 2015 | HORÁRIO: 14 HORAS
LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DR. CAIO POMPEU DE TOLEDO 
(AZULÃO)
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, Nº888, JARDIM SÔNIA, JAGUARIÚNA/SP.
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AVISO DE PREGÃO DESERTO E DESIGNAÇÃO DE 
NOVA DATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2015. – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima citado fora declarado deserto pela ausência de 
licitantes. Sendo assim, fica reaberto nesta Prefeitura, 
PREGÃO Nº 067/2015 – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS, cujo objeto é a aquisição parcelada e 
eventual de materiais hidráulicos conforme quantitati-
vos e especificações descritas no Edital. A nova data 
para o credenciamento e o recebimento dos 
envelopes se dará no dia 15 de Julho de 2015 às 
09:00 horas. O novo Edital completo poderá ser 
consultado e adquirido no Departamento de Licitações 
e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro 
– Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 
horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou 
obtido gratuitamente através do site www.licitacoes.-
jaguariuna.sp.gov.br. Mais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com Lílian, 
(19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula ou pelo 
endereço eletrônico: aline_licitacoes@jaguariuna.sp.-
gov.br
Jaguariúna, 26 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE PREGÃO DESERTO E DESIGNAÇÃO DE 
NOVA DATA
PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2015. – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima citado fora declarado deserto pela ausência de 
licitantes. Sendo assim, fica reaberto nesta Prefeitura, 
PREGÃO Nº 087/2015 – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS, cujo objeto é a aquisição parcelada e 
eventual de gêneros alimentícios não perecíveis e 
papel alumínio, conforme quantitativos e especifica-
ções descritas no Edital. A nova data para o credencia-
mento e o recebimento dos envelopes se dará no dia 
17 de Julho de 2015 às 09:00 horas. O novo Edital 
completo poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua 
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de R$ 
14,00 (Catorze Reais), ou obtido gratuitamente 
através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br. 
Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones: 
(19) 3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9780, com 
Aline, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, 
com Ana Paula ou pelo endereço eletrônico: 
anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 26 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2015. – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
103/2015 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, cujo 
objeto é a aquisição eventual e parcelada de centrais 
de alarme, baterias 12 Volts, cabo de alarme 4 x 40 e 
sensor de alarme, conforme quantitativos e 
especificações descritas no Edital. A data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelopes se 
dará no dia 14 de Julho de 2015 às 09:00 horas. O 
Edital completo poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua 
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de R$ 
14,00 (Catorze Reais), ou obtido gratuitamente 
através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones: 
(19) 3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9780, com 
Aline, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, 
com Ana Paula, (19) 3867-9792, com Ricardo ou pelo 
endereço eletrônico: esther@jaguariuna.sp.gov.br 
Jaguariúna, 26 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO 
PARA MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE).
PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2015. 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público 
e para conhecimento dos interessados que encontra-
-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
082/2015 (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS e 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), cujo objeto é a 
contratação de empresa para fornecimento de 
cascalho, conforme quantitativos e especificações 
descritas no Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 20 de Julho 
de 2015 às 09:00 horas. O Edital completo poderá ser 
consultado e adquirido no Departamento de Licitações 
e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro 
– Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 

horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou 
obtido gratuitamente através do site www.licitacoes.-
jaguariuna.sp.gov.br Mais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com Lílian, 
(19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula, (19) 
3867-9792, com Ricardo ou pelo endereço eletrônico: 
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 26 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 060/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: BH Foods Comércio e Indústria Ltda. – 
EPP.
Objeto: Fornecimento de carnes bovinas e carnes de 
frango (diversas) – Itens: 03, 07, 15 e 17.
Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 855.315,00
Secretaria de Gabinete, 03 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 073/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Comercial Mangili& Silva Ltda. – ME.
Objeto: Fornecimento de produtos descartáveis e 
materiais de higiene e limpeza – Item 09.
Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 6.300,00
Secretaria de Gabinete, 10 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 073/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: A. Paula de Moraes – EPP. 
Objeto: Fornecimento de produtos descartáveis e 
materiais de higiene e limpeza – Itens: 02, 03 e 04.
Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 114.607,00
Secretaria de Gabinete, 10 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 200/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Carla Helena Napoleão Bruno
Fica renovada a vigência do contrato por mais 06 
(seis) meses a partir de 28 de Maio de 2015 para 
continuidade no fornecimento de refeições acondicio-
nadas em embalagens descartáveis para os pacientes 
acolhidos pelo CAPS – Centro de Atenção Psicosso-
cial.
Valor deste aditamento: R$ 44.880,00
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 26 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 015/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Repavi – Comércio de Materiais para 
Pavimentação Ltda. – EPP.
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 90 
(noventa) dias contados de 03 de Junho de 2015 para 
continuidade no fornecimento de asfalto usinado a 
quente para aplicação à frio.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 03 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 4.753/2013.
Locatária: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Locadora: ApparecidaBenatti
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses a partir de 10 de maio de 2015 para 
continuidade na locação de imóvel destinado ao 
Centro de Educação Infantil (CEI) Algodão Doce.
Valor mensal: R$ 9.836,69 (nove mil, oitocentos e 
trinta e seis reais e trinta e nove centavos).
Valor total: R$ 118.040,28 (cento e dezoito mil, 
quarenta reais e vinte e oito centavos).
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 08 de Maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 182/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: UP – Transporte e Locação de Veículos 
Ltda.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 20 
(vinte) dias a partir de 11 de Junho de 2015 para 
continuidade na prestação de serviços de transporte 
de alunos da Rede Municipal de Ensino.
Valor deste aditamento: R$ 2.492,00
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 11 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 059/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Rodal Transportes Ltda. – ME.
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses a partir de 03 de Junho de 2015 para 
continuidade no transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino.
Valor por viagem: R$ 294,56
Valor total deste aditamento: R$ 70.694,40
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 02 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 061/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Rodal Transportes Ltda. – ME.
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 
(doze) meses a partir de 03 de Junho de 2015 para 
continuidade no transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino.
Valor por viagem: R$ 147,38
Valor total deste aditamento: R$ 32.423,60
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 02 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 069/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a aquisição de cadeira de rodas e almofada 
para cadeira de rodas, foi Adjudicado e Homologado 
em 17 de Junho de 2015 em favor da licitante Casa 
Ortopédica Philadelphia Ltda.- EPP., com os seguintes 
valores: Item 01: R$ 9.110,00 e Item 02: R$ 
1.650,00.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 083/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a contratação de empresas para fornecimento 
de leite integral, foi Adjudicado e Homologado em 17 
e 22 de Junho de 2015, respectivamente, em favor 
das licitantes a seguir, com seus respectivos itens, 
valores unitários e totais: Comercial João Afonso Ltda. 
- Item 01: R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos) 
– R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais) 
e Item 02: R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito 
centavos) – R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos 
reais). 
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 051/2015. – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de bombeiro civil, foi Adjudicado e Homologa-
do em 19 de Junho de 2015 em favor da licitante 
Patriota Segurança Eireli – EPP., com o valor unitário 
de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), 
totalizando o valor estimado de R$ 52.377,00 
(cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais). 
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 085/2015 – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a aquisição parcelada e eventual de materiais 
para pintura, foi Adjudicado e Homologado em 17 de 
Junho de 2015 em favor das licitantes a seguir, com 
seus respectivos itens, valores unitários e totais: 
Willian Martins Aurafi – ME, Item 01: R$ 9,45 – R$ 
765,45, Item 04: R$ 19,80 – R$ 455,40 e item 09: R$ 
70,00 – R$ 3.920,00; Cury Distribuidora de Tintas 
Ltda., Item 02: R$ 43,85 – R$ 22.231,95, Item 03: R$ 
36,00 – R$ 1.188,00, Item 05: R$ 14,00 – R$ 
644,00, Item 06: R$ 65,00 – R$ 37.050,00, Item 07: 
R$ 65,00 – R$ 12.350,00, Item 10: R$ 80,00 – R$ 
17.680,00 e Item 11: R$ 48,00 – R$ 1.488,00 e JM 
da Silva Oliveira – ME, Item 08: R$ 92,96 – R$ 
10.876,32.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 064/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado tendo como 
objeto a aquisição de equipamentos hospitalares, foi 
Adjudicado e Homologado em 18 e 19 de Junho de 
2015, respectivamente, em favor das licitantes a 
seguir, com seus respectivos itens, valores unitários e 
totais: TK Produtos e Equipamentos Médicos Ltda. – 
ME. – item 01: R$ 1.859,00 – R$ 35.321,00 e Felipe 
de Carvalho Ettori – ME. – Item 02: R$ 19.199,00 – 
R$ 76.796,00 e Item 03: R$ 19.199,00 – R$ 
19.199,00.
Antonia M. S. X. Brasilino – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato– Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 075/2015 – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o Item 06 do Pregão acima mencionado tendo 
como objeto a locação eventual e parcelada de 
tendas, gradil e circo oval, foi Adjudicado e Homologa-
do em 22 de Junho de 2015 em favor da licitante 
Soluções Eventos Ltda. – ME., com o valor unitário de 
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), totalizando 
o valor estimado R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais).
Antonia M. S. X. Brasilino – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 020/2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal,  
HOMOLOGA o presente certame licitatório CONVITE Nº 
020/2015 – Processo Administrativo n° 5487/2015 e 
ADJUDICA o objeto em  favor da licitante Associação 
Desportiva Jaguariunense de Árbitros, com o valor de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por jogo, 
perfazendo o valor total estimado de R$ 68.250,00 
(sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais).                   
Secretaria de Gabinete, 24 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 5673/2015.
RATIFICO o ato do Secretário de Governo que declarou 
a dispensa de licitação, com fundamento no Artigo 24, 
Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, a favor do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, para 
elaboração de Concurso Público, face ao disposto no 
Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se 
encontra devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 18 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 5673/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM
Objeto: Elaboração de concurso público.
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Base legal: Artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93.
Secretaria de Gabinete, 18 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE SUSPENSÃO CONTRA-
TUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Construtora Gregal Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa para construção de 
Unidade Básica de Saúde – UBS – Bairro Cruzeiro do 
Sul. 
Fica suspenso, sem qualquer e futura indenização, o 
Contrato nº 272/2014 a partir de 03 de Janeiro de 
2015 até 03 de Julho de 2015, com fulcro nos Artigos 
58, Inciso I, Artigo 78, Inciso XVI e XVII e Artigo 79, § 
5º, todos da Lei nº 8.666/1993.
Secretaria de Gabinete, 02 de Janeiro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, no uso de suas atribuições e tendo 
transcorrido o prazo recursal, Homologa o certame 
licitatório citado acima e Adjudica o objeto em favor da 
licitante Tesla Engenharia e Comércio Ltda., pelo valor 
global de R$ 71.585,00 (setenta e um mil, quinhentos 
e oitenta e cinco reais).
Secretaria de Gabinete, 22 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 056/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Dione Kleber da Silva meca – EPP.
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos – 
Itens: 03 e 04.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 4.268,40
Secretaria de Gabinete, 11 de Maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 065/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Comercial João Afonso Ltda.
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 03 
(três) meses a partir de 24 de Maio de 2015 para 
continuidade no fornecimento de cestas básicas para 
a Secretaria de Assistência Social. 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
contratuais.
Secretaria de Gabinete, 22 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 089/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Comercial João Afonso Ltda.
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 03 
(três) meses a partir de 19 de Maio de 2015 para 
continuidade no fornecimento de leite desnatado.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
contratuais.
Secretaria de Gabinete, 19 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 082/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Universalprev Software e Consultoria Ltda. 
Fica renovada a vigência do Contrato por 12 (doze) 
meses a partir de 27 de Maio de 2015 para 
continuidade na prestação de serviços de informática 
para licenciamento de uso de software de sistema de 
gestão previdenciária, folha de pagamento e gerencia-
mento de pericias médicas do Fundo Especial de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Jaguariúna. 
Valor mensal: R$ 1.656,71
Valor total: R$ 19.880,52
Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
contratuais.
Secretaria de Gabinete, 27 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 039/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Rafael José Brechoti – ME. 
Objeto: Aquisição de materiais elétricos – Itens: 02, 
03, 25, 40, 41, 44 e 53.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.
Valor global: R$ 9.009,00
Secretaria de Gabinete, 08 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 070/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: J. I. Bertevello& Cia. Ltda. – EPP.  
Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinha - 
Itens: 01, 02 e 10.
Prazo de entrega: 90 (noventa) dias.
Valor global: R$ 29.724,90
Secretaria de Gabinete, 03 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 070/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: VL Comércio Atacadista de Produtos 
Eletrônicos Ltda. – ME.   
Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinha - 
Itens: 06 e 07.
Prazo de entrega: 90 (noventa) dias.
Valor global: R$ 17.550,00
Secretaria de Gabinete, 03 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 076/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: J. R. de A. Almeida – ME.
Objeto: Prestação de serviços de lavagem de 
uniformes, agasalhos, coletes, toalhas e bandeiras 
oficiais para a Secretaria de Juventude, Esportes e 
Lazer.
Prazo de execução; 12 (doze) meses.
Valor global estimado: R$ 7.099,92
Secretaria de Gabinete, 18 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMEN-
TO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Bernardi & Souza Construção e Comércio 
Ltda. – EPP.
Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 6.305,46 
(seis mil, trezentos e cinco reais e quarenta e seis 
centavos), visando a continuidade na revitalização do 
Centro Cultural.
Em razão do acréscimo o valor global estimado do 
contrato passa a ser de R$ 392.620,20 (trezentos e 
noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e vinte 
centavos).
Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato.
Secretaria de Gabinete, 23 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
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EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 027/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratad
a: E. Renata P. L. Lunardi Papelaria e Armarinhos – 
EPP.
Fica alterado a marca do item 25 (Lápis de cor jumbo 
– Leo & Leo) para a Marca Make+.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 10 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Processo Administrativo nº 4585/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que em publicação veiculada nesta Imprensa 
Oficial em 08 de Maio de 2015, onde se lê: “Aviso de 
Ratificação de Dispensa de Licitação – Processo 
Administrativo nº 5.585/2015 e Extrato de Dispensa 
de Licitação - Processo Administrativo nº 
5.585/2015”, lê-se agora: Aviso de Ratificação de 
Dispensa de Licitação – Processo Administrativo nº 
4.585/2015 e Extrato de Dispensa de Licitação - 
Processo Administrativo nº 4.585/2015.
Secretaria de Gabinete, 23 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO, ADJUDI-
CAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 073/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessa-
dos que o recurso apresentado pela licitante E. C. 
Camarinho Produtos de Limpezas – ME., foi julgado 
improcedente por motivos insertos no processo 
licitatório. Sendo assim, fica adjudicado o Item 06 à 
licitante Ana Valéria Tonelotto – EPP., pelo valor 
unitário de R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos), totalizando o valor de R$ 51.102,00 
(cinquenta e um mil, cento e dois reais).
Secretaria de Gabinete, 23 de Junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
051/2015
PREGÃO Nº 048/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTA-
ÇÃO LTDA.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
materiais e insumos de enfermagem: Item 35: Até 
208.335 pacotes com 05 unidades cada de Compres-
sa de gaze 7,5 x 7,5cm estéril e demais especifica-
ções contidas no edital. Marca: Herika.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor unitário registrado: valor unitário de R$ 0,309 
(trezentos e nove milésimos de real), totalizando o 
valor estimado de R$ 64.375,515 (sessenta e quatro 
mil, trezentos e setenta e cinco reais, quinhentos e 
quinze milésimos de real).
Valor total estimado: R$ 64.375,515 (sessenta e 
quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais, 
quinhentos e quinze milésimos de real).
Secretaria de Gabinete, 02 de junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
048/2015
PREGÃO Nº 048/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
materiais e insumos de enfermagem: Item 01: Até 225 
pacotes com 100 unidades cada, de Abaixador de 
língua e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Estilo; Item 15: Até 2.790 frascos com 100 ml 
de Álcool 70% e demais especificações contidas no 
edital. Marca: Vic Pharma; Item 16: Até 225 rolos de 
Algodão hidrófilo 500g e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Euro Med; Item 27: Até 170 
unidades de Catéter intravenoso 18g e demais 
especificações contidas no edital. Marca: BD; Item 28: 
Até 1.115 unidades de Catéter intravenoso 20g e 
demais especificações contidas no edital. Marca: BD; 
Item 30: Até 170 unidades de Catéter intravenoso 24g 
e demais especificações contidas no edital. Marca: 
BD; Item 31: Até 1.120 frascos de Clorexidinadeger-
mante para assepsia almotolia e demais especifica-
ções contidas no edital. Marca: Vic Pharma; Item 32: 
Até 2.780 unidades de Coletor de material 
perfuro-cortante e demais especificações contidas no 
edital. Marca: Polar Fix; Item 36: Até 69.445 pacotes 
com 05 unidades cada, de Compressa de gaze 7,5 x 
7,5cm estéril e demais especificações contidas no 
edital. Marca: Polar Fix; Item 44: Até 30 pacotes de 
com 50 unidades cada de Eletrodo para monitorização 
cardíaca e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Solidor; Item 46: Até 1.670 unidades de 
Equipo macro gotas e demais especificações contidas 
no edital. Marca: Descarpack; Item 47: Até 16.670 
unidades de Equipo para administração de solução 
enteral e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Descarpack; Item 48: Até 4.460 unidades de 
Escova degermante com clorexidina 2% e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Vic Pharma; 
Item 57: Até 2.780 rolos de Fita adesiva cirúrgica 

microporosa 50 mm x 10m e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Missner; Item 58: Até 
16.670 Frascos para alimentação interal 500 ml e 
demais especificações contidas no edital. Marca: 
Biobase; Item 66: Até 7.500 frascos com 100 ml cada 
de Loção hidratante pele com ácidos graxos 
essenciais e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Oft Vision; Item 67: Até 2.500 frascos com 100 
ml cada de Loção hidratante pele com ácidos graxos 
essenciais e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Oft Vision; Item 69: Até 2.780 caixas com 100 
unidades cada Luva de procedimento em látex 
tamanho médio e demais especificações contidas no 
edital. Marca: Descarpack. Item 73: Até 1.115 rolos de 
Lençol de papel descartável 50 cm x 50m e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Medgauze. 
Item 74: Até 1.160 rolos de Lençol de papel descartá-
vel 50 cm x 70 cm e demais especificações contidas 
no edital. Marca: Medgauze. Item 81: Até 291.877 
unidades de Seringa para insulina 100 ui com agulha 
longa e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Bd; Item 82: Até Até 97.293 unidades de 
Seringa para insulina 100 ui com agulha longa e 
demais especificações contidas no edital. Marca: Bd; 
Item 87: Até 1.670 unidades de Sonda para aspiração 
traqueal nº14 e demais especificações contidas no 
edital. Marca: Markmed. Item 110: Até 67 litros de 
Vaselina líquida em embalagens de 1000 ml cada e 
demais especificações contidas no edital. Marca: Vic 
Pharma.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses. 
Valor unitário registrado: Item 01: com o valor unitário 
de R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos), 
totalizando o valor de R$ 580,50 (quinhentos e oitenta 
reais e cinquenta centavos); Item 15: com o valor 
unitário R$ 1,00 (um real), totalizando o valor de R$ 
2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais); Item 
16: com o valor unitário R$ 7,60 (sete reais e sessenta 
centavos), totalizando o valor de R$ 1.710,00 (um mil, 
setecentos e dez reais); Item 27: com o valor unitário 
R$ 0,71 (setenta e um centavos), totalizando o valor 
de R$ 120,70 (cento e vinte reais e setenta centavos); 
Item 28: com o valor unitário R$ 0,72 (setenta e dois 
centavos), totalizando o valor de R$ 802,80 
(oitocentos e dois reais e oitenta centavos); Item 30: 
com o valor unitário R$ 0,72 (setenta e dois centavos), 
totalizando o valor de R$ 122,40 (cento e vinte e dois 
reais e quarenta centavos); Item 31: com o valor 
unitário R$ 1,657 (um real, seiscentos e cinquenta e 
sete milésimos de real), totalizando o valor de R$ 
1.855,84 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais 
e oitenta e quatro centavos); Item 32: com o valor 
unitário R$ 2,26 (dois reais e vinte e seis centavos), 
totalizando o valor de R$ 6.282,80 (seis mil, duzentos 
e oitenta e dois reais e oitenta centavos); Item 36: com 
o valor unitário R$ 0,34 (trinta e quatro centavos), 
totalizando o valor de R$ 23.611,30 (vinte e três mil, 
seiscentos e onze reais e trinta centavos); Item 44: 
com o valor unitário R$ 11,49 (onze reais e quarenta e 
nove centavos), totalizando o valor de R$ 344,70 
(trezentos e quarenta e quatro reais e setenta 
centavos); Item 46: com o valor unitário R$ 0,96 
(noventa e seis centavos), totalizando o valor de R$ 
1.603,20 (um mil, seiscentos e três reais e vinte 
centavos); Item 47: com o valor unitário R$ 0,92 
(noventa e dois centavos), totalizando o valor de R$ 
15.336,40 (quinze mil, trezentos e trinta e seis reais e 
quarenta centavos); Item 48: com o valor unitário R$ 
1,22 (um real e vinte dois centavos), totalizando o 
valor de R$ 5.441,20 (cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e um reais e vinte centavos); Item 57: com o 
valor unitário R$ 3,20 (três reais e vinte centavos), 
totalizando o valor de R$ 8.896,00 (oito mil, oitocentos 
e noventa e seis reais); Item 58: com o valor unitário 
R$ 0,729 (setecentos e vinte e nove milésimos de 
real), totalizando o valor de R$ 12.152,43 (doze mil, 
cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três 
centavos); Item 66: com o valor unitário R$ 5,15 (cinco 
reais e quinze centavos), totalizando o valor de R$ 
38.625,00 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais); Item 67: com o valor unitário R$ 5,15 (cinco 
reais e quinze centavos), totalizando o valor de R$ 
12.875,00 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco 
reais); Item 69: com o valor unitário R$ 17,00 
(dezessete reais), totalizando o valor de R$ 47.260,00 
(quarenta e sete mil, duzentos e sessenta reais); Item 
73: com o valor unitário R$ 3,425 (três reais, 
quatrocentos e vinte e cinco milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 3.818,875 (três mil, 
oitocentos e dezoito reais, oitocentos e setenta e cinco 
milésimos de real); Item 74: com o valor unitário R$ 
4,628 (quatro reais, seiscentos e vinte e oito 
milésimos de real), totalizando o valor de R$ 5.368,48 
(cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta 
e oito centavos); Item 81: com o valor unitário R$ 0,42 
(quarenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 
122.588,34 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos); Item 82: 
com o valor unitário R$ 0,42 (quarenta e dois 
centavos), totalizando o valor de R$ 40.863,06 
(quarenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e seis 
centavos); Item 87: com o valor unitário R$ 0,47 
(quarenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 
784,90 (setecentos e oitenta e quatro reais e noventa 
centavos) e Item 110: com o valor unitário R$ 13,60 
(treze reais e sessenta centavos), totalizando o valor 
de R$ 911,20 (novecentos e onze reais e vinte 
centavos)

Valor global estimado: R$ 354.745,125 (trezentos e 
cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco 
reais e cento e vinte e cinco milésimos de real).
Secretaria de Gabinete, 02 de junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
050/2015
PREGÃO Nº 048/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: CIRÚRGICA UNIÃO.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
materiais e insumos de enfermagem: Item 02: Até 115 
pacotes com 10 unidades cada, de Absorvente 
higiênico feminino. Marca: Sempre Livre; Item 03: Até 
2.780 unidades de Agulha hipodérmica descartável 
estéril de 25x07 mm e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Nipro; Item 04: Até 5.560 
unidades Agulha hipodérmica descartável estéril de 
30x08 mm e demais especificações contidas no 
edital. Marca: Nipro; Item 05: Até 13.895 unidades 
Agulha hipodérmica descartável estéril de 40x12 mm 
e demais especificações contidas no edital. Marca: 
Descarpack; Item 06: Até 22.225 unidades de Agulha 
hipodérmica descartável estéril de 25x08 mm e 
demais especificações contidas no edital. Marca: 
Nipro; Item 10: Até 22.225 unidades de Agulha 
hipodérmica descartável estéril de 13x4,5 mm e 
demais especificações contidas no edital. Marca: 
Nipro; Item 14: Até 2.335 litros, em frascos de 1.000 
ml, de álcool etílico 70% e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Tupi; Item 17: Até 280 
unidades de Almotolia de uso médico e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Taylor; Item 
18: Até 170 unidades de Aparelho de tricotomia 
descartável, embalagem com 02 unidades e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Maxicor; 
Item 22: Até 1.115 pacotes com 10 unidades cada, de 
avental descartável e demais especificações contidas 
no edital. Marca: Hndesc; Item 23: Até 446 unidades 
de Bolsa coletora de Urina 2.000 ml e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Advantive; 
Item 24: Até 280 rolos de Cadarço para traqueostomia 
nº 10, rolo com 10m cada. Marca: Soni; Item 33: Até 
13.895 pacote de Compressa de gaze e algodão 
estéril e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Medi House; Item 45: Até 560 unidades de 
Equipo polifix duas vias com clamp e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Vital Gold; 
Item 49: Até 2.780 unidades de Escova cervical estéril 
e demais especificações contidas no edital. Marca: 
Kolplast; Item 50: Até 6.670 unidades de especulo 
vaginal descartável pequeno e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Gynus; Item 51: Até 30 
unidades de Fio guia para intubação adulto e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Portex; Item 
52: Até 30 unidades de Fio guia para intubação infantil 
e demais especificações contidas no edital. Marca: 
Portex; Item 55: Até 835 rolos de fita adesiva cirúrgica 
microporosa 12,5x10m e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Ciex; Item 56: Até 1.395 
rolos de fita adesiva cirúrgica microporosa 25x10m e 
demais especificações contidas no edital. Marca: Ciex; 
Item 59: Até 560 frascos com 100 ml cada, de gel 
condutor e demais especificações contidas no edital. 
Marca: Hal; Item 60: Até 115 caixas com 75 unidades 
cada e demais especificações contidas no edital. 
Marca: CottonLine; Item 65: Até 135 litros de 
Limpador multi enzimático, em frascos de 1.000 ml e 
demais especificações contidas no edital. Marca: 
Sayozyme; Item 70: Até 1.395 caixas com 100 
unidades cada de Luva de procedimento em látex 
tamanho pequena e demais especificações contidas 
no edital. Marca: Descarpack; Item 71: Até 60 
unidades de Máscara de Venturi adulto e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Md; Item 72: 
Até 60 unidades de Máscara de Venturi infantil e 
demais especificações contidas no edital. Marca: Md; 
Item 75: Até 3.335 unidades de pinça cheron 
descartável não estéril e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Kolplast; Item 83: Até 3.335 
unidades de Sonda para aspiração traqueal nº 06 e 
demais especificações contidas no edital. Marca: CPL; 
Item 84: Até 3.335 unidades de Sonda para aspiração 
traqueal nº 08 e demais especificações contidas no 
edital. Marca: CPL; Item 85: Até 8.335 unidades de 
Sonda para aspiração traqueal nº 10 e demais 
especificações contidas no edital. Marca: CPL; Item 
86: Até 11.115 unidades de Sonda para aspiração 
traqueal nº 12 e demais especificações contidas no 
edital. Marca: CPL; Item 88: Até 170 unidades de 
Sonda foley 2 vias nº 14 e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Vital Gold; Item 89: Até 170 
unidades de Sonda foley 2 vias nº 16 e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Solidor; Item 
90: Até 170 unidades de Sonda foley 2 vias nº 18 e 
demais especificações contidas no edital. Marca: 
Solidor;Item 91: Até 280 unidades de Sonda 
nasogástrica nº 14 e demais especificações contidas 
no edital. Marca: CPL; Item 92: Até 280 unidades de 
Sonda nasogástrica nº 16 e demais especificações 
contidas no edital. Marca: CPL; Item 93: Até 280 
unidades de Sonda nasogástrica nº 18 e demais 
especificações contidas no edital. Marca: CPL; Item 
94: Até 280 unidades de Sonda nasogástrica nº 20 e 
demais especificações contidas no edital. Marca: CPL; 
Item 95: Até 2.780 unidades de Sonda uretral nº 08 e 
demais especificações contidas no edital. Marca: CPL; 
Item 96: Até 11.115 unidades de Sonda uretral nº 10 
e demais especificações contidas no edital. Marca: 

CPL; Item 97: Até 13.895 unidades de Sonda uretral 
nº 12 e demais especificações contidas no edital. 
Marca: CPL; Item 98: Até 1.670 unidades de Sonda 
uretral nº 14 e demais especificações contidas no 
edital. Marca: CPL; Item 99: Até 1.115 unidades de 
termômetro clínico digital e demais especificações 
contidas no edital. Marca: Geratherm.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 02: com valor 
unitário de R$ 3,00 (três reais), totalizando o valor de 
R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais); Item 
03: com valor unitário de R$ 0,05 (cinco centavos), 
totalizando o valor de R$ 139,00 (cento e trinta e nove 
reais); Item 04: com valor unitário de R$ 0,05 (cinco 
centavos), totalizando o valor de R$ 278,00 (duzentos 
e setenta e oito reais); Item 05: com valor unitário de 
R$ 0,06 (seis centavos), totalizando o valor de R$ 
833,70 (oitocentos e trinta e três reais e setenta 
centavos); Item 06: com valor unitário de R$ 0,05 
(cinco centavos), totalizando o valor de R$ 1.111,25 
(um mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos); 
Item 10: com valor unitário de R$ 0,05 (cinco 
centavos), totalizando o valor de R$ 1.111,25 (um mil, 
cento e onze reais e vinte e cinco centavos); Item 14: 
com valor unitário de R$ 2,75 (dois reais e setenta e 
cinco centavos), totalizando o valor de R$ 6.421,25 
(seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e 
cinco centavos); Item 17: com valor unitário de R$ 
1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), totalizando 
o valor de R$ 439,60 (quatrocentos e trinta e nove 
reais e sessenta centavos); Item 18: com valor unitário 
de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos), totalizando o 
valor de R$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta 
centavos); Item 22: com valor unitário de R$ 24,87 
(vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), 
totalizando o valor de R$ 27.730,05 (vinte e sete mil, 
setecentos e trinta reais e cinco centavos); Item 23: 
com valor unitário de R$ 2,24 (dois reais e vinte e 
quatro centavos), totalizando o valor de R$ 999,04 
(novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos); 
Item 24: com valor unitário de R$ 3,15 (três reais e 
quinze centavos), totalizando o valor de R$ 882,00 
(oitocentos e oitenta e dois reais); Item 33: com valor 
unitário de R$ 1,15 (um real e quinze centavos), 
totalizando o valor de R$ 15.979,25 (quinze mil, 
novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos); Item 45: com valor unitário de R$ 0,61 
(sessenta e um centavos), totalizando o valor de R$ 
341,60 (trezentos e quarenta e um reais e sessenta 
centavos); Item 49: com valor unitário de R$ 0,20 
(vinte centavos), totalizando o valor de R$ 556,00 
(quinhentos e cinquenta e seis reais); Item 50: com 
valor unitário de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos), 
totalizando o valor de R$ 6.269,80 (seis mil, duzentos 
e sessenta e nove reais e oitenta centavos); Item 51: 
com valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais), 
totalizando o valor de R$ 900,00 (novecentos reais); 
Item 52: com valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais), 
totalizando o valor de R$ 900,00 (novecentos reais); 
Item 55: com valor unitário de R$ 1,30 (um real e 
trinta centavos), totalizando o valor de R$ 1.085,50 
(um mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); 
Item 56: com valor unitário de R$ 1,68 (um real e 
sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 
2.343,60 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e 
sessenta centavos); Item 59: com valor unitário de R$ 
1,30 (um real e trinta centavos), totalizando o valor de 
R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais); Item 60: 
com valor unitário de R$ 0,77 (setenta e sete 
centavos), totalizando o valor de R$ 88,55 (oitenta e 
oito reais e cinquenta e cinco centavos); Item 65: com 
valor unitário de R$ 18,40 (dezoito reais e quarenta 
centavos), totalizando o valor de R$ 2.484,00 (dois 
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais); Item 70: 
com valor unitário de R$ 16,99 (dezesseis reais e 
noventa e nove centavos), totalizando o valor de R$ 
23.701,05 (vinte e três mil, setecentos e um real e 
cinco centavos); Item 71: com valor unitário de R$ 
20,00 (vinte reais), totalizando o valor de R$ 1.200,00 
(um mil e duzentos reais); Item 72: com valor unitário 
de R$ 20,00 (vinte reais), totalizando o valor de R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais); Item 75: com 
valor unitário de R$ 1,06 (um real e seis centavos), 
totalizando o valor de R$ 3.535,10 (três mil, 
quinhentos e trinta e cinco reais e dez centavos); Item 
83: com valor unitário de R$ 0,40 (quarenta centavos), 
totalizando o valor de R$ 1.334,00 (um mil, trezentos 
e trinta e quatro reais); Item 84: com valor unitário de 
R$ 0,41 (quarenta e um centavos), totalizando o valor 
de R$ 1.367,35 (um mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e trinta e cinco centavos); Item 85: com valor 
unitário de R$ 0,39 (trinta e nove centavos), 
totalizando o valor de R$ 3.250,65 (três mil, duzentos 
e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos); Item 
86: com valor unitário de R$ 0,42 (quarenta e dois 
centavos), totalizando o valor de R$ 4.668,30 (quatro 
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta 
centavos); Item 88: com valor unitário de R$ 2,29 
(dois reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor 
de R$ 389,30 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta 
centavos); Item 89: com valor unitário de R$ 2,92 
(dois reais e noventa e dois centavos), totalizando o 
valor de R$ 496,40 (quatrocentos e noventa e seis 
reais e quarenta centavos); Item 90: com valor unitário 
de R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos), 
totalizando o valor de R$ 496,40 (quatrocentos e 
noventa e seis reais e quarenta centavos); Item 91: 
com valor unitário de R$ 0,83 (oitenta e três centavos), 
totalizando o valor de R$ 232,40 (duzentos e trinta e 
dois reais e quarenta centavos); Item 92: com valor 
unitário de R$ 1,20 (um real e vinte centavos), 
totalizando o valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e 

seis reais); Item 93: com valor unitário de R$ 1,30 (um 
real e trinta centavos), totalizando o valor de R$ 
364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais); Item 94: 
com valor unitário de R$ 1,30 (um real e trinta 
centavos), totalizando o valor de R$ 364,00 (trezentos 
e sessenta e quatro reais); Item 95: com valor unitário 
de R$ 0,39 (trinta e nove centavos), totalizando o valor 
de R$ 1.084,20 (um mil, oitenta e quatro reais e vinte 
centavos); Item 96: com o valor unitário de R$ 0,419 
(quatrocentos e dezenove milésimos de real), 
totalizando o valor de R$ 4.657,185 (quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e sete reais e cento e oitenta e 
cinco milésimos de real); Item 97: com valor unitário 
de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos), totalizando o 
valor de R$ 6.252,75 (seis mil, duzentos e cinquenta 
e dois reais e setenta e cinco centavos); Item 98: com 
valor unitário de R$ 0,47 (quarenta e sete centavos), 
totalizando o valor de R$ 784,90 (setecentos e oitenta 
e quatro reais e noventa centavos) e Item 99: com 
valor unitário de R$ 9,94 (nove reais e noventa e 
quatro centavos), totalizando o valor de R$ 11.083,10 
(onze mil, oitenta e três reais e dez centavos).
Valor global estimado: R$ 137.852,325 (cento e trinta 
e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e 
trezentos e vinte e cinco milésimos de real).
Secretaria de Gabinete, 02 de junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
047/2015
PREGÃO Nº 203/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: ALFALAGOS LTDA
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
medicamentos: Item 76: Até 40.000 comprimidos de 
CILOSTAZOL 100 MG – Marca/Laboratório: 
Claudic/Biolab.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor unitário registrado: valor unitário de R$ 0,42 
(quarenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Valor total estimado: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e 
oitocentos reais).
Secretaria de Gabinete, 01 de junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
029/2015
PREGÃO Nº 047/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: LABORATÓRIO DE PRÓTESE VIEIRA 
LTDA EPP.
Objeto: Confecção eventual e parcelada de próteses 
dentárias: Item 04: 90 unidades de Reembasamento.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor unitário registrado: valor unitário de R$ 50,00 
(cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais).
Valor total estimado: R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais).
Secretaria de Gabinete, 13 de maio de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
046/2015
PREGÃO Nº 062/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: MEDIMPORT COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
equipamentos hospitalares: Item 04: Até 100 
unidades de colchão tipo caixa de ovo e demais 
especificações contidas no edital. Marca: Luckspuma.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor unitário registrado: valor unitário de R$ 41,20 
(quarenta e um reais e vinte centavos), totalizando o 
valor de R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais).
Valor total estimado: R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e 
vinte reais).
Secretaria de Gabinete, 01 de junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
053/2015
PREGÃO Nº 079/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de ração 
para cães: Item 01: Até 16.500 quilogramas de ração 
para cães adultos e demais especificações contidas 
no edital. Marca: Kekos Performance - Nutree
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor unitário registrado: valor por quilograma de R$ 
2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos), 
totalizando o valor de R$ 44.385,00 (quarenta e 
quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais).
Valor total estimado: R$ 44.385,00 (quarenta e quatro 
mil, trezentos e oitenta e cinco reais).
Secretaria de Gabinete, 17 de junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
052/2015
PREGÃO Nº 074/2015.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: PATRIOTA SEGURANÇA EIRELLI EPP.
Objeto: Eventual prestação de serviços de até 490 
(quatrocentos e noventa) segurança desarmada.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor unitário registrado: preço unitário por profissional 
é de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de 
R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).
Valor total estimado: R$ 98.000,00 (noventa e oito mil 
reais).
Secretaria de Gabinete, 10 de junho de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

DECRETO Nº 3.339, de 19 de junho de 2015.

Dispõe sobre autorização para remanejamentos, 
transposições e/ou transferências entre rubricas do 
Orçamento do exercício de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, de 
conformidade com o que preceitua o art. 4º, III, da Lei 
Municipal nº 2.260, de 05 de dezembro de 2014,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade e 
Orçamento da Secretaria de Administração e Finanças 
autorizado a efetuar remanejamentos, transposições 
e/ou transferências, no valor total de R$ 1.250.000,00 
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), conforme 
as seguintes dotações orçamentárias vigentes:

DE:
04.122.3190.13.00 O b r i g a ç õ e s 
Patronais...................................... F=70 
R$ 300.000,00
12.365.3191.13.99 Outras Obrigações 
Patronais-Intra-Orç........... F=101 
R$      650.000,00
13.392.3390.39.00 Outros Servs. Terc. – 
Pessoa Jurídica............. F=187 R$ 
300.000,00
 
TOTAL............................................................ 
 R$ 1.250.000,00

PARA:
04.122.3191.13.99 Outras Obrigações 
Patronais-Intra-Orç........... F=71 
R$ 370.000,00
12.361.3191.13.99 Outras Obrigações 
Patronais-Intra-Orç........... F=117 
R$      280.000,00
13.392.3390.39.00 Outros Servs. Terc.- 
Pessoa Jurídica............... F=186 R$ 
300.000,00
10.302.3190.13.00 O b r i g a ç õ e s 
Patronais...................................... F=291 
R$ 300.000,00
 
TOTAL............................................................ 
 R$ 1.250.000,00

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 19 de junho 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro 
da Secretaria de Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

LEI COMPLEMENTAR Nº 273, de 23 de junho de 
2015.

Dispõe sobre a instituição de condomínio horizontal de 
lotes residenciais unifamiliares e comerciais / 
industriais, e dá outras providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei complementar:

CAPÍTULO I
Das disposições preliminares

Art. 1º Ficam instituídas por meio desta lei complemen-
tar, no âmbito do Município de Jaguariúna, as regras 
para aprovação de projetos exclusivos para empreendi-
mentos imobiliários a serem implantados sob a forma 
de condomínio horizontal de lotes, residenciais 
unifamiliares ou comerciais / industriais, ou até mesmo 
de forma mista.
Art. 2º Considera-se condomínio horizontal de lotes 
residenciais unifamiliares o empreendimento com área 
de terreno igual ou superior a 4.000,00m² (quatro mil 
metros quadrados) e condomínio horizontal de lotes 
comerciais / industriais o empreendimento com área 

de terreno igual ou superior a 10.000,00m² (dez mil 
metros quadrados), cuja configuração, em ambos, 
permita a inscrição de um círculo de diâmetro igual ou 
superior a 30,00m (trinta metros), projetado e 
documentado em memorial que conterá minuta de 
convenção de condomínio e os quadros da NBR – 
12721 ou outro que venha a substituí-la, nos moldes 
do art. 8º, da Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, e do art. 3º, do Decreto Lei Federal nº 271, de 
28 de fevereiro de 1967, sem necessidade de 
edificação prévia das residências ou galpões 
comerciais / industriais, sendo cada lote considerado 
como unidade autônoma e a cada um deles atribuído 
uma fração ideal de todo o terreno e áreas de uso 
comum.
Parágrafo único. Os limites externos dos condomínios 
horizontais de lotes residenciais unifamiliares e 
comerciais / industriais deverão obrigatoriamente ser 
circundados por grades, muros ou outras formas de 
vedação, com observância das disposições contidas no 
Código de Obras (Lei Complementar Municipal nº 101, 
de 27 de setembro de 2005, e suas alterações 
posteriores).
Art. 3º Nas glebas ou lotes de terrenos nos quais serão 
constituídos os condomínios de que trata esta lei 
complementar, deverá incidir cobrança de IPTU e 
demais impostos, taxas e contribuições, conforme 
legislação vigente.

CAPÍTULO II
Dos procedimentos para aprovação

Art. 4º A aprovação do condomínio horizontal de lotes 
deverá ser precedida do pedido de viabilidade de 
implantação, diretrizes municipais e seguir os 
procedimentos, prazos e garantias definidos na Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei 
Complementar Municipal nº 97, de 20 de dezembro de 
2004, e suas alterações posteriores) e nas Leis 
Complementares Municipais nº 135, de 26 de 
novembro de 2007, e nº 207, de 15 de março de 2012, 
todas com suas respectivas alterações posteriores.
§ 1º O projeto de condomínio horizontal de lotes deverá 
obedecer às disposições, parâmetros, índices e 
coeficientes urbanísticos estabelecidos na Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei 
Complementar Municipal nº 97, de 20 de dezembro de 
2004, e suas alterações posteriores), no Código de 
Obras (Lei Complementar Municipal nº 101, de 27 de 
setembro de 2005, e suas alterações posteriores), 
Código de Posturas (Lei Complementar Municipal nº 
134, de 19 de novembro de 2007, e suas alterações 
posteriores) e aos dispositivos contidos Plano Diretor 
Municipal (Lei Complementar Municipal nº 204, de 19 
de janeiro de 2012, e suas alterações posteriores).
§ 2º O empreendedor deverá destinar à Prefeitura do 
Município de Jaguariúna, em área livre para edificação, 
o equivalente a 5% (cinco por cento) do total da área do 
terreno onde será implantado o condomínio, com no 
mínimo de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), 
que será destinada a área institucional.
§ 3º A área referida no § 2º deste artigo deverá estar 
situada fora do condomínio, mas não obrigatoriamente 
contígua ao empreendimento, mas dentro do Município 
de Jaguariúna, necessitando prévio consentimento e 
justa avaliação da Secretaria Municipal competente.
§ 4º Ainda com o prévio consentimento da Prefeitura 
Municipal, a área institucional referida no § 2º deste 
artigo poderá ser convertida para pagamento em 
dinheiro pelo empreendedor.
§ 5º A aplicação do disposto no parágrafo anterior fica 
condicionada à criação de um Fundo Municipal para 
área institucional. 
Art. 5º Os condomínios horizontais residenciais 
unifamiliares e comerciais / industriais já aprovados, 
registrados, incorporados e aqueles cuja última 
construção da unidade autônoma ainda não tenha sido 
concluída e averbada na matrícula do imóvel, na 
vigência ou não das Leis Complementares Municipais 
nºs 135, de 26 de novembro de 2007, e 207, de 15 de 
março de 2012, e que sejam anteriores à presente lei 
complementar, poderão ser convertidos para 
condomínio horizontal de lotes, ficando dispensados do 
cumprimento das disposições contidas nos §§ 2º e 3º, 
do art. 4º, e do art. 10, e seus respectivos §§, da 
presente lei complementar.
Parágrafo único. Os condomínios horizontais a que se 
refere este artigo, com as diretrizes concedidas, e 
ainda não aprovados na vigência desta lei complemen-
tar, também poderão ser convertidos em condomínio 
horizontal de lotes, obedecidos o que dispõe o art. 4º e 
seus parágrafos, combinado com o art. 10 desta lei 
complementar. 

CAPÍTULO III
Das obras de infraestrutura

Art. 6º Os empreendedores estarão obrigados a 
executar às suas expensas as obras de infraestrutura 
de toda a área destinada ao condomínio de que trata a 
presente lei complementar, na forma do projeto 
aprovado, bem como, aquelas previstas na Lei 
Complementar Municipal nº 135, de 26 de novembro 
de 2007, e suas alterações posteriores, bem como, na 
Lei Complementar Municipal nº 207, de 15 de março 
de 2012.
§ 1º A instituição e especificação será registrada 
quando forem concluídas as obras de infraestrutura, 
pois as mesmas são as edificações, por expressa 
determinação legal do art. 3º, do Decreto Lei Federal nº 
271/67. O incorporador somente poderá convocar os 
condôminos para Assembleia de instalação do 

condomínio, eleição de síndico, nomeação de empresa 
administradora, discussão e aprovação de previsão 
orçamentária e cobrança de condomínio após a 
entrega das obras de infraestrutura de toda área 
comum do condomínio.
§ 2º As obras de infraestrutura somente poderão ser 
realizadas pelo incorporador ou por terceiros 
contratados pelo incorporador. O incorporador jamais 
poderá repassar a responsabilidade pela implantação 
das obras de infraestrutura aos condôminos.
§ 3º VETADO.

CAPÍTULO IV
Do acesso ao Condomínio Horizontal de Lotes

Art. 7º O acesso ao condomínio horizontal de lotes 
deverá ser projetado para as vias oficiais de circulação 
de veículos.
§ 1º A interligação do condomínio com o sistema viário 
municipal será realizado na forma estabelecida pelo 
art. 15, da Lei Complementar Municipal nº 135, de 26 
de novembro de 2007, e também pelas disposições 
contidas na Lei Complementar Municipal nº 207, de 15 
de março de 2012.
§ 2º As vias de circulação de veículos deverão 
obedecer às características geométricas estabelecidas 
na Lei Complementar Municipal nº 135, de 26 de 
novembro de 2007, e também na Lei Complementar 
Municipal nº 207, de 15 de março de 2012, ambas 
com suas alterações posteriores.
§ 3º Considera-se de domínio particular as áreas 
comuns dos condomínios, tais como as vias internas, 
espaços livres, área de lazer, portaria, as galerias de 
águas pluviais, a rede elétrica externa às unidades, os 
parques, os bosques, áreas verdes etc; ficando a cargo 
do condomínio a sua manutenção.
§ 4º O acesso aos condomínios de lotes somente é 
permitido ao Poder Público no exercício do poder de 
polícia, aos condôminos ou a quem estes autorizarem, 
na forma da Convenção do Condomínio, tendo em vista 
que se trata de domínio privado.

CAPÍTULO V
Das averbações, modificações e alterações 
dos projetos originais

Art. 8º A averbação de construção realizada em cada 
lote deverá ser feita na matrícula da respectiva unidade 
no Oficial de Registro de Imóveis Competente, 
precedida de aprovação pelo Município dos respectivos 
projetos, sem prejuízo de outros requisitos legais 
necessários estabelecidos em legislação estadual e 
federal.
Art. 9º Quaisquer modificações ou alterações das 
formas originais dos projetos dos condomínios 
horizontais de lotes residenciais unifamiliares e 
comerciais / industriais deverão ser submetidos à 
aprovação do Poder Público Municipal, a pedido do 
incorporador e de todos os condôminos que possuam 
título aquisitivo, por aprovação em Assembleia Geral.
Parágrafo único. No caso de um condômino possuir 
mais de 01 (um) lote contíguo, este poderá construir 01 
(uma) única residência ou galpão comercial / industrial 
abrangendo todos os terrenos ou que se valha deles 
para obter licença de construção, significando isso, 
porém, perda do direito de construção de outra 
residência ou galpão comercial / industrial na mesma 
unidade ou fração ideal.

CAPÍTULO VI
Da compensação das demandas dos 
adicionais de utilização, manutenção e 
conservação dos sistemas de abastecimento 
de água potável e de tratamento de esgotos

Art. 10. Fica o empreendedor obrigado a recolher aos 
cofres municipais, dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do registro do 
condomínio horizontal de lotes residenciais unifamilia-
res e/ou comerciais / industriais, perante o Oficial de 
Registro de Imóveis competente, a título de compensa-
ção da demanda adicional advinda da implantação do 
sistema de abastecimento de água potável no local, 
bem como, da compensação da demanda adicional 
advinda da utilização, manutenção e conservação do 
sistema de tratamento de esgotos do Município, as 
importâncias referidas e estabelecidas nos §§ 1º, 2º e 
3º, do art. 25, da Lei Complementar Municipal nº 135, 
de 26 de novembro de 2007 (com redação alterada 
pela Lei Complementar Municipal nº 244, de 17 de 
dezembro de 2013), e no § 1º, do art. 26, da Lei 
Complementar Municipal nº 207, de 15 de março de 
2012 (com redação alterada pela Lei Complementar 
Municipal nº 246, de 17 de dezembro de 2013).

CAPÍTULO VII
Das disposições gerais

Art. 11. Fica o condomínio residencial ou comercial / 
industrial de lotes, responsável pelos serviços 
constantes, respectivamente, no art. 27, da Lei 
Complementar Municipal nº 135, de 26 de novembro 
de 2007, e no art. 19, da Lei Complementar Municipal 
nº 207, de 15 de março de 2012.
Art. 12. As disposições contidas nos arts. 1.331 a 
1.358, do Código Civil, na Lei Federal nº 4.591/64, na 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei 
Complementar Municipal nº 97, de 20 de dezembro de 
2004, e suas alterações posteriores), no Código de 
Obras (Lei Complementar Municipal nº 101, de 27 de 
setembro de 2005, e suas alterações posteriores), no 
Código de Posturas (Lei Complementar Municipal nº 
134, de 19 de novembro de 2007, e suas alterações 

posteriores), na Lei Complementar Municipal nº 135, 
de 26 de novembro de 2007, e suas alterações 
posteriores, no Plano Diretor Municipal (Lei 
Complementar Municipal nº 204, de 19 de janeiro de 
2012, e suas alterações posteriores), na Lei 
Complementar Municipal nº 207, de 15 de março de 
2012, e suas alterações posteriores, e nas Normas dos 
Serviços Extrajudiciais da Corregedoria Geral de 
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
aplicam-se, no que couberem, aos condomínios 
horizontais de lotes.
Art. 13. Esta lei complementar poderá ser regulamen-
tada por decreto, notadamente para atender às 
exigências das Normas dos Serviços Extrajudiciais da 
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo vigentes. 
Art. 14. Esta lei complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23 de junho 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro 
da Secretaria de Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

LEI Nº 2.306, de 19 de junho de 2015.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2016, e dá outras providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei:

DAS DIRETRIZES

Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do 
orçamento do Município, relativo ao exercício de 2016, 
as Diretrizes Orçamentárias, obedecidos aos princípios 
estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e 
na Lei Orgânica do Município.
Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária para o 
exercício de 2016, cuja execução obedecerá às 
diretrizes estabelecidas nesta lei, abrangerá os 
Poderes Legislativo, Executivo e Autarquia.
Art. 3º Os programas aprovados por esta lei constarão 
obrigatoriamente no plano plurianual.

DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 4º O projeto de lei orçamentária anual será 
encaminhado ao Poder Legislativo, conforme 
estabelecido no art. 22, seus incisos e parágrafo único, 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
será composto de:
I – texto da lei;
II – consolidação dos quadros orçamentários;
III – anexo do orçamento fiscal discriminando a receita 
e a despesa na forma definida nesta lei.
Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos 
quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste 
artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 
22, incisos III, IV, e parágrafo único, da Lei Federal nº 
4.320/64, os seguintes demonstrativos:
I – do resumo da estimativa da receita total do 
Município, por categoria econômica e segundo a 
origem dos recursos;
II – do resumo da estimativa da despesa total do 
Município, por rubrica e categoria econômica e 
segundo a origem dos recursos;
III – da fixação da despesa do Município por função e 
segundo a origem dos recursos;
IV – da fixação da despesa do Município por poderes e 
órgãos e segundo a origem dos recursos;
V – da receita arrecadada nos 03 (três) últimos 
exercícios anteriores aquele em que se elaborou a 
proposta;
VI – da receita prevista para o exercício em que se 
elabora a proposta;
VII – da receita prevista para o exercício a que se refere 
à proposta;
VIII – da despesa realizada no exercício imediatamente 
anterior;
IX – da despesa fixada para o exercício em que se 
elabora a proposta;
X – da despesa fixada para o exercício a que se refere 
a proposta;
XI – da estimativa da receita do orçamento fiscal, 
isolada e conjuntamente, por categoria econômica, 
segundo a origem dos recursos;
XII – do resumo geral da despesa do orçamento fiscal, 
isolada e conjuntamente, por categoria econômica, 
segundo a origem dos recursos;
XIII – das despesas e receitas do orçamento fiscal, 
isolada e conjuntamente, de forma agregada e 
sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e 
total do orçamento;
XIV – da distribuição da receita e da despesa por 
função de governo do orçamento fiscal isolada e 
conjuntamente;
XV – da aplicação dos recursos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 
e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando 
fontes e valores por programas de trabalho e grupos de 

despesa;
XVI – de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – 
FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o 
assunto;
XVII – do quadro geral da receita do orçamento fiscal, 
isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a 
origem dos recursos;
XVIII – da descrição da unidade orçamentária;
XIX – da aplicação dos recursos observando os limites 
de pessoal do Legislativo de que trata a Emenda 
Constitucional nº 25;
XX – da receita corrente líquida com base no art. 1°, § 
1°, inciso IV, da Lei Complementar Federal n° 
101/2000;
XXI – da aplicação dos recursos reservados à saúde de 
que trata a Emenda Constitucional nº 29.
Art. 5º A proposta orçamentária anual atenderá às 
diretrizes orçamentárias e aos princípios de unidade, 
universalidade e anualidade, não podendo o montante 
das despesas fixadas exceder a previsão da receita 
para o exercício.
Art. 6º As unidades orçamentárias, quando da 
elaboração de suas propostas parciais, deverão 
atender a estrutura orçamentária e as determinações 
emanadas pelos setores competentes da área.
Art. 7º A proposta orçamentária, que não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, face à Constituição Federal e à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de 
planejamento permanente, à descentralização e à 
participação comunitária.
Art. 8º A proposta orçamentária para 2016 conterá as 
metas e prioridades da Administração Municipal, 
obedecendo-se o seguinte:
I – as unidades orçamentárias projetarão suas 
despesas correntes até o limite fixado para o exercício 
em curso, corrigidas monetariamente, considerando-
-se o aumento ou diminuição dos serviços prestados;
II – na expectativa das receitas considerar-se-á a 
tendência do presente exercício, bem como os efeitos 
das modificações na legislação tributária verificada 
neste;
III – nova classificação funcional, prevista na Portaria nº 
42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do 
Orçamento e Gestão;
IV – conterá reserva de contingência de, no mínimo, 
0,1% (zero vírgula um por cento) da Receita Corrente 
Líquida, que servirá para atender pagamentos 
imprevistos, inesperados e contingentes conforme 
dispõe o art. 5º, III, “b”, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal;
V – fica o Poder Executivo, autorizado a remanejar a 
reserva de contingência como reforço orçamentário, 
caso não ocorra à condição disposta no inciso anterior 
nos primeiros 06 (seis) meses do exercício.
Art. 9º A lei orçamentária dispensará, na fixação da 
despesa e na estimativa da receita, atenção aos 
princípios de:
I – prioridade de investimentos nas áreas sociais;
II – austeridade na gestão dos recursos públicos;
III – modernização na área governamental;
IV – equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na 
execução orçamentária.
Art. 10. Não sendo devolvido e aprovado o autógrafo de 
lei orçamentária até o início do exercício de 2016 ao 
Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a 
proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa 
pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) 
em cada mês, da proposta encaminhada.

DO ANEXO DE METAS FISCAIS E RISCOS FISCAIS

Art. 11. As receitas e as despesas serão estimadas, 
tomando-se por base o índice de inflação apurada nos 
últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comporta-
mento da arrecadação municipal, mês a mês, na 
conformidade dos Demonstrativos que dispõem sobre 
as Metas Fiscais do Município.
§ 1º Na estimativa das receitas fiscais do Município, 
foram consideradas:
I – as isenções temporárias que dispõe a Lei 
Complementar Municipal nº 34, de 22 de fevereiro de 
1996, que isenta o titular do loteamento, por ocasião 
do parcelamento de solo urbano, do imposto sobre a 
propriedade territorial urbana;
II – as remissões de juros e correção monetária, 
legalmente instituída através de incentivos fiscais com 
vigência para o exercício de 2016;
III – as isenções dispostas na Lei Complementar 
Municipal nº 37, de 16 de maio de 1997, devidamente 
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 200, de 
02 de dezembro de 2011, que isenta das taxas e do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana, o aposentado e pensionista, titular ou 
usufrutuário de imóvel em determinadas condições 
especificadas no art. 1º da lei;
IV – os descontos na ordem de até 10% (dez por cento) 
concedidos aos contribuintes que pagarem seus 
tributos em parcela única;
V – as imunidades e isenções dispostas nos arts. 34, 
58, 89, 93, 94, 132, 160, 170 e 198, da Lei 
Complementar Municipal nº 4, de 20 de dezembro de 
1991 (Código Tributário Municipal) e na Lei 
Complementar Municipal nº 127, de 27 de agosto de 
2007, e suas alterações;
VI – as isenções dispostas no art. 3º, da Lei Municipal 
nº 1.487, de 30 de junho de 2003, que trata das 
licenças para construção de unidades unifamiliares 
com área não superior a 70m²;
VII – descontos de 50% (cinquenta por cento) para 
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana 
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– IPTU e das Taxas de Serviços de Limpeza Pública 
para os contribuintes que mantiverem hortas em suas 
propriedades, sejam comunitárias ou individuais;
VIII – isenção de tarifa de água e esgoto para 
instituições qualificadas como Organização Social;
IX – isenção aos Microempreendedores Individuais – 
MEI de pagamentos das taxas de licença dispostas no 
artigo 132, VII, da Lei Complementar Municipal nº 04, 
de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário 
Municipal), e na Lei Complementar Municipal nº 158, 
de 01 de março de 2010;
X – isenção de IPTU para os imóveis locados às 
entidades religiosas, para o exercício de suas 
atividades e liturgias;
XI – suspensões com processo em juízo com liminar 
suspendendo a cobrança de conservação de estradas;
XII – isenção de ISSQN para o Plano de Incentivos a 
Projetos Habitacionais Populares, vinculados ao 
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, 
conforme Lei Complementar Municipal 147/2009;
XIII – isenção de Taxa de Licença para execução de 
Obras particulares vinculados ao Programa Minha Casa 
Minha Vida do Governo Federal, conforme Lei 
Complementar Municipal 147/2009;
XIV – isenção de ITBI incidente a primeira transmissão 
do imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha 
Vida do Governo Federal, conforme Lei Complementar 
Municipal nº 147/2009;
XV – isenção de Taxa de Poder de Polícia administrati-
va, bem como da correlata expedição do “habite-se” ou 
da certidão de conclusão de obras, aos empreendedo-
res, pessoas físicas e/ou jurídicas, que se enquadrem 
no art. 1º, da Lei Complementar Municipal nº 
147/2009;
XVI – isenção de TLEOP no caso de desdobro de 
terrenos conforme dispõe a Lei Complementar 
Municipal 211/2012 e 215/2012;
XVII – isenção de IPTU nos casos enquadrados na Lei 
Complementar Municipal 236, de 16/09/2013 (IPTU 
VERDE).
XVIII – isenções previstas na Lei Complementar 
Municipal nº 250/2013, referentes a ISSQN das 
empresas de tecnologia, telecomunicações, tecnologia 
em informática, call-center e data-center.
§ 2º Na estimativa das receitas deverão ser considera-
das, ainda, as modificações da legislação tributária, 
incumbindo à Administração o seguinte:
I – a atualização dos elementos físicos das unidades 
imobiliárias;
II – a atualização da planta genérica de valores de 
forma a minimizar a diferença entre as alíquotas 
nominais e as efetivas;
III – a expansão do número de contribuintes;
IV – a atualização do cadastro mobiliário e imobiliário 
fiscal.
Art. 12. Com o objetivo de sintetizar as informações 
relativas aos programas governamentais a serem 
priorizados, nos termos do inciso IV, do art. 33, da 
Constituição Estadual, integram esta lei:
- Anexo II – Prioridades e Indicadores por Programas;
- Anexo IIA – Programas, Metas e Ações.
Art. 13. O Anexo de Metas Fiscais é composto de:
a) Demonstrativo I – Metas Anuais;
b) Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do Exercício Anterior;
c) Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas 
com as Fixadas nos três exercícios Anteriores;
d) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
e) Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos 
Obtidos com alienação de Ativos;
f) Demonstrativo VI – Estimativa e Compensação da 
Renúncia da Receita;
g) Demonstrativo VII – Margem de Expansão das 
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Art. 14. Para cumprimento do disposto no artigo 4º, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, integra esta lei, 
metodologia e memória de cálculo das Metas Fiscais e 
o Anexo de Riscos Fiscais.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 15. Para atender ao disposto na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do 
seguinte:
I – estabelecer programação financeira e o cronograma 
da execução mensal de desembolso;
II – publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento do 
bimestre, Relatório Resumido da Execução Orçamentá-
ria, verificando o alcance das metas, e, se não 
atingidas, deverá realizar cortes de dotações;
III – a cada quadrimestre, os Poderes Executivo e 
Legislativo emitirão Relatório de Gestão Fiscal;
IV – os planos, LDO, orçamentos, prestação de contas, 
parecer do TCE, serão amplamente divulgados, 
inclusive na Internet, e ficará à disposição da 
comunidade.
Art. 16. O desembolso dos recursos financeiros 
consignados a Câmara Municipal, será feito até o dia 
20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos.
Art. 17. A execução orçamentária obedecerá ao 
seguinte:
I – os projetos em fase de execução terão prioridade 
sobre novos projetos;
II – a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual decorra renúncia de 
receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 
menos uma das seguintes condições:
a) demonstração de que a renúncia foi considerada na 
estimativa da receita da lei orçamentária, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
b) estar acompanhada de medidas de compensação, 
por meio do aumento de receita proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição;
III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) de sua receita resultante de impostos, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo 
prioritário o ensino fundamental e a educação infantil, 
nos termos do § 2º, do art. 211 e 212 caput, da 
Constituição Federal;
IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por 
cento) de sua receita resultante de impostos, na 
manutenção e desenvolvimento da saúde conforme 
dispõe a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de 
setembro de 2000;
V – o pagamento de pessoal e encargos terão 
prioridade sobre as ações de expansão;
VI – as despesas com pessoal da administração direta 
e indireta ficam limitadas a 54% (cinquenta e quatro 
por cento) para o Poder Executivo e a 6% (seis por 
cento) para o Poder Legislativo, do valor da Receita 
Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;
VII – a concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração, a criação de cargos, empregos e 
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos da administração direta e 
indireta, poderão ser feitas se houver prévia dotação 
orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorren-
tes, obedecidos ao limite fixado neste artigo;
VIII – ultrapassando o montante das despesas com 
pessoal o limite de 60% (sessenta por cento) da 
Receita Corrente Líquida, deverá ser baixado, pelo 
Executivo, decreto reduzindo, vedando ou limitando 
despesas com caráter remuneratório de pessoal, tais 
como, contratações, horas extras, gratificações, 
bonificações, prêmios e outras despesas que 
impliquem no aumento de despesas com pessoal, bem 
como, procederá, se necessário, demissões de acordo 
com critérios constitucionais, promovendo, com 
autorização legislativa, Programas de Demissão 
Voluntária – PDV.
§ 1º Entende-se como Receita Corrente Líquida, para 
efeito de limite do art. 17, VI, a somatória das receitas 
correntes próprias da administração direta e indireta, 
excluídos repasses ao FUNDEB.
§ 2º O limite estabelecido para as despesas de pessoal 
de que trata o inciso VI, do art. 17, abrange os gastos 
da administração direta e indireta das seguintes 
despesas:
a) com ativos, inativos e pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções e empregos, com 
qualquer espécie remuneratória, tais como, vencimen-
tos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios e proventos 
de aposentadoria, pensões adicionais, gratificações, 
horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas à previdência;
b) contratos de terceirização de mão-de-obra que se 
referem à substituição de servidores e empregados 
públicos serão contabilizados como “Outras Despesas 
de Pessoal”.
§ 3° São excluídos do cálculo das despesas com 
pessoal as despesas com indenização por demissão de 
servidor ou empregado, incentivo à demissão 
voluntária e pagamento de precatórios trabalhistas 
referente a períodos anteriores ao da apuração.
§ 4° Referente ao disposto no inciso VIII deste artigo, a 
Administração poderá fazer exceções quanto às áreas 
de saúde, educação, saneamento básico e segurança 
devido ao caráter imprescindível que está implícito.
Art. 18. As taxas de polícia administrativa e de serviços 
públicos deverão remunerar a atividade municipal de 
maneira a equilibrar as respectivas despesas.
Art. 19. Os tributos, cujo recolhimento pode ser 
efetuado em parcelas, poderão ser corrigidos 
monetariamente segundo a variação estabelecida pela 
legislação municipal.
Art. 20. Nenhum compromisso será assumido sem que 
exista dotação orçamentária e recursos financeiros 
previstos na programação de desembolso.
Art. 21. Entende-se como despesas irrelevantes, para 
fins de atendimento do disposto no art. 16, § 3º, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para aquisição de bens e 
serviços, aquelas cujo valor não ultrapasse a 03 (três) 
vezes os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Executivo poderá contratar operações de 
crédito por antecipação da receita até o limite de 5% 
(cinco por cento) da receita corrente líquida estimada 
para o exercício.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – contratar operação de crédito, junto às instituições 
financeiras, nos moldes da Resolução nº 043, de 21 de 
dezembro de 2001, com alterações trazidas pela 
Resolução nº 003, de 02 de abril de 2002, do Senado 
Federal;
II – abrir créditos suplementares e especiais até o limite 
de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, 
conforme art.43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.
III – realizar remanejamentos, transposições e 
transferências, até o limite de 20% (vinte por cento) do 
orçamento da despesa, desde que os recursos sejam 
resultantes de anulação parcial ou total das dotações 
orçamentárias.

IV – poderá, por decreto, realocar até 20% (vinte por 
cento) dos recursos orçamentários, entre dotações de 
um mesmo programa, no âmbito da mesma unidade 
orçamentária e dentro da mesma categoria econômica 
de despesa, com a finalidade de facilitar o cumprimen-
to da programação aprovada nesta lei.
Art. 24. O Poder Legislativo é autorizado a abrir créditos 
suplementares, remanejamentos, transposições e 
transferências, até o limite de 20% (vinte por cento) de 
seu orçamento da despesa, desde que os recursos 
sejam resultantes de anulação parcial ou total das 
dotações orçamentárias.
Art. 25. Poderá ser criado, aumentado ou desmembra-
do o quadro das secretarias e unidades orçamentárias, 
obedecidos os critérios legais.
Art. 26. Fica o Poder Legislativo autorizado a propor 
reforma de sua estrutura administrativa por meio de 
Proposições.
Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 
ajuda financeira, a título de contribuição, à Associação 
Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF, visando a 
mão-de-obra, administração e gerenciamento 
tendentes à construção e manutenção, com a 
finalidade de fomentar as atividades culturais e 
turísticas do Município.
Art. 28. O Executivo poderá conceder ajuda financeira 
às entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, com 
registro no Conselho Municipal específico e que 
tenham, pelo menos, 12 (doze) meses de existência e 
funcionamento.
Art. 29. O Poder Executivo poderá firmar contratos, 
inclusive de gestão, convênios, termos de cooperação, 
parceria ou de compromisso, com outras esferas de 
governo, fundações, autarquias, entidades profissiona-
lizantes, entidades sem fins lucrativos e entidades 
qualificadas como Organizações Sociais, para o 
desenvolvimento de seus respectivos programas, 
prioritariamente nas áreas de educação, saúde, 
trabalho, segurança, habitação, assistência social, 
saneamento básico, agricultura e meio ambiente, 
esportes, turismo, cultura, trânsito e transportes, bem 
como participar de consórcios que visem objetivos 
comuns dentre os retro citados, inclusive com cessão 
de servidores públicos concursados com ônus para 
origem.
Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, 
quando interventor de ajuste, contrato ou convênio, 
receitas financeiras a entidades executoras, 
regularmente e nomeadas nos instrumentos retro 
mencionados.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a disponibili-
zar, através de instrumento competente, espaço, 
pessoal e materiais necessários, visando a manuten-
ção dos serviços do Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS, da Junta Militar, do Tribunal Regional 
Eleitoral e Delegacias Regionais do Trabalho.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convênio com estabelecimentos de ensino superior, a 
fim de instituir o Programa Municipal “Universidade 
para Todos”, visando conceder bolsas parciais de 
estudo a alunos inscritos nos cursos de graduação.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
desapropriações que visem implantar e/ou corrigir 
ruas, avenidas, praças e locais para prédios públicos.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
desapropriações que visem a construção de núcleos de 
casas ou conjuntos habitacionais populares.
Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar 
convênios com as agências da rede bancária do 
Município visando agilizar as atividades de recebimento 
e pagamento junto aos respectivos contribuintes e 
fornecedores.
Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convênio com outras esferas de governo, disponibilizar 
pessoal, materiais, combustível, bem como, conceder 
benefícios, auxílios, abonos e pro-labore a servidores, 
visando a manutenção dos serviços das polícias civil e 
militar instaladas neste Município, e apoio às atividades 
da administração municipal.
Art. 37. Fica o Poder Executivo, conforme dispõe o art. 
71, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a instituir 
Fundos Especiais, visando propiciar apoio e suporte 
financeiro às políticas e diretrizes, determinadas pelo 
Município em conjunto com os Conselhos Municipais, 
com atuação prioritária nas áreas de educação, saúde, 
trabalho, segurança, habitação, assistência social, 
saneamento básico, agricultura e meio ambiente, 
esportes, turismo, cultura, trânsito e transportes.
Art. 38. Fica o Poder Executivo, autorizado a formalizar 
convênios, repassar recursos financeiros, alienar e a 
doar glebas de terras a Cohab Bandeirante, bem como, 
alienar, por doação, bem imóvel à Caixa Econômica 
Federal, com a finalidade de construir núcleos de casas 
ou conjuntos habitacionais populares.
Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar 
convênios com as agências bancárias do Município, 
facultando aos servidores municipais a realização de 
empréstimos financeiros consignados em folha de 
pagamento.
Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convênios com outras esferas de governo, visando 
conceder gratificações, benefícios e auxílios destinados 
a servidores municipalizados das áreas da saúde, 
educação e segurança.
Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o 
Programa de Desligamento Voluntário – PDV, visando 
formalizar política de redução de custos.
Art. 42. Ficar o Poder Executivo autorizado a repassar 
recursos financeiros à Autarquia Municipal.
Art. 43. Ficam os Poderes Legislativo e Executivo 
autorizados a conceder anualmente, abonos e 
reajustes aos servidores públicos.

Art. 44. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
celebrar convênio e termos aditivos com o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a cessão 
de servidores municipais e estagiários, sem prejuízo de 
vencimentos ou salários e demais vantagens, para 
prestarem serviços junto ao Tribunal, sem ônus a este, 
que serão designados exclusivamente para as 
Unidades Judiciárias instaladas na Comarca a que 
pertencer o Município de Jaguariúna.
Art. 45. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
ceder servidores municipais e estagiários à Autarquia 
Municipal.
Art. 46. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, a 
título de contribuição, recursos financeiros à 
Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna – 
ACIJ, visando fomentação de serviços de apoio à 
pequena e micro empresa.
Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convênio e termos aditivos com a Secretaria da Receita 
Federal objetivando o desenvolvimento de programa de 
cooperação técnico-fiscal dirigido ao aperfeiçoamento 
do planejamento e execução da fiscalização e 
cobrança de tributos federais e municipais.
Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, a 
título de contribuição, recursos financeiros ao Fundo de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Campinas – FUNDOCAMP.
Art. 49. Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar o 
usuário de transporte coletivo, das tarifas de serviços 
cobradas pelos permissionários de transportes 
coletivos do Município.
Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar 
parte do tributo “taxa de remoção de lixo”.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 
uma gratificação por risco de morte para o servidor 
ocupante de emprego público de Bombeiro Civil 
Municipal, Guarda Municipal, Coordenador de 
Operações, Diretor de Guarda Municipal, Vigia e 
Vigilante, e de risco por acidente a Motorista de 
Ambulância.
Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o 
“Restaurante Popular” nos limites do Município de 
Jaguariúna.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar 
Termo de Cooperação Técnica com empresa especiali-
zada visando modernizar o controle de empréstimos 
consignados.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir 
Consórcio Público Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí – Agência reguladora PCJ e repassar-lhe 
recursos financeiros a título de contribuição.
Art. 55. Ficam os Poderes Legislativo e Executivo 
autorizados a fornecer cartão alimentação para os 
servidores municipais.
Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar 
convênios, termos de cooperação, parceria ou de 
compromisso com outros municípios, visando a 
realização de partos e atendimento médico em geral.
Art. 57. Fica o Poder Executivo autorizado a protestar 
em cartório, os devedores inscritos em dívida ativa, 
bem como, a sua inscrição em Serviços de Proteção ao 
Crédito – SPC e SERASA.

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 58. A receita da Autarquia instituída por este 
Município, quando em efetivo exercício, será realizada 
mediante arrecadação dos serviços de água, esgoto, 
ligações e outros serviços, multas, rendas patrimoniais, 
alienações, transferências governamentais e repasses 
do Município, na forma da legislação em vigor e das 
especificações constantes no Anexo 2, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 59. A Autarquia instituída por este Município é 
autorizada a:
I – abrir créditos suplementares e especiais até o limite 
de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa;
II – realizar remanejamentos, transposições e 
transferências, até o limite de 20% (vinte por cento) do 
orçamento da despesa, desde que os recursos sejam 
resultantes de anulação parcial ou total das dotações 
orçamentárias;
III – contratar operações de crédito, junto às 
instituições financeiras, nos moldes da Resolução nº 
043, de 21 de dezembro de 2001, com alterações 
trazidas pela Resolução nº 003, de 03 de abril de 2002, 
do Senado Federal.
Art. 60. Fica a Autarquia instituída por este Município, 
autorizada a criar, desmembrar ou aumentar as 
unidades orçamentárias, obedecidos os critérios legais.
Art. 61. A Autarquia instituída por este Município 
poderá, mediante prévia autorização legislativa, 
conceder ajuda financeira a entidades filantrópicas, 
sem fins lucrativos, referentes ao meio ambiente, com 
registro no Conselho respectivo e que tenham, pelo 
menos, 12 (doze) meses de existência e funcionamen-
to.
Art. 62. A Autarquia instituída por este Município 
poderá firmar contratos, inclusive de gestão, convênios, 
termos de cooperação, parceria ou de compromisso, 
com outras esferas de governo, entidades profissionali-
zantes, entidades sem fins lucrativos e entidades 
qualificadas como Organizações Sociais, para o 
desenvolvimento de seus respectivos programas, 
prioritariamente nas áreas de saneamento básico e 
meio ambiente, bem como participar de consórcios que 
visem objetivos comuns dentre os retro citados.
Art. 63. Fica a Autarquia instituída por este Município, 
autorizada a formalizar convênios com as agências da 
rede bancária do Município, visando agilizar as 
atividades de recebimento e pagamento junto aos 

respectivos contribuintes e fornecedores.
Art. 64. Fica a Autarquia instituída por este Município, 
conforme dispõe o art. 71, da Lei Federal nº 4.320/64, 
autorizada a instituir Fundos Especiais, visando 
propiciar apoio e suporte financeiro às políticas e 
diretrizes, determinadas pelo Município em conjunto 
com os Conselhos Municipais, com atuação prioritária 
nas áreas de saneamento básico e meio ambiente.
Art. 65. Fica a Autarquia instituída por este Município 
autorizada a formalizar convênios com as agências 
bancárias do Município, facultando aos servidores 
municipais a realização de empréstimos financeiros 
consignados em folha de pagamento.
Art. 66. Fica a Autarquia instituída por este Município, 
autorizada a instituir o Programa de Desligamento 
Voluntário – PDV, visando formalizar política de redução 
de custos.
Art. 67. Fica a Autarquia instituída por este Município, 
autorizada a conceder anualmente, abonos e reajustes 
salariais aos servidores públicos.
Art. 68. Fica a Autarquia instituída por este Município 
autorizada a fornecer cartão alimentação para os 
servidores públicos.
Art. 69. Fica a autarquia autorizada a protestar em 
cartório, os devedores inscritos em dívida ativa, bem 
como a sua inscrição em Serviços de Proteção ao 
Crédito – SPC e SERASA.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 70. A estrutura do orçamento anual obedecerá à 
estrutura organizacional da Câmara Municipal e da 
Prefeitura.
Art. 71. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 19 de junho 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro 
da Secretaria de Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

PORTARIA Nº 290, de 18 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, FABIO MARCOS DE ARAÚJO 
SIMIONATO, R.G. nº 6.448.569 SSP/SP, do cargo de 
Médico, que exercia junto ao Departamento de 
Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 291, de 22 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em 
vista o resultado do Concurso Público, Edital 
002/2010, Protocolo nº 4.005/2010, homologado em 
31/03/2012, com vigência prorrogada pelo Decreto 
Municipal nº 3.210, de 11 de março de 2014, em 
conformidade com o Protocolado nº 4.135/2015,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, 
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 
209/2012, o adiante relacionado para o cargo público 
efetivo indicado, ficando lotado na respectiva unidade 
administrativa também indicada:
FABIO DONIZETE ESPECIAL- R.G. nº 28.749.777-X 
SSP/SP – ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA – R$ 
1.856,71 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
setenta e um centavos), junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos da Secretaria de Administração 
e Finanças.

PORTARIA Nº 292, de 22 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em 
vista o resultado do Concurso Público, Edital 
002/2010, Protocolo nº 4.005/2010, homologado em 
31/03/2012, com vigência prorrogada pelo Decreto 
Municipal nº 3.210, de 11 de março de 2014, em 
conformidade com o Protocolado nº 12.290/2014,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, 
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 
209/2012, a adiante relacionada para o cargo público 
efetivo indicado, ficando lotada na respectiva unidade 
administrativa também indicada:
SILVANIA DE ALMEIDA MENON- R.G. nº 42.795.828-3 
SSP/SP – ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA – R$ 
1.856,71 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
setenta e um centavos), junto a Secretaria de Governo.

PORTARIA Nº 293, de 22 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em 
vista o resultado do Concurso Público, Edital 
002/2010, Protocolo nº 4.005/2010, homologado em 
31/03/2012, com vigência prorrogada pelo Decreto 
Municipal nº 3.210, de 11 de março de 2014, em 
conformidade com o Protocolado nº 3.692/2015,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, 

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
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instituído pela Lei Complementar Municipal nº 
209/2012, a adiante relacionada para o cargo público 
efetivo indicado, ficando lotada na respectiva unidade 
administrativa também indicada:
LUCI DOMINGUES- R.G. nº 26.667.996-1 SSP/SP – 
ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA – R$ 1.856,71 (um 
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um 
centavos), junto ao Departamento de Relações do 
Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Social.

PORTARIA Nº 294, de 22 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em 
vista o resultado do Concurso Público, Edital 
002/2010, Protocolo nº 4.005/2010, homologado em 
31/03/2012, com vigência prorrogada pelo Decreto 
Municipal nº 3.210, de 11 de março de 2014, em 
conformidade com o Protocolado nº 5.169/2015,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, 
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 
209/2012, o adiante relacionado para o cargo público 
efetivo indicado, ficando lotado na respectiva unidade 
administrativa também indicada:
THIEGO EDUARDO TREBBI ALFACE- R.G. nº 
44.541.241-0 SSP/SP – ASSISTENTE DE GESTÃO 
PÚBLICA – R$ 1.856,71 (um mil, oitocentos e 
cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), junto 
ao Departamento de Fiscalização Tributária da 
Secretaria de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 295, de 22 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, MARIA JOSÉ DIAS BRANCHER, R.G. 
nº 56.063.096-7 SSP/SP, do cargo de Assistente de 
Gestão Pública, que exercia junto ao Departamento de 
Ensino Fundamental da Secretaria de Educação.

PORTARIA Nº 296, de 23 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e com apoio na Lei 
Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, 
alterada pela Lei Complementar nº 224, de 25 de 
janeiro de 2013 e pela Lei Complementar nº 257, de 
25 de junho de 2014,
RESOLVE:
I- Reconduzir a servidora SALOÁ CARDOSO 
DOMINICHI, R.G. nº 33.798.752-X SSP/SP, ao cargo de 
Ouvidor da Guarda Municipal, R$ 5.069,26 (cinco mil, 
sessenta e nove reais e vinte e seis centavos).
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 19 de junho de 
2015.

PORTARIA Nº 297, de 23 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, com apoio no art. 4º, da Lei 
Complementar Municipal nº 160, de 18 de março de 
2010, c.c/ Lei Complementar Municipal nº 209, de 
09 de maio de 2012,
RESOLVE:
I- Compor, para um mandato de 02 (dois) anos, 
contados de 19 de junho de 2015, a Ouvidoria da 
Guarda Municipal de Jaguariúna, pelos membros a 
seguir relacionados:
- SALOÁ CARDOSO DOMINICHI, R.G. nº 33.798.752-
-X – SSP/SP;
- ANDRÉA CRISTINA ANASTÁCIO DOS SANTOS, R.G. 
nº 30.727.156-0 SSP/SP;
- LILIAN REGINA DA SILVA VIEIRA FRANCO 
PAOLIELLO, R.G. nº 21.871.706-4 – SSP/SP.
II- Os trabalhos da Ouvidoria serão presididos pela 
servidora SALOÁ CARDOSO DOMINICHI, nomeada 
para o cargo de Ouvidora da Guarda Municipal, 
através da Portaria nº 296/2015.
III- Em casos de suspeição, impedimento, férias ou 
licença os membros da ouvidoria assumirão a 
Presidência dos trabalhos.
III- Esta Portaria terá efeito retroativo a 19 de junho 
de 2015.

PORTARIA Nº 298, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, ROSÂNGELA APARECIDA LIMA, 
R.G. nº 13.293.942-3 SSP/SP, do cargo de Pajem, 
que exercia junto ao Departamento de Educação 
Infantil da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 26 de maio de 
2015.

PORTARIA Nº 299, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com o 
Protocolo PMJ nº 5.061/2015,
RESOLVE:
Remover o servidor IDEVOR MARQUES, R.G. nº 
18.081.079 SSP/SP, ocupante do cargo de Agente 
Operacional, na Secretaria de Meio Ambiente, para 
exercer a mesma função, no Departamento de 
Serviços Urbanos, Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais da Secretaria de Obras e Serviços.

PORTARIA Nº 300, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com o 
Protocolo PMJ nº 5.061/2015,
RESOLVE:
Remover o servidor LUIS VANDERLEI DE LIMA, R.G. 
nº 13.753.501-6 SSP/SP, ocupante do cargo de 
Agente Operacional, na Secretaria de Meio 
Ambiente, para exercer a mesma função, no 
Departamento de Serviços Urbanos, Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais da Secretaria de Obras e 
Serviços.

PORTARIA Nº 301, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com o 
Protocolo PMJ nº 12.848/2010,
RESOLVE:
Remover o servidor PAULO ROBERTO PEREIRA DE 
LUCENA, R.G. nº 33.357.758-9 SSP/SP, ocupante do 
cargo de Motorista, na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, para exercer a mesma função, 
no Departamento de Transporte Ambulatorial e de 
Urgência da Secretaria de Saúde.

PORTARIA Nº 302, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I-Exonerar LUIZ CARLOS PELEGRINE, R.G. nº 
8.929.428 – SSP/SP, do cargo de Diretor de 
Departamento, que exercia junto ao Departamento 
de Esgotamento Sanitário da Secretaria de Meio 
Ambiente.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 24 de junho 
de 2015.

PORTARIA Nº 303, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I-Exonerar LUIS ALBERTO BUENO, R.G. nº 
13.587.649 – SSP/SP, do cargo de Diretor de 
Departamento, que exercia junto ao Departamento 
de Abastecimento de Água da Secretaria de Meio 
Ambiente.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 24 de junho 
de 2015.

PORTARIA Nº 304, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I-Exonerar PAULINO GOMES MOTOSO, R.G. nº 
12.121.912, do cargo de Chefe de Divisão, que 
exercia junto a Divisão de Abastecimento de Água do 
Departamento de Abastecimento de Água da 
Secretaria de Meio Ambiente.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 24 de junho 
de 2015.

PORTARIA Nº 305, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
I-Exonerar ANTÔNIO JOSÉ BRASILINO, R.G. nº 
11.422.410-9, do cargo de Chefe de Divisão, que 
exercia junto a Divisão de Esgotamento Sanitário do 
Departamento de Esgotamento Sanitário da 
Secretaria de Meio Ambiente.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 24 de junho 
de 2015.

PORTARIA Nº 306, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear LUIZ CARLOS PELEGRINE, R.G. nº 
8.929.428 – SSP/SP, para exercer o cargo de Diretor 
de Departamento, R$ 5.069,26 (cinco mil, sessenta 
e nove reais e vinte e seis centavos), junto ao 
Departamento de Operação, Manutenção e 
Expansão de Esgoto da Secretaria de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 307, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear LUIS ALBERTO BUENO, R.G. nº R.G. nº 
13.587.649 – SSP/SP, para exercer o cargo de 
Diretor de Departamento, R$ 5.069,26 (cinco mil, 
sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), junto 
ao Departamento de Operação, Manutenção e 
Expansão de Água da Secretaria de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 308, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Nomear PAULINO GOMES MOTOSO, R.G. nº 

12.121.912, para exercer o cargo de Chefe de 
Divisão, R$ 2.915,08 (dois mil, novecentos e quinze 
reais e oito centavos), junto a Divisão de Operação, 
Manutenção e Expansão de Água do Departamento 
de Operação, Manutenção e Expansão de Água da 
Secretaria de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 309, de 25 de junho de 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Nomear ANTÔNIO JOSÉ BRASILINO, R.G. nº 
11.422.410-9, para exercer o cargo de Chefe de 
Divisão, R$ 2.915,08 (dois mil, novecentos e quinze 
reais e oito centavos), junto a Divisão de Operação, 
Manutenção e Expansão de Esgoto do Departamento 
de Operação, Manutenção e Expansão de Esgoto da 
Secretaria de Meio Ambiente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em vista da classificação em Concurso Público, 
convocamos os abaixo relacionados, para compare-
cerem à Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
visando medidas para ADMISSÃO.
O não comparecimento no prazo de 03 (três) dias, 
contados a partir da publicação deste, caracterizará 
desistência, ensejando na convocação e admissão 
do classificado imediato.

CONCURSO - EDITAL Nº. 002/2010.

ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA

115º - MAELY BRAILA VASCONCELLOS
117º - CAROLINE FORNER MELZANI

Departamento de Recursos Humanos, 24 de junho 
de 2015.

MAISA RAIMUNDO DE OLIVEIRA VIEIRA
Diretora

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS
O Município de Jaguariúna notifica os partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais, com sede em Jaguariúna, a liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais), depositado em 10/06/2015, 
referente ao Convênio celebrado com o Município de 
Holambra, que tem por objeto a realização de 
procedimentos de média complexidade e internações, 
com ênfase ao atendimento à população de baixa 
renda relacionados no Anexo I, prestados no Hospital 
Municipal “Walter Ferrari”.
Jaguariúna, 22/06/2015.
 
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito Municipal

FECHAMENTO DE RUA
A Rua Nair Peternella Brancalhone, trecho entre a Rua 
Francisco Bodini e a Rua Auria Ribeiro Bodini, estará 
fechada ao trânsito em geral, no dia 27 de Junho do 
corrente ano (sábado), apenas com acesso local a 
partir das 15:00 horas, para a realização de Festa dos 
Moradores do Bairro.   

Detransp, aos 25 de Junho de 2015.

Ana Carolina Guiselli 
Diretora Detransp

FECHAMENTO DE RUA
A Rua Osvaldo Vicentini, trecho entre a Praça Antonio 
Cantisano e a Avenida Rinaldi, estará fechada ao 
trânsito em geral, no dia 27 de Junho do corrente 
ano (sábado), a partir das 13:00 horas, para a 
realização de Festa Junina Comunitária dos 
Moradores.
   
Detransp, aos 25 de Junho de 2015.

Ana Carolina Guiselli 
Diretora Detransp

FECHAMENTO DE RUA
A Rua Roraima, trecho entre a Rua São Paulo e a Rua 
Dr Clemente Holtman Junior, estará fechada ao 

trânsito em geral, no dia 27 de Junho do corrente 
ano (sábado), apenas com acesso local a partir das 
15:00 horas, para a realização de Festa Junina da E. 
E. Julia Calhau Rodrigues.
   
Detransp, aos 25 de Junho de 2015.

Ana Carolina Guiselli 
Diretora Detransp

COMUNICADO
A Prefeitura de Jaguariúna informa que a partir de 
29/06/2015 (segunda-feira) a Avenida Pacífico 
Moneda, no trecho entre os condomínios Quinta das 
Pitangueiras e Quinta das Laranjeiras e a Estrada 
Municipal JGR 27 (estrada de acesso ao Bar Sertão 
Praiano), estarão parcialmente interditadas, com 
desvios em alguns pontos, em virtude das obras para 
asfaltamento.

DEP. DE RECURSOS HUMANOS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CMSE – 2a. RM -  14a. CSM
4a. DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE 

CAMPINAS-SP
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 082 DE JAGUARIÚNA-SP

EDITAL  Nº 001/2015
A Junta de Serviço Militar-082 de Jaguariúna, Estado 

de São Paulo, comunica aos cidadãos nascidos em 
1997, que os mesmos deverão comparecer para 
Alistamento, até dia 30 de junho de 2015, no horário 
das 8:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, na 
Junta Militar, sito à Rua Joaquim Bueno nº 1337, 
Centro, munidos da Certidão de nascimento (original), 
Cédula de Identidade, 02 fotos 3x4 recente, 
comprovante de residência (água, energia ou telefone) 
se possuir o CPF.
Junta de Serviço Militar, aos 07 de Abril de 2015.
MARIA DONIZZETTI NOGUEIRA LEME
Secretária JSM-082

“serviço militar a segurança do brasil em nossas mãos”

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA  MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
DEP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

O GABRIEL MEDINA JÁ ESTÁ  
PARTICIPANDO DA CAMPANHA  
DO AGASALHO 2015.  
AGORA É A SUA VEZ DE DOAR  
CALOR PARA QUEM PRECISA.

A Campanha do Agasalho 2015 já começou. Faça o bem

e doe aquelas roupas boas que você não usa mais.

Acesse nosso site campanhadoagasalho.sp.gov.br

e encontre um posto de arrecadação perto de você.

#lookdobem

16645-03_AFT_Fussesp_Camp Agasalho 2015_46x63.indd   1 5/7/15   5:28 PM

Fundo Social de Solidariedade

Plano Municipal de Plano Municipal de 
EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Educação, convida 

toda população para participar da Audiência Pública sobre o Plano 

Municipal de Educação (PME), que será realizada no dia 29 de junho de 

2015, às 18h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Secretaria de Educação
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DECRETO Nº 3.340, de 25 de junho de 2015.

Dispõe sobre a representação gráfica da estrutura 
administrativa da Prefeitura (organograma) e revoga o 
Decreto Municipal nº 3.324/2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município 

de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei 
Municipal nº 2.134, de 15 de janeiro de 2013, alterada 
pela Lei Municipal nº 2.197, de 14 de fevereiro de 
2014 e Lei Complementar Municipal nº 269, de 29 de 
abril de 2015,
DECRETA:

Art. 1º A estrutura administrativa da Prefeitura do 
Município de Jaguariúna será representada 
graficamente pelo organograma que acompanha este 
decreto.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em 

especial o Decreto Municipal nº 3.324, de 18 de maio 
de 2015.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de junho 
de 2015.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro 
da Secretaria de Governo, na data supra.

GUSTAVO DURLACHER
 Secretário de Governo
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O Baile da Melhor Idade 
agitou o �nal de domin-
go, 21, na MP Eventos. 
Realizado pela Prefeitura 
duas vezes no mês, o 

baile reúne o público da 
Melhor Idade de Jaguari-
úna e atrai visitantes de 
cidades vizinhas como 
Pedreira, Santo Antônio 

de Posse e Mogi Mirim. O 
próximo baile está mar-
cado para o dia 5 de 
julho no mesmo local, 
das 17 às 21 horas.
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Baile da Melhor Idade atrai público de cidades vizinhas

Espetáculo “As Mulheres do Sol e o Balão” é sucesso de público

A edição de julho do Café & 

Viola será no dia 26, a partir 

das 9h, na Estação de 

Guedes, com a participação 

da Orquestra Municipal do 

Jaguary e convidados. 

Alunos da Escola Municipal Ângelo Bizzo 
visitam Instituto Butantã

Alunos do 1º ao 5º ano da Escola 
Ângelo Bizzo visitaram no dia 
11, o Instituto Butantã, em São 
Paulo. Durante o passeio, apren-
deram uma série de conteúdos 
e puderam ver de perto várias 

espécies de cobras. O Instituto 
Butantan é um centro de 
pesquisa biomédica, responsá-
vel pela produção de grande 
parte de soros e vacinas consu-
midos no Brasil.

PRÓXIMA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANO É HOJE

NESTA SEXTA-FEIRA, 26, NO GINÁSIO CAIO 
POMPEU DE TOLEDO (AZULÃO) SERÁ DISPUTA-

DA RODADA PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 

FUTSAL. ÀS 19H O MAMBRA ENFRENTA 
MANCHESTER E ÀS 20H O OLÍMPICO JOGA 
CONTRA UNIDOS GT. 

Café & Viola  será no dia 26 de julho

A peça “As Mulheres do Sol e o Balão” se apresen-
tou no último sábado, 20, no Centro Cultural e 
reuniu cerca de 600 pessoas. O espetáculo 
contou a história da primeira mulher voadora do 
Brasil. A apresentação faz parte do Circuito 
Cultural Paulista, numa parceria da Prefeitura de 
Jaguariúna com o Governo do Estado de São 
Paulo.
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6ª Conferência
MUNICIPAL  SAÚDEda 

27 de junho
HORÁRIO: 08h às 14h

Local:
Anfiteatro FAJ - Campus I
Rua Amazonas, 504 - Jardim Dom Bosco

Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas

facebook.com/prefeiturajaguariunaoficial

jaguariuna.sp.gov.br
instagram.com/prefeituradejaguariuna

Secretaria de Saúde
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Jaguariúna participa da Caravana do Banco do Povo Paulista

Conferência Municipal discute melhorias para os idosos

AMIGOS DO CAPS VISITAM PARQUE DOS LAGOS

O Conselho Municipal 
do Idoso de Jaguariúna 
realizou na sexta-feira, 
dia 19, a 1ª Conferência 
Municipal do Idoso. O 
evento teve como tema 
o “Protagonismo e 
Empoderamento da 
Pessoa Idosa – Por um 
Brasil de Todas as 
Idades” com objetivo de 
estabelecer metas para 
melhorar a qualidade 
de vida desse público.
Foram destacados pela 
secretaria de Assistên-
cia Social os vários pro-
jetos que foram implan-
tados no município, 
entre elesa inauguração 
do Centro Dia do Idoso. 
O evento recebeu a 

palestra da especialista 
em Gerontologia, pro-
fessora Jeanete Martins 
e Sá, além de reunir 
autoridades e partici-
pantes do Programa 
ProAtiv, do CRAS, do 
Centro Dia do Idoso e o 
escritor jaguariunense 
José Manoel Cardoso 
(Leon Sodra), que 
contou seus “causos” 
para o público.

Projeto “Trem é Turismo” é lançado em Jaguariúna

AS LINHAS DE CRÉDITO DO BPP VARIAM DE R$ 200 
A R$ 20 MIL (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS) E PODEM 
SER PAGAS EM ATÉ 36 MESES. O BPP TEM JUROS 
MENSAIS DE 0,35%, A MENOR TAXA DO BRASIL.

PRODUTORES RURAIS, MUTUÁRIOS DA COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
(CDHU), MOTOFRETISTAS E TAXISTAS TAMBÉM TÊM 
LINHAS ESPECIAIS DE CRÉDITO ATRAVÉS DO BANCO. A 

TAXA DE JUROS É A MESMA OFERECIDA AOS MICROEM-

PREENDEDORES, 0,35% MENSAIS.
 BANCO DO POVO ESTÁ LOCALIZADO À RUA PARANÁ, 
192.

A Prefeitura de Jaguariúna, por 
meio da Secretaria de Turismo e 
Cultura, participou na terça-fei-
ra, 23, do lançamento do Projeto 
“Trem é Turismo”, no Teatro Muni-
cipal Dona Zenaide.
O Projeto“Trem é Turismo” é 
desenvolvido pelo SEBRAE-Na-
cional e pela ABOTTC (Associa-

ção Brasileira das Operadoras de 
Trens Turísticos e Culturais) e 
reúne a ABPF-Campinas, as 
Prefeituras de Campinas e 
Jaguariúna, as micros, pequenas 
e médias empresas do entorno 
do empreendimento, órgãos 
públicos e entidades privadas, 
num projeto de interesse 
comum, onde o principal objeti-
vo é o aumento de turistas e 
visitantes, gerando emprego e 
renda, por meio do Trem Turísti-
co e Cultural.

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social, participou 
no dia 18, da Caravana do 

Banco do Povo Paulista, 
em São Paulo. O tema 
abordado foi sobre 
normas e procedimentos 
para a solicitação de 

empréstimos. O evento 
contou com 400 pessoas 
entre prefeitos, secretários 
municipais, gestores e 
agentes do Banco do Povo. 

BANCO DO POVO PAULISTA

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE SERÁ NA PRIMEIRA SEMANA DE JULHOCAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE SERÁ NA PRIMEIRA SEMANA DE JULHOCAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE SERÁ NA PRIMEIRA SEMANA DE JULHO

NO DIA 04 DE JULHO, A SECRETARIA DE SAÚDE REALIZARÁ MAIS UMA DOAÇÃO DE SANGUE, DAS 8H30 ÀS 12H, NA 
UBS FONTANELLA. PARA SER DOADOR, A PESSOA PRECISA SEGUIR ALGUMAS RECOMENDAÇÕES: ESTAR EM BOAS 
CONDIÇÕES DE SAÚDE, TER DE 16 A 67 ANOS, PESAR NO MÍNIMO 50 QUILOS, TER DORMIDO PELO MENOS 6 HORAS, 
NÃO TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA 24 HORAS ANTES DA DOAÇÃO E NEM ESTAR DE JEJUM. TAMBÉM É NECESSÁRIO 
APRESENTAR DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO OU RG, E RESPEITAR O INTERVALO DE DOAÇÃO, OU SEJA, DE TRÊS 
EM TRÊS MESES. 

1ª CONFERÊNCIA

DO IDOSO

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE 
SAUDE.JAGUARIUNA.SP.GOV.BR OU TELEFONE 3867-0941
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DOAÇÃO DE SANGUE

A+

B+

AB+

O+

A-

B-

AB-

O-

A+

B+

AB+

O+

B+

Data: 04/07/2015
Local: UBS Fontanela

I Horário: 08h30 às 12h

facebook.com/prefeiturajaguariunaoficial

jaguariuna.sp.gov.br
instagram.com/prefeituradejaguariuna


