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.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 146/2015.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados que
encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 146/2015, cujo objeto é contratação
de empresa para fornecimento de dieta nutricional
(Fortini Multifiber 1.5 2200 ml e Peptamen Junior
400mg), atendendo a determinação médica,
conforme quantitativo descrito no Edital. A data para
o credenciamento e o recebimento dos envelopes se
dará no dia 23 de Novembro de 2015 às 14:00
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: anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Novembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 008/2015.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua
Presidente torna público e para conhecimento dos
interessados que se encontra aberta nesta Prefeitura
– CONCORRÊNCIA Nº 008/2015, cujo objeto é a
permissão de uso de espaço público localizado na
Praça Umbelina Bueno, nº 008/2015, para
exploração comercial de bar e lanchonete. O
encerramento se dará no dia 08 de Dezembro de
2015 às 09:00 horas. O Edital completo poderá ser
consultado e adquirido no mesmo endereço citado
acima, pelo valor de R$ 15,00 (Quinze 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
Secretaria de Gabinete, 06 de Novembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE REVOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 5.892/2015.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Processo licitatório acima mencionado
tendo como objeto a contratação do Centro
Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR)
encontra-se revogado em todos os termos.
Secretaria de Gabinete, 28 de Outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 11.532/2015.
RATIFICO o ato do Senhor Secretário de Meio
Ambiente, que declarou a dispensa de licitação, com
fundamento no Artigo 24, Inciso XXVII, da Lei nº
8.666/93, a favor da Cooperativa de Trabalho dos
Recicladores de Jaguariúna – COOPERJ, para
prestação de serviços de coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos
recicláveis ou reutilizáveis, pelo valor total estimado
de R$ 312.488,57 (trezentos e doze mil, quatrocen-

tos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),
por um período de 12 (doze) meses), face ao disposto
no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo
se encontra devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 04 de Novembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 11.532/2015.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Jaguariúna – COOPERJ
Objeto: Prestação de serviços de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos
recicláveis ou reutilizáveis.
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Valor total estimado: R$ 312.488,57 (trezentos e
doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e sete centavos).
Base legal; Artigo 24, Inciso XXVII, da Lei nº
8.666/93.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015 – SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS
Torna-se público e pra conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado tendo como
objeto a aquisição parcelada e eventual de almofadas
para cadeira de rodas, bengalas, cadeiras de banho,
cadeiras de rodas e muletas de alumínio foi
Adjudicado e Homologado em 03 de Novembro de
2015 em favor da licitante a seguir, com seus
respectivos lote, valores unitários e totais: Lote 01 –
Equipar Suprimentos Odontomédicos Ltda – EPP.,
Item 01: R$ 440,00 – R$ 13.200,00; Item 02: R$
290,00 – R$ 8.700,00; Item 03: R$ 105,00 – R$
2.100,00; Item 04: R$ 67,60 – R$ 676,00 e Item 05:
R$ 31,00 – 310,00, perfazendo o lote, o valor global
do lote de R$ 24.986,00.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015
Torna-se público e pra conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado tendo como
objeto a aquisição de ventiladores, foi Adjudicado e
Homologado em 03 de Novembro de 2015 em favor
da licitante Willian Nogueira Equipamentos
Comerciais – ME., com o valor unitário de R$
136,12, totalizando o valor de R$ 5.444,98 (cinco
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa
e oito centavos).
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2014.
Pregão Presencial Nº 203/2014
Empenho: 19652
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Cristalia Produtos Químicos Farmac.
Ltda.
Objeto: Fornecimento de medicamentos – itens 22,
86, 93, 149, 205, 242 e 245.
Valor do Empenho: R$ 2.463,20
Data do empenho: 01/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2014.
Pregão Presencial Nº 203/2014
Empenho: 19655
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Alfalagos Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos – itens 34, 102,
219 e 280.
Valor do Empenho: R$ 2.097,60
Data do empenho: 01/10/2015
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Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 055/2014.
Pregão Presencial Nº 203/2014
Empenho: 19658
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Portal Ltda.
Objeto: Aquisição de medicamentos – itens 32, 44,
106, 154, 240, 241 e 274.
Valor do Empenho: R$ 4.803,90
Data do empenho: 01/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 059/2014.
Pregão Presencial Nº 203/2014
Empenho: 19660
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: União Química Farmacêutica Nacional
S/A
Objeto: Aquisição de medicamentos – itens 222, 246
e 262.
Valor do Empenho: R$ 4.869,00
Data do empenho: 01/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2015.
Pregão Presencial Nº 033/2015
Empenho: 19668
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Empório Hosp. Com. Prod. Cir. Hosp.
Ltda.
Objeto: Fornecimento de dieta hospitalar – itens 02 e
03.
Valor do Empenho: R$ 4.483,20
Data do empenho: 19/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2015.
Pregão Presencial Nº 003/2014
Empenho: 19671
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Empório Hosp. Com. Prod. Cir. Hosp.
Ltda. Ltda.
Objeto: Aquisição de dietas alimentares – itens 06,
07, 20 e 21.
Valor do Empenho: R$ 4.564,40
Data do empenho: 19/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 080/2015.
Pregão Presencial Nº 101/2015
Empenho: 19651
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Lap Comércio e Serviços Eireli ME
Objeto: Aquisição de kit lanches – item 04.
Valor do Empenho: R$ 429,00
Data do empenho: 21/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0397/2015.
Pregão Presencial Nº 055/2015
Empenho: 19663
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Nova Natural Farmácia de Manipulação e Homeopatia Ltda. EPP
Objeto: Aquisição de medicamentos – item 08.
Valor do Empenho: R$ 270,00
Data do empenho: 15/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 088/2015.
Pregão Presencial Nº 102/2015
Empenho: 18319
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Shamou Esportes Comércio e Serviços
Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de arbitragem.
Valor da Anulação: R$ 258,00
Data da anulação: 21/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE RETIFICAÇÃO / RATIFICAÇÃO
Processo Administrativo Nº 11817/2014
Pregão Presencial N° 191/2014
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que em publicação veiculada nesta Imprensa
Oficial em 29 de Outubro de 2015, onde se lê: “Valor
do Empenho: R$ 150,00”, lê-se agora: “Valor do
Empenho: R$ 150,33.”
Secretaria de Gabinete, 29 de outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 100/2015.
Pregão Presencial Nº 126/2015
Empenho: 20036
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Phabrica de Produções Serv. de Prop. e
Public.
Objeto: Prestação de serviços para publicação de
atos oficiais em jornais (Estado de São Paulo) e no
Diário Oficial da União
Valor do Empenho: R$ 180,00
Data do empenho: 29/10/2015
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa Nº 10.716/2015.
Contrato: 310/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Galmaq Equipamentos para Escritório
Ltda.
Objeto: Aquisição de 01 (uma) estação de trabalho
medindo 1,20 X 1,20 m, na cor platina, tampo de 18
mm, em aglomerado melamínico com estrutura
metálica de aço, pintada na cor cinza platina, com
sapatas niveladoras, perfil da mesma cor. Marca:
Bella Linea.
Prazo do objeto: 45 (quarenta e cinco) dias.
Valor total: R$ 393,00 (trezentos e noventa e três
reais).
Secretaria de Gabinete, 19 de Outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 098/2015
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: M.A.S. Materiais e Roupas Profissionais
Ltda. ME
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 45
(quarenta e cinco) dias a partir de 31 de Outubro de
2015.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e
condições do contrato e do correlato processo
administrativo.
Secretaria de Gabinete, 23 de Outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 161/2013
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Auto Posto São João de Jaguariúna Ltda.
Fica alterado a partir do dia 7 de Outubro de 2015, o
custo por litro de gasolina – para R$ 3,399 (Três
inteiros e trezentos e noventa e nove milésimos).

Diante do reajuste citado acima, a diferença do valor
do litro de gasolina será de R$ 0,20 (vinte centavos),
tendo este aditamento o valor total de R$ 14.364,44
(Quatorze mil, trezentos e setenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos).
O valor total do contrato passa a ser de R$
695.883,11 (Seiscentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e oitenta e três reais e onze centavos).
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e
condições do contrato e do correlato processo
administrativo.
Secretaria de Gabinete, 20 de outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO
Processo Administrativo n° 8.670/2015
Concorrência n° 003/2015.
Permissão de Uso n° 318/2015.
Permitente: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Permissionário: Vannessa Rodrigues Dias Ramos
Objeto: Permissão de uso de um bem público
(quiosque), para exploração comercial de bar e
lanchonete, localizado à Praça dos Imigrantes, s/n° Nova Jaguariúna.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
Secretaria de Gabinete, 03 de Novembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Pregão Presencial n°: 181/2014
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Copimaq de Campinas Comércio de
Máquinas Ltda. - EPP
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12
(doze) meses a partir de 16 de Outubro de 2015.
Permanece inalterado o quantitativo de máquinas,
sendo 21 (vinte e uma) máquinas pertencentes a
várias secretarias e departamentos e 15 (quinze)
máquinas pertencentes à Secretaria da Educação.
Permanecem inalterados os valores, sendo para folha
no formato A4 o valor unitário de R$ 0,0499
(quatrocentos e noventa e nove milésimos de real) e
para formato A3 o valor unitário de R$ 0,10 (dez
centavos).
A quantidade mensal de cópias/impressões de folhas
A4 da Secretaria de Educação será de 260.000,
perfazendo o total de 3.120.000.
Para as demais Secretarias e Departamentos a
quantidade mensal de folhas A4 é de 65.000,
perfazendo o total de 780.000 e a quantidade
mensal de folhas A3 é de 800, perfazendo o total de
9.600.
Para a Secretaria da Educação o valor mensal será
de R$ 12.974,00 (doze mil, novecentos e setenta e
quatro reais), perfazendo para os 12 (doze) meses o
valor estimado de R$ 155.688,00 (cento e cinquenta
e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais).
Para as demais Secretarias e Departamentos o valor
mensal será de R$ 3.323,50 (três mil, trezentos e
vinte e três reais e cinquenta centavos), perfazendo
para os 12 (doze) meses o valor total estimado de R$
39.882,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e
dois reais).
Dá-se a este aditamento o valor global de R$
195.570,00 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos
e setenta reais).
Ratificam-se neste Ato as demais cláusulas do
contrato, as quais permanecem inalteradas para
todos os efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 16 de Outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
102/2015
Processo Administrativo nº 9.832/2015
Pregão Presencial nº 136/2015
Orgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: Distribuidora Terminal São Paulo
Ltda.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de
materiais odontológicos:
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unitário de R$ 173,00 (cento e setenta e três
reais), totalizando o valor de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais); Item 144, com o valor
unitário de R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove
centavos), totalizando o valor de R$ 533,40
(quinhentos e trinta e três reais e quarenta
centvos); Item 148, com o valor unitário de R$
4,37 (quatro reais e trinta e sete centavos),
totlizando o valor de R$ 1.485,80 (um mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta
centavos); Item 155, com o valor unitário de R$
19,11 (dezenove reais e onze centavos),
totalizando o valor de R$ 5.733,00 (cinco mil,
setecentos e trinta e três reais); Item 156, com o

.

Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 01, com o valor
unitário de R$ 1,38 ( um real e trinta e oito centavos),
totalizando o valor de R$ 414,00 ( quatrocentos e
catorze reais); Item 08, com o valor unitário de R$
11,76 (onze reais e setenta e seis centavos),
totalizando o valor de R$ 235,20 (duzentos e trinta e
cinco reais e vinte centavos); Item 14, com o valor
unitário de R$ 1,31 (um real e trinta e um centavos),
totalizando o valor de R$ 91,70 (noventa e um reais e
setenta centavos); Item 29, com o valor unitário de R$
20,16 (vinte reais e dezesseis centavos), totalizando o
valor de R$ 80,64 (oitenta reais e sessenta e quatro
centavos); Item 30, com o valor unitário de R$ 20,16
(vinte reais e dezesseis centavos), totalizando o valor
de R$ 80,64 (oitenta reais e sessenta e quatro
centavos); Item 31, com o valor unitário de R$ 20,16
(vinte reais e dezesseis centavos), totalizando o valor
de R$ 80,64 (oitenta reais e sessenta e quatro
centavos); Item 46, com o valor unitário de R$ 105,00
(cento e cinco reais), totalizando o valor de R$
2.100,00 (dois mil e cem reais); Item 58, com o valor
unitário de R$ 3,91 (três reais e noventa e um
centavos), totalizando o valor de R$ 46,92 (quarenta e
seis reais e noventa e dois centavos); Item 61, com o
valor unitário de R$ 18,90 (dezoito reais e noventa
centavos), totalizando o valor de R$ 378,00 (trezentos
e setenta e oito reais); Item 64, com o valor unitário de
R$ 112,00 (cento e doze reais), totalizando o valor de
R$ 1.344,00 (um mil, trezentos e quarenta e quatro
reais); Item 68, com o valor unitário de R$ 8,88 (oito
reais e oitenta e oito centavos), totalizando o valor de
R$ 532,80 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta
centavos); Item 71, com o valor unitário de R$ 9,38
(nove reais e trinta e oito centavos), totalizando o valor
de R$ 56,28 (cinquenta e seis reais e vinte e oito
centavos); Item 72, com o valor unitário de R$ 9,38
(nove reais e trinta e oito centavos), totalizando o valor
de R$ 56,28 (cinquenta e seis reais e vinte e oito
centavos); Item 73, com o valor unitário de R$ 9,38

(nove reais e trinta e oito centavos), totalizando o valor
de R$ 56,28 (cinquenta e seis reais e vinte e oito
centavos); Item 74, com o valor unitário de R$ 12,32
(doze reais e trinta e dois centavos), totalizando o valor
de R$ 492,80 (quatrocentos e noventa e dois reais e
oitenta centavos); Item 81, com o valor unitário de R$
6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos), totalizando
o valor de R$ 964,60 (novecentos e sessenta e quatro
reais e sessenta centavos); Item 83, com o valor
unitário de R$ 22,17 (vinte e dois reais e dezessete
centavos), totalizando o valor de R$ 133,02 (cento e
trinta e três reais e dois centavos); Item 91, com o
valor unitário de R$ 14,99 (catorze reais e noventa e
nove centavos), totalizando o valor de R$ 59,96
(cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos);
Item 92, com o valor unitário de R$ 14,99 (catorze
reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor
de R$ 59,96 (cinquenta e nove reais e noventa e seis
centavos); Item 100, com o valor unitário de R$ 14,99
(catorze reais e noventa e nove centavos), totalizando
o valor de R$ 59,96 (cinquenta e nove reais e noventa
e seis centavos); Item 101, com o valor unitário de R$
14,99 (catorze reais e noventa e nove centavos),
totalizando o valor de R$ 119,92 (cento e dezenove
reais e noventa e dois centavos); Item 102, com o
valor unitário de R$ 14,99 (catorze reais e noventa e
nove centavos), totalizando o valor de R$ 119,92
(cento e dezenove reais e noventa e dois centavos);
Item 103, com o valor unitário de R$ 14,99 (catorze
reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor
de R$ 59,96 (cinquenta e nove reais e noventa e seis
centavos); Item 107, com o valor unitário de R$ 14,99
(catorze reais e noventa e nove centavos), totalizando
o valor de R$ 119,92 (cento e dezenove reais e
noventa e dois centavos); Item 121, com o valor de R$
4,20 (quatro reais e vinte centavos), totalizando o
valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois
reais); Item 122, com o valor unitário de R$ 22,00
(vinte e dois reais), totalizando o valor de R$ 660,00
(seiscentos e sessenta reais); Item 128, com o valor
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valor unitário de R$ 19,11 (dezenove reais e onze
centavos), totalizando o valor de R$ 11.466,00
(onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais);
Item 159, com o valor unitário de R$ 2,17 (dois
reais e dezessete centavos), totalizando o valor de
R$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta
centavos) e Item 165, com o valor unitário de R$
7,00 (sete reais), totalizando o valor de R$
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Valor global estimado: R$ 30.009,00 (trinta mil e
nove reais).
Secretaria de Gabinete, 29 de outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 104/2015
Processo Administrativo nº 9.832/2015
Pregão Presencial nº 136/2015
Orgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: E. C. dos Santos Eireli - EPP
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de
materiais odontológicos:

.
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Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valores unitários registrados: Item 05, com o valor
unitário de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e
nove centavos), totalizando o valor de R$ 127,96
(cento e vinte e sete reais e noventa e seis centavos);
item 09, com o valor unitário de R$ 11,75 (onze reais
e setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$
235,00 (duzentos e trinta e cinco reais); Item 10, com
o valor unitário de R$ 7,28 (sete reais e vinte e oito
centavos), totalizando o valor de R$ 218,40 (duzentos
e dezoito reais e quarenta centavos);Item 11, com o
valor unitário de R$ 11,28 (onze reais e vinte e oito
centavos), totalizando o valor de R$ 451,20
(quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte
centavos); Item 15, com o valor unitário de R$ 45,00
(quarenta e cinco reais), totalizando o valor de R$
180,00 (cento e oitenta reais); Item 16, com o valor
unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais),
totalizando o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta
reais); Item 17, com o valor unitário de R$ 45,00
(quarenta e cinco reais), totalizando o valor de R$
180,00 (cento e oitenta reais); Item 35, com o valor
unitário de R$ 25,79 (vinte e cinco reais e setenta e
nove centavos), totalizando o valor de R$ 257,90
(duzentos e cinquenta e sete reais e noventa
centavos); Item 36, com o valor unitário de R$ 25,79
(vinte e cinco reais e setenta e nove centavos),
totalizando o valor de R$ 257,90 (duzentos e
cinquenta e sete reais e noventa centavos); Item 37,
com o valor unitário de R$ 25,79 (vinte e cinco reais
e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$
257,90 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa
centavos); Item 38, com o valor unitário de R$ 25,79
(vinte e cinco reais e setenta e nove centavos),
totalizando o valor de R$ 257,90 (duzentos e
cinquenta e sete reais e noventa centavos); Item 39,
com o valor unitário de R$ 25,79 (vinte e cinco reais
e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$
257,90 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa
centavos); Item 40, com o valor unitário de R$ 25,79
(vinte e cinco reais e setenta e nove centavos),
totalizando o valor de R$ 257,90 (duzentos e
cinquenta e sete reais e noventa centavos);Item 41,
com o valor unitário de R$ 25,79 (vinte e cinco reais
e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$
257,90 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa
centavos); Item 42, com o valor unitário de R$ 25,79
(vinte e cinco reais e setenta e nove centavos),
totalizando o valor de R$ 206,32 (duzentos e seis
reais e trinta e dois centavos); Item 43, com o valor
unitário de R$ 25,79 (vinte e cinco reais e setenta e
nove centavos), totalizando o valor de R$ 206,32
(duzentos e seis reais e trinta e dois centavos); Item
44, com o valor unitário de R$ 25,79 (vinte e cinco
reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor
de R$ 206,32 (duzentos e seis reais e trinta e dois
centavos);
Item 49, com o valor unitário de R$ 16,18 (dezesseis
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reais e dezoito centavos), totalizando o valor de R$
64,72 (sessenta e quatro reais e setenta e dois
centavos); Item 50, com o valor unitário de R$ 3,22
(três reais e vinte e dois centavos), totalizando o valor
de R$ 193,20 (cento e noventa e três reais e vinte
centavos); Item 52, com o valor unitário de R$ 3,22
(três reais e vinte e dois centavos), totalizando o valor
de R$ 96,60 (noventa e seis reais e sessenta
centavos); Item 53, com o valor unitário de R$ 3,22
(três reais e vinte e dois centavos), totalizando o valor
de R$ 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta
centavos); Item 54, com o valor unitário de R$ 66,00
(sessenta e seis reais), totalizando o valor de R$
264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais); Item 55,
com o valor unitário de R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos), totalizando o valor de R$ 16,80 (dezesseis
reais e oitenta centavos); Item 56, com o valor unitário
de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), totalizando
o valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais); Item 57,
com o valor unitário de R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos), totalizando o valor de R$ 50,40 (cinquenta
reais e quarenta centavos); Item 59, com o valor
unitário de R$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos),
totalizando o valor de R$ 739,20 (setecentos e trinta
e nove reais e vinte centavos); Item 60, com o valor
unitário de R$ 3,78 (três reais e setenta e oito
centavos), totalizando o valor de R$ 264,60 (duzentos
e sessenta e quatro reais e sessenta centavos); Item
66, com o valor unitário de R$ 22,93 (vinte e dois
reais e noventa e três centavos), totalizando o valor de
R$ 2.293,00 (dois mil, duzentos e noventa e três
reais); Item 67, com o valor unitário de R$ 1,37 (um
real e trinta e sete centavos), totalizando o valor de R$
109,60 (cento e nove reais e sessenta centavos);
Item 85, com o valor unitário de R$ 12,67 (doze reais
e sessenta e sete centavos), totalizando o valor de R$
380,10 (trezentos e oitenta reais e dez centavos);
Item 86, com o valor unitário de R$ 13,02 (treze reais
e dois centavos), totalizando o valor de R$ 52,08
(cinquenta e dois reais e oito centavos); Item 87, com
o valor unitário de R$ 13,02 (treze reais e dois
centavos), totalizando o valor de R$ 52,08 (cinquenta
e dois reais e oito centavos); Item 88, com o valor
unitário de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos),
totalizando o valor de R$ 52,08 (cinquenta e dois
reais e oito centavos); Item 89, com o valor unitário de
R$ 13,02 (treze reais e dois centavos), totalizando o
valor de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez
centavos); Item 90, com o valor unitário de R$ 13,02
(treze reais e dois centavos), totalizando o valor de R$
52,08 (cinquenta e dois reais e oito centavos); Item
93, com o valor unitário de R$ 13,02 (treze reais e
dois centavos), totalizando o valor de R$ 78,12
(setenta e oito reais e doze centavos); Item 94, com o
valor unitário de R$ 13,02 (treze reais e dois
centavos), totalizando o valor de R$ 52,08 (cinquenta
e dois reais e oito centavos); Item 95, com o valor
unitário de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos),
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totalizando o valor de R$ 52,08 (cinquenta e dois
reais e oito centavos); Item 96, com o valor unitário de
R$ 13,02 (treze reais e dois centavos), totalizando o
valor de R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte
centavos); Item 97, com o valor unitário de R$ 13,02
(treze reais e dois centavos), totalizando o valor de R$
130,20 (cento e trinta reais e vinte centavos); Item
99, com o valor unitário de R$ 13,02 (treze reais e
dois centavos), totalizando o valor de R$ 130,20
(cento e trinta reais e vinte centavos); Item 104, com
o valor unitário de R$ 13,02 (treze reais e dois
centavos), totalizando o valor de R$ 91,14 (noventa e
um eais e catorze centavos); item 105, com o valor
unitário de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos),
totalizando o valor de R$ 91,14 (noventa e um eais e
catorze centavos); Item 106, com o valor unitário de
R$ 13,02 (treze reais e dois centavos), totalizando o
valor de R$ 91,14 (noventa e um reais e catorze
centavos); Item 109, com o valor unitário de R$
137,14 (cento e trinta e sete reais e catorze
centavos), totalizando o valor de R$ 1.645,68 (um
mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e
oito centavos); Item 112, com o valor unitário de R$
154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), totalizando
o valor de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte
reais); Item 116, com o valor unitário de R$ 1,37 (um
real e trinta e sete centavos), totalizando o valor de R$
274,00 (duzentos e setenta e quatro reais); Item 119,
com o valor unitário de R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
totalizando o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta
reais); Item 120, com o valor unitário de R$ 35,00
(trinta e cinco reais), totalizando o valor de R$ 210,00
(duzentos e dez reais); Item 123, com o valor unitário
de R$ 23,41 (vinte e três reais e quarenta e um
centavos), totalizando o valor de R$ 140,46 (cento e
quarenta reais e quarenta e seis centavos); Item 126,
com o valor unitário de R$ 3,92 (três reais e noventa
e dois centavos), totalizando o valor de R$ 196,00
(cento e noventa e seis reais); Item 130, com o valor
unitário de R$ 42,07 (quarenta e dois reais e sete
centavos), totalizando o valor de R$ 336,56 (trezentos
e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos); Item
131, com o valor unitário de R$ 1,61 ( um real e
sessenta e um centavos); totalizando o valor de R$
19,32 (dezenove reais e trinta e dois centavos); Item
134, com o valor unitário de R$ 13,90 (treze reais e
noventa centavos), totalizando o valor de R$ 278,00
(duzentos e setenta e oito reais); Item 135, com o
valor unitário de R$ 10,43 (dez reais e quarenta e três
centavos), totalizando o valor de R$ 125,16 (cento e
vinte e cinco reais e dezesseis centavos); Item 136,
com o valor unitário de R$ 9,38 (nove reais e trinta e
oito centavos), totalizando o valor de R$ 281,40
(duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos);
Item 137, com o valor unitário de R$ 9,38 (nove reais
e trinta e oito centavos), totalizando o valor de R$
281,40 (duzentos e oitenta e um reais e quarenta
centavos); Item 138, com o valor unitário de R$ 9,38

(nove reais e trinta e oito centavos), totalizando o valor
de R$ 187,60 (cento e oitenta e sete reais e sessenta
centavos); Item 139, com o valor unitário de R$ 9,38
(nove reais e trinta e oito centavos), totalizando o valor
de R$ 281,40 (duzentos e oitenta e um reais e
quarenta centavos); Item 140, com o valor unitário de
R$ 9,38 (nove reais e trinta e oito centavos),
totalizando o valor de R$ 187,60 (cento e oitenta e
sete reais e sessenta centavos); Item 141, com o
valor unitário de R$ 9,38 (nove reais e trinta e oito
centavos), totalizando o valor de R$ 187,60 (cento e
oitenta e sete reais e sessenta centavos); Item 142,
com o valor unitário de R$ 30,96 (trinta reais e
noventa e seis centavos), totalizando o valor de R$
185,76 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e seis
centavos); Item 143, com o valor unitário de R$ 30,96
(trinta reais e noventa e seis centavos), totalizando o
valor de R$ 247,68 (duzentos e quarenta e sete reais
e sessenta e oito centavos); Item 145, com o valor
unitário de R$ 15,40 (quinze reais e quarenta
centavos), totalizando o valor de R$ 308,00 (trezentos
e oito reais); Item 146, com o valor unitário de R$
18,18 (dezoito reais e dezoito centavos), totalizando o
valor de R$ 454,50 (quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta centavos); Item 149, com o
valor unitário de R$ 0,91 (noventa e um centavos),
totalizando o valor de R$ 54,60 (cinquenta e quatro
reais e sessenta centavos); Item 150, com o valor
unitário de R$ 14,70 (catorze reais e setenta
centavos), totalizando o valor de R$ 441,00
(quatrocentos e quarenta e um reais); Item 151, com
o valor unitário de R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos), totalizando o valor de R$ 294,00 (duzentos
e noventa e quatro reais); Item 153, com o valor
unitário de R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos),
totalizando o valor de R$ 64,20 (sessenta e quatro
reais e vinte centavos); Item 158, com o valor unitário
de R$ 19,00 (dezenove reais), totalizando o valor de
R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais); Item 161,
com o valor unitário de R$ 0,94 (noventa e quatro
centavos), totalizando o valor de R$ 376,00 (trezentos
e setenta e seis reais); Item 162, com o valor unitário
de R$ 0,36 (trinta e seis centavos), totalizando o valor
de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais);
Item 164, com o valor unitário de R$ 3,22 (três reais
e vinte e dois centavos), totalizando o valor de R$
161,00 (cento e sessenta e um reais) e Item 166,
com o valor unitário de R$ 4,48 (quatro reais e
quarenta e oito centavos), totalizando o valor de R$
89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos).
Valor global estimado: R$ 32.285,68 (trinta e dois
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos).
Secretaria de Gabinete, 29 de outubro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 147/2015.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados que
encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 147/2015, cujo objeto é aquisição de
camisetas para uniforme escolar, conforme
quantitativos e especificações descritas no Edital. A
data para o credenciamento e o recebimento dos
envelopes se dará no dia 19 de Novembro de 2015
às 10:00 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: ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Novembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 009/2015 – TIPO TÉCNICA E
PREÇO
A Comissão Permanente de Licitação através de sua
Presidente torna público e para conhecimento dos
interessados que se encontra aberta nesta Prefeitura
– CONCORRÊNCIA Nº 009/2015 – Tipo Técnica e
Preço, cujo objeto é a contratação de Empresa para
fornecimento de sistema pedagógico de ensino para
alunos e professores, conforme quantitativos e
demais especificações contidas no Edital, com
encerramento no dia 22 de Dezembro de 2015 às
09:00 horas. O Edital completo poderá ser consultado
e adquirido no mesmo endereço citado acima, pelo
valor de R$ 20,00 (Vinte Reais), ou obtido
gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br. Mais informações poderão ser
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com a
Senhora Lílian, (19) 3867-9780, com a Senhora
Aline, (19) 3867-9757, com Esther; (19) 3867-9825,
com Ana Maria ou através do endereço eletrônico:
lilian_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Secretaria de Gabinete, 06 de Novembro de 2015.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EVITE O RACIONAMENTO
Não espere a
ÚLTIMA GOTA

Cartilha contra
desperdício de água no site:

CAIR DAE(19) 3867.4224
Economize
meioambiente.jaguariuna.sp.gov.br

Departamento de Água e Esgoto

ÁGUA

jaguariuna.sp.gov.br
instagram.com/prefeituradejaguariuna
facebook.com/prefeiturajaguariunaoficial
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SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS | EDITAIS | LEIS | PORTARIAS
EDITAL N° 010/2015 – CONCURSO PÚBLICO

2 – O candidato que desejar tomar ciência da manifestação na íntegra ao seu recurso, deverá comparecer até o
dia 10/11/2015, pessoalmente ou através de um
procurador, no mesmo local onde efetuou o protocolo.
EDITAL N° 010/2015 - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, Estado de
São Paulo, através da Comissão Especial de Concursos
Públicos, no uso de suas atribuições, DIVULGA as NOTAS
obtidas pelos candidatos na prova de títulos, referente ao
Edital nº 010/2015- Concurso Público, conforme Anexo
Único do presente Edital.
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EDITAL DE RESULTADO DE RECURSOS DE NOTAS
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, Estado de São
Paulo, através da Comissão Especial de Concursos Públicos, no uso
de suas atribuições divulga o RESULTADO DOS RECURSOS
interpostos contra as notas das Provas Objetivas, divulgadas em 23
de outubro de 2015 referentes ao Edital nº 010/2015 – Concurso
Público, conforme o que segue:
1 – Foram protocolados e analisados os recursos abaixo:

Jaguariúna, 06 de novembro de 2015.
Comissão Especial de Concursos Públicos
Os recursos decorrentes da discordância das notas
deverão ser protocolados na Prefeitura do Município de
Jaguariúna, situada na Rua Alfredo Bueno nº 1235, Centro
– Jaguariúna/SP, nos dias 09 e 10/11/2015, no horário das
9 às 16 horas, conforme Capítulo 8 e formulário constante
do Anexo III do Edital de Abertura do referido Concurso.
Jaguariúna, 06 de novembro de 2015.
Comissão Especial de Concursos Públicos

EDITAL N° 011/2015 - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, Estado de São Paulo,
através da Comissão Especial de Concursos Públicos, no uso de suas
atribuições, DIVULGA as Listas de CLASSIFICAÇÃO dos candidatos
habilitados no Edital nº 011/2015 – Concurso Público, conforme Anexo
Único do presente Edital.
De acordo com o Edital de Abertura do referido Concurso Público, as
listas de classificação obedeceram os seguintes critérios de desempate:
5.4.
Em caso de igualdade da pontuação final, serão
aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de desempate:
a)
Candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) candidato que apresentar o maior número de dependentes conforme
as regras do Regime Próprio de Previdência Social;
c) candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60

(sessenta) anos;
d) candidato que obtiver maior pontuação nas questões de
Conhecimentos Específicos da prova;
e) candidato que que tiver exercido a função de jurado, a partir da
vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período
das inscrições para este Concurso Público.
5.5.
Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio
com a participação dos candidatos envolvidos, no momento da
convocação para nomeação.
Os recursos decorrentes da discordância da classificação deverão ser
protocolados na Prefeitura do Município de Jaguariúna, situada na Rua
Alfredo Bueno nº 1235, Centro – Jaguariúna/SP, nos dias 09 e
10/11/2015, no horário das 9 às 16 horas, conforme Capítulo 6 e
formulário constante do Anexo III do Edital de Abertura do referido
Concurso.
Jaguariúna, 06 de novembro de 2015.
Comissão Especial de Concursos Públicos
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EDITAL N° 011/2015 – CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE RESULTADO DE RECURSOS DE NOTAS
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, Estado de
São Paulo, através da Comissão Especial de Concursos

2 – O candidato que desejar tomar ciência da manifestação na íntegra
ao seu recurso, deverá comparecer até o dia 10/11/2015,
pessoalmente ou através de um procurador, no mesmo local onde
efetuou o protocolo.
DECRETO Nº 3.371, de 29 de outubro 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$ 1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta
mil reais), conforme as seguintes dotações orçamentárias vigentes:
DE:
12.365.3390.30.00
Material
de
Consumo......................................
F=103
R$
250.000,00
12.365.3390.30.00
Material
de
Consumo......................................
F=104
R$
250.000,00
12.365.3390.36.00
Outros Servs. Terc.Pessoa Física................... F=105
R$
200.000,00
12.361.3390.36.00
Outros Servs. Terc.Pessoa Física................... F=123
R$
300.000,00
13.392.3390.36.00
Outros Servs. Terc.Pessoa Física................... F=183
R$
230.000,00
27.812.3390.36.00
Outros Servs. Terc.Pessoa Física................... F=201
R$
50.000,00
15.452.4490.51.00
Obras
e
Instalações.........................................
F=204
R$
50.000,00
08.244.3390.30.00
Material
de
Consumo......................................
F=237
R$
100.000,00
08.244.3390.32.00
Material, Bem ou Serv.
p/Dist. Gratuita...........
F=238
R$
100.000,00
18.541.3390.30.00
Material
de
Consumo......................................
F=317
R$
260.000,00
24.061.3390.39.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Jurídica................
F=383
R$
50.000,00
TOTAL
R$1.840.000,00
PARA:
12.365.3390.39.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Jurídica................
F=106
R$
700.000,00
12.361.3390.39.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Jurídica................
F=125
R$
300.000,00
13.392.3390.30.00
Material
de
Consumo.....................................
F=182
R$
130.000,00
13.392.3390.39.00
Outros Servs. Terc.Pessoa Jurídica..............
F=186
R$
100.000,00
27.812.3390.39.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Jurídica................
F=202
R$
50.000,00
15.452.3390.36.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Física....................
F=220
R$
50.000,00
08.244.3390.30.00
Material
de
Consumo......................................
F=235
R$
100.000,00
08.241.3390.39.00
Outros
Servs.
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Terc.-Pessoa Jurídica................
F=265
R$
100.000,00
18.541.3370.41.00
Contribuições.................................................
F=315
R$
200.000,00
18.541.3390.36.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Física...................
F=319
R$
10.000,00
18.541.3390.39.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Jurídica................
F=320
R$
50.000,00
02.061.3390.39.00
Outros
Servs.
Terc.-Pessoa Jurídica................
F=358
R$
50.000,00
TOTAL
R$1.840.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 29 de
outubro 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
DECRETO Nº 3.372, de 29 de outubro de 2015.
Dispõe sobre aprovação do Regimento Interno do
Conselho Municipal Antidrogas - COMAD.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do
art. 63, da Lei Orgânica do Município, bem como a Lei
Municipal nº 2.159, de 27 de agosto de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, na forma anexa, o Regimento
Interno do Conselho Municipal Antidrogas - COMAD.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 29 de
outubro 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
CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
JAGUARIÚNA/SP - COMAD

DE

REGIMENTO INTERNO
O presente Regimento regula a competência, o
funcionamento e a organização do Conselho
Municipal Antidrogas - COMAD, criado pela Lei
Municipal nº 2.159, de 27 de agosto de 2013.
CAPÍTULO I:
DA NATUREZA E DA FINALIDADE
Art. 1º. O Conselho Municipal Antidrogas – COMAD,
instituído pela Lei Municipal n° 2.159, de 27 de
agosto de 2013, constitui-se em órgão de caráter
permanente, com funções consultivas, normativas e
fiscalizadoras para assessoramento da Municipalidade e o acompanhamento, controle, proposição e
avaliação da política municipal de prevenção ao uso
indevido de drogas e substâncias que causam
dependência física e/ou psíquica, bem como, a

orientação, recuperação e reinserção social dos
dependentes químicos, tendo seu funcionamento
regulado por este Regimento Interno, e por objetivos a
redução da demanda e a prevenção do uso indevido
de drogas, ao tratamento, à recuperação e a
reinserção social dos indivíduos que apresentem
transtornos decorrentes do uso de drogas.
Parágrafo Único – Com a finalidade de contribuir para
o aprimoramento do Sistema Nacional e Estadual
Antidrogas, o COMAD, por meio da remessa de
relatórios, deverá manter a Secretaria Nacional
Antidrogas – SENAD, e o Conselho Estadual
Antidrogas – CONED, permanentemente informados
sobre os aspectos de interesses relacionados à sua
atuação.
Art. 2º. O COMAD estará vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de
Governo (SEGOV).
Art. 3º. O COMAD será integrado aos sistemas
nacional e estadual antidrogas, dedicando-se ao
pleno desenvolvimento das ações referentes à
redução da demanda de drogas no Município.
Parágrafo único. Ao COMAD caberá atuar como
coordenador das atividades de todas as instituições e
entidades municipais, assim como, dos movimentos
comunitários organizados e representações das
instituições dispostas a cooperar com o esforço
municipal.
Art. 4º. Para os fins deste regimento, consideram-se:
I – redução de demanda: o conjunto de ações
relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas,
ao tratamento, à recuperação e à reinserção social
dos indivíduos que apresentem transtornos decorrentes do uso indevido de drogas;
II – droga: toda substância natural ou produto químico
que, em contato com o organismo humano, atue
como depressor, estimulante ou perturbador,
alterando o funcionamento do sistema nervoso
central, provocando mudanças no humor, na cognição
e no comportamento, podendo causar dependência
química. São classificadas podendo causar
dependência química. São classificadas como ilícitas
e lícitas, destacando-se, dentre essas últimas, o
álcool, o tabaco e os medicamentos;
III – drogas ilícitas: aquelas assim especificadas em
lei nacional e tratados internacionais firmados pelo
Brasil e outras relacionadas periodicamente pelo
órgão competente do Ministério da Saúde, informada
a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD e o
Ministério da Justiça.
CAPÍTULO II:
DA COMPETÊNCIA
Art. 5º. Respeitada a autonomia das instituições,
compete ao COMAD, por seus órgãos:
I – instituir o Programa Municipal Antidrogas –
PROMAD e conduzir sua aplicação;
II – atuar no sentido de concretizar os objetivos do
COMAD.
III - propor, ao Prefeito e à Câmara Municipal, as
medidas que assegurem o cumprimento dos
compromissos assumidos mediante a instituição
desta lei.
§ 1°. O COMAD deverá avaliar, periodicamente, a
conjuntura municipal, mantendo atualizados o
Prefeito e a Câmara Municipal, quanto ao resultado de
suas ações.
§ 2°. Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos Sistemas Nacional e Estadual Antidrogas,
o COMAD, por meio da remessa de relatórios
frequentes, deverá manter a Secretaria Nacional
Antidrogas – SENAD e o Conselho Estadual
Antidrogas – CONED permanentemente informados
sobre os aspectos de interesse relacionados à sua
atuação.
IV – coordenar, acompanhar e assessorar programas,
projetos e propostas de interesse da Administração
Pública, atuando de forma vinculada a Secretaria
Municipal de Governo (SEGOV)e em articulação com

Públicos, no uso de suas atribuições divulga o RESULTADO
DOS RECURSOS interpostos contra as notas das Provas
Objetivas, divulgadas em 23 de outubro de 2015 referentes
ao Edital nº 011/2015 – Concurso Público, conforme o que
segue:
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os demais órgãos governamentais e não
governamentais no âmbito municipal;
V – assessorar ao Prefeito, através da Secretaria
Municipal de Governo, na definição da política e do
programa sobre drogas - PROMAD, a ser adotada no
Município do Jaguariúna;
VI - recomendar a celebração de convênios que
propiciem a promoção de programas de prevenção
primária, tratamento e recuperação para a dependência química;
VII – aprovar, fiscalizar e emitir parecer quanto aos
recursos do Fundo de Recursos Municipal Antidrogas
– REMAD, de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e
a Lei Municipal nº. 2.159/ 2013.
VIII – manter permanente entendimento com a
Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, o Conselho
Estadual Antidrogas - CONED, o Poder Judiciário e o
Poder Legislativo, propondo-lhe, se necessário,
alterações na legislação em vigor e nas metodologias
adotadas;
IX – acompanhar o desempenho dos órgãos públicos
municipais que prestem assistência médica,
psicológica e terapêutica de maneira geral, buscando
estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à
dependência química e no tratamento de reinserção
social de dependentes químicos e apoio a seus
familiares, aberto para troca de experiências e
informações às entidades da sociedade civil que dele
desejem participar;
X – elaborar, através das Comissões e Subcomissões,
projetos relacionados à dependência química;
XI – promover fiscalização em estabelecimentos
governamentais e não governamentais no âmbito do
município de Jaguariúna, quando da utilização de
recursos do Fundo de Recursos Municipal Antidrogas
– REMAD ou quando solicitado por outros órgãos.
XII – estimular o desenvolvimento e o fortalecimento
de grupos que desenvolvam trabalhos de prevenção e
tratamento do uso indevido de drogas, procurando
recolher propostas e sugestões referentes ao uso
indevido de drogas, para auxiliar no desempenho de
suas funções;
XIII – outras atribuições inerentes a seus fins
institucionais.
CAPÍTULO III:
DA CONSTITUIÇÃO
Art. 6º. O COMAD será composto por 14 (quatorze)
membros, sendo 07 (sete) conselheiros representantes do Poder Executivo Municipal, 02 (dois) do Poder
Público Estadual, 01 (um) do Conselho Tutelar de
Jaguariúna e 04 (quatro) da Sociedade Civil, na
seguinte conformidade:
I – do Poder Público Municipal
a) 01 (um) representante da Secretaria de Assistência
Social de Jaguariúna;
b) 01 (um) representante da Secretaria de Segurança
Pública de Jaguariúna;
c) 01 (um) representante da Secretaria de Educação
de Jaguariúna;
d) 01 (um) representante da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer de Jaguariúna;
e) 01 (um) representante da Secretaria de Negócios
Jurídicos;
f) 01 (um) representante da Secretaria de Saúde de
Jaguariúna;
g) 01 (um) representante da Câmara Municipal de
Jaguariúna;
II – do Poder Público Estadual:
a) 01 (um) representante da Polícia Militar atuante no
Município;
b) 01 (um) representante da Polícia Civil atuante no
Município;
III – 01 (um) representante do Conselho Tutelar de
Jaguariúna;
IV – da Sociedade Civil:
a) 01 (um) representante de associação relacionada à
Recuperação e Integração
Social existente na cidade de Jaguariúna;

b) 01 (um) representante da Associação de Pais e
Amigos de Excepcionais
Jaguariúna;
c) 01 (um) representante da Associação Santa Maria
de Saúde – ASAMAS;
d) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção
Jaguariúna.
§ 1º. Cada conselheiro terá um suplente que o
substituirá em suas ausências e impedimentos.
§ 2º. O Poder Executivo nomeará os membros
titulares e suplentes do COMAD, através de portaria.
§ 3°. Sempre que se faça necessário, em função da
tecnicidade dos temas em desenvolvimento, o
Conselho poderá contar com a participação de
consultores, a serem indicados pelo Presidente.
§ 4°. Ficam, desde já, considerados definitivamente
como convidados representantes das Secretaria de
Governo SEGOV, Secretaria de Cultura, Secretaria de
Desenvolvimento, a Associação Comercial de
Jaguariúna, e a Faculdade de Jaguariúna - FAJ como
membros convidados, sem direito a voto, mas que
devem se fazer presentes para sugestões gerais ao
Presidente.
CAPÍTULO IV:
DO FUNCIONAMENTO
Art. 7º. A estrutura funcional do COMAD será
composta de:
I – Plenário;
II – Presidência;
III – Secretaria Executiva;
IV – Comitê REMAD.
Art. 8º. O Plenário é constituído pela reunião dos
conselheiros titulares e suplentes do COMAD.
Art. 9º. A presidência do COMAD será exercida pelo
Conselheiro Titular eleito por votação entre seus
membros.
Art. 10. O Secretário Executivo será conselheiro titular
eleito em reunião pelos seus pares.
Art. 11. Os membros titulares serão substituídos, no
caso de impedimentos e ausências, e sucedidos, no
caso de vacância, pelos seus respectivos suplentes.
Art. 12. O COMAD manterá registro próprio e
sistemático de seu funcionamento e atos.
Art. 13. O Poder Executivo assegurará, se necessária,
a publicação dos atos do COMAD.
Art. 14. O COMAD reunir-se-á:
I - em sessões plenárias de deliberação, que serão
realizadas ordinariamente, por convocação de seu
Presidente, toda primeira terça-feira do mês. A
reunião que trata este inciso será acompanhada de
agenda e anexos necessários;
II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por
convocação de seu presidente e/ou por no mínimo
2/3 dos Conselheiros, onde será deliberado somente
o assunto que a motivou.
Art. 15. As reuniões desenvolver-se-ão, em primeira
convocação, com a presença da maioria absoluta de
seus membros efetivos ou seus respectivos suplentes
ou, em segunda convocação, 30 minutos após a
primeira, com qualquer número de Conselheiros
presentes. As deliberações serão por 2/3 dos
presentes.
I - As reuniões desenvolver-se-ão na forma da pauta
geral a seguir:
a)
Verificação de quorum;
b)
Ordem do dia;
c)
Leitura, discussão e aprovação da ata anterior;
d)
Informes;
e)
Encerramento.
II - Será obrigatória a confecção de atas das reuniões,
devendo as mesmas ser enviadas aos membros do
COMAD, juntamente com a convocação para as
próximas reuniões, bem como arquivadas, para
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efeitos de controle.
III - As matérias consideradas urgentes ou de alta
relevância, assim entendidas como aquelas propostas
pelo Prefeito ou Câmara Municipal, poderão ser
colocadas em discussão, ainda que não incluída na
pauta de convocação, tendo prioridade sobre as
demais.
Art. 16. As decisões normativas terão a forma de
deliberação numerada em ordem sequencial e
publicada no órgão de imprensa oficial do município.
Art. 17. O Conselheiro titular impossibilitado de
comparecer às reuniões do COMAD convocará seu
suplente para substituí-lo e comunicará à Presidência
ou a Coordenação Técnica.
§ 1º - A ausência do Conselheiro e de seu suplente,
sem justificativa prévia a três reuniões consecutivas
ou a cinco alternadas, no ano, acarretará sua
substituição.
§ 2º - Os conselheiros que não possuem suplentes
(notório conhecimento), deverão comunicar sua
ausência com antecedência, não podendo também
exceder a 3 (três) reuniões consecutivas, sem
justificativa.
CAPÍTULO V:
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 18. O COMAD será dirigido por seu Presidente.
Art. 19. No caso de ausência do Presidente, os
Conselheiros presentes escolherão um dos pares
para o exercício "ad hoc” da presidência.
Art. 20 - Para desenvolvimento de suas atividades o
Conselho constituirá Comissões Permanentes.
I – o presidente do COMAD é membro nato de todas
as Comissões Permanentes;
II - as Comissões serão integradas por no mínimo
quatro membros, e terá por finalidade subsidiar,
formular estudos, propor e encaminhar ações
pertinentes;
III - todos os estudos e pareceres emitidos pelas
Comissões serão submetidos ao Conselho para
aprovação;
IV - sempre que houver necessidade, os expedientes
recebidos serão encaminhados pela Coordenação
Técnica às Comissões pertinentes que, em prazo
pré-determinado, emitirão parecer.
Parágrafo único: O presidente poderá determinar a
criação por tempo pré-estabelecido de Subcomissões
para auxiliar as Comissões Permanentes, formadas
por pessoas da comunidade que tenham notório
saber na matéria em questão. No desenvolvimento
dessa atividade, os membros não receberão qualquer
tipo de remuneração, sendo tal atividade considerada
como serviço público relevante.
Art. 21. As Comissões Permanentes são: preventiva
educacional, assistencial terapêutica, de legislação e
normas e de Pesquisa e Projetos:
I – Preventiva Educacional – assessorar o COMAD,
nos assuntos relativos à prevenção primária;
II - Assistencial Terapêutica – assessorar o COMAD,
nos assuntos relativos à prevenção secundária e
terciária;
III – De Legislação e Normas– assessorar o COMAD,
nos assuntos relativos a legislação, justiça e normas;
IV – De Pesquisa e Projetos – assessorar o COMAD,
nos assuntos relativos a pesquisas e análise de
projetos, bem como na captação de recursos para o
REMAD e fiscalização da implementação e gastos dos
mesmos, de acordo com a Lei 8.666/1993 e a Lei
Municipal 2.159/2013.
Art. 22 – As Comissões poderão convidar membros
da sociedade civil de notório conhecimento e/ou
experiência na área de dependência química,
obedecendo à proporcionalidade equivalente de
conselheiros.
§ 1º - Cada Comissão elegerá um representante
geral, que necessariamente deverá ser um dos
conselheiros do COMAD.
§ 2º - Os convidados para compor cada comissão
deverão ter seus nomes aprovados pela plenária do
COMAD
§ 3º - Os membros convidados não receberão
qualquer tipo de remuneração, sendo tal atividade
considerada como serviço público relevante.
CAPÍTULO VI:
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 23. O COMAD tem as seguintes atribuições, além
de outras que oficialmente lhe forem atribuídas:
I – instituir e desenvolver o Programa Municipal
Antidrogas – PROMAD – destinado ao desenvolvimento das ações de redução da demanda de drogas;
II – providenciar a instituição do REMAD – Recursos
Municipais Antidrogas – Fundo que, constituído com
base em verbas próprias do orçamento do Município
e em recursos suplementares, será destinado,
exclusivamente ao atendimento das despesas
geradas pelo PROMAD;
III – acompanhar o desenvolvimento das ações de
fiscalização, prevenção e tratamento, executadas pelo
Estado e pela União;
IV – formular a política municipal relacionada ao
combate às drogas, definindo suas prioridades;
V – formular diretrizes e promover atividades que
visem à redução da demanda de drogas, à eliminação
das discriminações que atingem os usuários e sua
plena inserção na vida socioeconômica, política e
cultural do Município;
VI – auxiliar o Poder Executivo, emitindo pareceres,
elaborando e acompanhando os programas de
governo, em questões relativas à prevenção do uso de
drogas, com o objetivo de reduzir sua demanda;
VII – desenvolver estudos, debates, pesquisas,
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projetos, atividades e outros atos relevantes à
prevenção do uso de drogas, bem como aos
relacionados com o tratamento, recuperação e
reinserção social de indivíduos que apresentem
transtornos decorrentes do uso dessas substâncias;
VIII – apoiar as realizações concernentes ao combate
à droga e promover articulações e intercâmbios com
organizações nacionais e internacionais afins;
IX – promover, individualmente ou em parceria com
entidades afins, iniciativas e campanhas de
prevenção ao uso de drogas, buscando recursos
humanos e materiais;
X – propor ao Prefeito e à Câmara Municipal medidas
que assegurem o cumprimento das atribuições aqui
previstas;
XI – estimular e cooperar com entidades que visam ao
encaminhamento e tratamento de dependentes de
drogas e entorpecentes, levando ao conhecimento
dos órgãos municipais competentes eventuais
irregularidades encontradas;
XII – estimular em todos os segmentos empresariais
do Município, meios de prevenção ao uso de drogas,
bem como o devido tratamento;
XIII – cadastrar entidades, instituições, programas e
pessoas que atuam na área de dependência química
no âmbito do Município;
XIV – incentivar a criação de programas de
capacitação e aperfeiçoamento de profissionais que
atuarão junto ao PROMAD;
XV – promover campanhas que prestem apoio
psicológico e informativo aos familiares dos
dependentes químicos;
XVI – sugerir que as suas principais recomendações
sejam publicadas no Imprensa Oficial do Município de
Jaguariúna/SP e outros meios de comunicação;
XVII – propor alteração de seu regimento interno, com
as devidas justificativas, alteração que somente será
aprovada por voto da maioria absoluta dos membros
do Conselho.
SEÇÃO I: DO PRESIDENTE
Art. 24. Ao Presidente compete:
I – representar oficialmente o Conselho;
II – convocar e presidir as reuniões do Conselho;
III – dar execução às decisões do Conselho;
IV – praticar os atos necessários ao cumprimento dos
objetivos do Conselho;
V – convocar reuniões mediante subscrição de um
terço dos membros;
VI – indicar a Coordenação Técnica.
VII – zelar pelo cumprimento deste Regimento.
VIII – À Presidência, visando o desenvolvimento do
PROMAD, compete estimular a mais ampla
participação das instituições e entidades municipais,
assim como dos movimentos comunitários
organizados e representações das instituições
federais e estaduais existentes no município, que se
dediquem à causa antidrogas.
IX – convidar para reuniões do Conselho, sem direito
a voto, dirigentes de órgãos públicos, representantes
de entidades públicas ou privadas, bem como
pessoas de notório conhecimento, para tratar de
assuntos de interesse do COMAD;
X – assinar documentos e deliberações do COMAD;
XI – solicitar auxílio humano e material junto ao Poder
Público Municipal para suprir as necessidades do
COMAD;
XII – organizar a formação de grupos especiais de
trabalho;
XIII – cumprir e fazer cumprir o presente Regimento
Interno;
XIV – representar o COMAD quando se fizer
necessário ou designar representante;
XV – designar um Secretário para ajudá-lo na gestão
administrativa do COMAD.
§ 1º. O Presidente do COMAD terá direito a voto
nominal e de desempate, se necessário.
SEÇÃO II: DOS MEMBROS CONSELHEIROS E DO
PLENÁRIO
Art. 25. No contexto das atividades inerentes à
prevenção ao uso de drogas, aos membros do
COMAD compete:
I – participar das reuniões do COMAD, com direito a
voz e voto;
II – executar as tarefas que lhes forem atribuídas nas
Comissões ou que lhes forem individualmente
solicitadas;
III – atuar no sentido de concretizar a finalidade do
COMAD;
IV – manter as entidades que representam
regularmente informadas sobre as atividades e
deliberações do COMAD;
V – manter sigilo dos assuntos veiculados no COMAD,
sempre que determinado pelo plenário;
VI – manter conduta ética compatível com as
atividades do COMAD.
VII – aprovar a proposta orçamentária e os planos
anuais de aplicação dos recursos elaborados pelo
Comitê REMAD, assim como propor ao Prefeito a
destinação desses recursos;
VIII – referendar a avaliação do Comitê REMAD sobre
a gestão dos recursos – REMAD, elaborando
relatórios periódicos sobre a sua aplicação,
providenciando seu envio ao Prefeito e à Câmara
Municipal;
IX – remeter cópia da aprovação da proposta
orçamentária, dos planos anuais de aplicação dos
recursos – REMAD e do correspondente relatório
periódico ao SENAD e CONED.
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SEÇÃO III: DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Art. 26. Ao Secretário Executivo compete:
I – agendar as reuniões do Conselho;
II – secretariar as reuniões do Conselho;
III – manter atualizada toda a documentação;
IV – auxiliar o presidente na execução das medidas
propostas pelo Conselho;
V – auxiliar as Comissões no que for necessário para
as reuniões;
VI – planejar, supervisionar e coordenar a execução
das atividades de apoio técnico e administrativo
necessário ao funcionamento do Conselho;
VII – manter permanente interação entre a SEGOV,
Secretaria de Saúde e o COMAD, informando sobre
matérias e estudos da atualidade;
VIII – encaminhar os expedientes aos Conselheiros,
estabelecendo prazos para emissão de pareceres;
IX – expedir ato de convocação para reunião ordinária
ou extraordinária por determinação do Presidente do
COMAD ou por solicitação de Conselheiros;
X – facilitar todo o apoio logístico as Comissões e ao
Presidente na execução de suas tarefas;
XI – providenciar a publicação dos atos do COMAD no
Imprensa Oficial do Município;
XII – praticar os atos necessários ao cumprimento dos
objetivos do COMAD.
CAPÍTULO VII:
DO REGIMENTO INTERNO E DA CONSTITUIÇÃO
DO FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAL
ANTIDROGAS - REMAD
Art. 27. O COMAD, através do presente regulamento,
institui permanentemente o Fundo de Recursos
Municipal Antidrogas - REMAD, responsável pelo
recebimento, destinação e controle de todos os
valores que forem angariados ou destinados ao
COMAD E PROMAD.
Art. 28. O Comitê REMAD será constituído pelo
presidente e até seis (6) dos conselheiros titulares do
COMAD, que se incumbirá da execução orçamentária
e do cronograma físico-financeiro da proposta
orçamentária anual, a ser aprovada pelo Plenário.
§ 1°. O fundo de Recursos Municipal Antidrogas –
REMAD, que, constituído com base nas verbas
próprias do orçamento do Município e em recursos
suplementares, será destinado, com exclusividade, ao
atendimento das despesas geradas pelo PROMAD.
§ 2°. O fundo REMAD será gerido pelo órgão
fazendário municipal, que se incumbirá da execução
orçamentária e do cronograma físico-financeiro da
proposta orçamentária anual, a ser aprovada pelo
Plenário.
§ 3°. Qualquer alteração no regimento interno do
COMAD deverá ser aprovada através de decreto do
Prefeito.
Art. 29. Ao Comitê REMAD compete:
I – elaborar a proposta orçamentária e os planos
anuais de aplicação dos recursos REMAD, submetendo-os à aprovação do Plenário e do Prefeito;
II – acompanhar e avaliar a gestão do REMAD,
mantendo o Plenário informado sobre os resultados
correspondentes.
III – propor e submeter ao Prefeito a instituição do
REMAD – Recursos Municipais Antidrogas,
assegurando, quanto à gestão, o acompanhamento e
a sua avaliação, assim como, no tocante à destinação
e emprego dos recursos, a devida aprovação e
fiscalização;
IV – elaborar a proposta orçamentária anual inerente
ao REMAD, submetendo à apreciação do Prefeito
Municipal;
V – a critério do Prefeito, poderão ser destinados
recursos provenientes de dotações orçamentárias ao
REMAD, ficando, ainda, autorizado a receber doações
financeiras de instituições, entidades e pessoas
físicas, bem como da disponibilização ou doações de
bens in natura;
Art. 30. Constituirão receitas do Fundo de Recursos
Municipais Antidrogas – REMAD:
I – dotações orçamentárias próprias do Município, a
critério do Poder Executivo;
II – repasses, subvenções, doações, contribuições ou
quaisquer outras transferências de recursos de
pessoas físicas e jurídicas de direito público ou
privado, ou ainda, de entidades nacionais, internacionais, organizações governamentais e não
governamentais;
III – valores decorrentes da venda em leilão de bens
doados ao REMAD;
IV – outras receitas que venham a ser legalmente
instituídas.
§ 1º. Os recursos que compões este fundo serão
depositados em instituição bancária escolhida pelo
Secretário Municipal de Finanças, em conta especial
sob a denominação “Recurso Municipal Antidrogas –
REMAD”.
Art. 31. Constituirão despesas do Fundo REMAD:
I – financiamento total ou parcial de projetos e
programas aprovados em plenária pelo COMAD;
II – aquisição de material permanente e de consumo
e outros insumos necessários ao desenvolvimento
dos programas e projetos;
III – construção, reforma, ampliação e locação de
imóveis necessários aos objetivos do COMAD;
IV – atendimentos de despesas diversas de caráter
urgente, necessário à execução de doações do
COMAD;
V – atividades de Assistência Técnica Especializada;
VI – Atividades de pesquisa.
CAPÍTULO VIII:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 32. O COMAD contará com apoio técnico-admi-

nistrativo e infraestrutural da Secretaria Municipal de
Governo (SEGOV) e da Secretaria de Saúde Municipal
(SMS).
Art. 33. O Presente Regimento poderá ser modificado
mediante aprovação de 2/3 de seus membros em
reunião especialmente convocada.
Art. 34. O COMAD ficará ligado à estrutura da
Secretaria de Saúde de Jaguariúna, que lhe dará o
suporte administrativo necessário para a consecução
de seus objetivos.
Art. 35. As despesas decorrentes com a execução
desta lei onerarão dotações orçamentárias
específicas.
Art. 36. O REMAD será gerado pela Comissão
Temática REMAD que se incumbirá da execução
orçamentária.
Art. 37. Ao gestor do REMAD competirá gerir os
recursos inerentes a este fundo, prestando contas
mensais da sua aplicação no Plenário.
Art. 38. Os recursos financeiros do REMAD serão
centralizados em conta especial, em nome do “Fundo
de Recursos Municipal Antidrogas do Município de
Jaguariúna – REMAD”, mantida no Banco do Brasil,
agência 2200-4, conta 130157-8, no município de
Jaguariúna/SP.
Art. 39. Nenhuma despesa será efetuada sem a
indicação de cobertura bastante de recurso disponível
e os responsáveis prestarão contas de suas
aplicações em prazo não superior a 1 ano devendo
ser apresentadas contas prévias a cada 6 meses,
procedendo-se automaticamente à tomada de contas
se não as prestarem no prazo final assinalado.
Art. 40. Todo ano de gestão financeira do REMAD será
realizado por força de documento que comprove a
operação, ficando registrado na contabilidade
mediante classificação em conta adequada, tudo com
o devido amparo nos requisitos procedimentos e de
representatividade do Órgão Gestor.
Art. 41. O REMAD será constituído com base nos
recursos provenientes de dotações orçamentárias,
assim como de doações financeiras de instituições
,entidades e pessoas físicas, bem como da disponibilização ou doação de bens “in natura”.
Art. 42. O REMAD será estruturado de acordo com as
normas de contabilidade pública e auditoria
estabelecidas pelo Governo Municipal.
Art. 43. O Conselho poderá admitir pessoas físicas ou
jurídicas, na qualidade de observador com direito a
voz sem direito a voto.
Art. 44. O presente Regimento Interno só poderá ser
modificado por proposta de no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos membros do Conselho ou por proposta de
sua presidência referendada pela maioria absoluta
dos Conselheiros.
Art. 45. Os atos de convocação e resolução das
reuniões do Plenário serão publicadas no Imprensa
Oficial do Município.
Art. 46. Fica criada a Comissão Especial do REMAD,
de caráter permanente, encarregada de propor a
instituição do Fundo de Recursos Municipais
Antidrogas, que constituído com base em verbas
próprias do orçamento do Município e em recursos
suplementares, será destinado exclusivamente ao
atendimento das despesas geradas pelo PROMAD –
Programa Municipal Antidrogas.
Art. 47. As despesas com as reuniões do COMAD,
bem como com eventuais viagens dos Conselheiros
para tratar de assuntos de interesse do Conselho
Municipal Antidrogas, correrão à conta do REMAD,
mediante prévia aprovação do seu Presidente.
Art. 48. Conceder-se-á licença aos membros titulares
do COMAD, por prazo não superior a 30 (trinta) dias,
desde que solicitada por escrito ao Presidente,
devidamente justificada e fundamentada, no máximo
até três (3) vezes durante todo o período de sua
representação.
Art. 49. É facultado ao Presidente e aos Conselheiros
Titulares, solicitar o reexame, por parte do Plenário, de
qualquer decisão que causar dúvida.
Parágrafo único – O voto divergente poderá ser
expresso na ata da reunião, a pedido do membro que
o proferir.
Art. 50. As decisões do Plenário do COMAD serão
consubstanciadas, respectivamente, em ofícios,
advertências, resoluções, normativas, pareceres ou
recomendações.
Art. 51. Os membros do COMAD não respondem,
nem mesmo subsidiariamente, pelas dívidas e
obrigações deste Conselho.
Art. 52. Os casos omissos serão resolvidos pelo
Plenário.
Art. 53. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial a Lei Municipal nº. 1.276, de 24 de abril
de 2000.
COMAD de Jaguariúna/SP, 04 de novembro de 2014.
Dr. ADVALDO CARLOS DA SILVA
Conselheiro do Plenário – COMAD
Dra. MARIA AUXILIADORA ZANIN
Presidente - COMAD
DECRETO Nº 3.373, de 04 de novembro de
2015.
Dispõe sobre abertura de crédito especial.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., com apoio
na Lei Municipal nº 2.319, desta data,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Departamento de Contabilidade
e Orçamento da Secretaria de Administração e
Finanças um crédito especial, no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),
para contratação do disposto na cláusula terceira do
Contrato de Rateio com o CONSAB-Consórcio
Intermunicipal na Área de Saneamento Básico, no
item II-a, que trata dos serviços da Cota Variável –
Processo Administrativo 34/2014 – Contrato nº
15/2014, conforme a seguinte classificação
orçamentária:
De:
15.452.4490.51.00
Obras
e
Instalações....................................................
R$ 1.500.000,00
Para:
15.452.3370.41.00
Contribuições...........................................................
R$ 1.500.000,00
TOTAL R$ 1.500.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 04 de
novembro 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
DECRETO Nº 3.374, de 04 de novembro de
2015.
Declara de interesse social o pretendido empreendimento habitacional localizado no Sítio Vargeão, de
propriedade de HM Engenharia e Construções S/A, e
dá outras providências.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social o pretendido
empreendimento habitacional localizado no Sítio
Vargeão (matrícula nº 9.924, do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna), neste Município,
objeto do processo administrativo nº 11.184/2015
juntado no Processo Administrativo nº 10.884/2014,
de propriedade de HM Engenharia e Construções S/A.
Parágrafo único. A presente declaração se faz para os
fins do Decreto Municipal nº 3.138, de 17 de julho de
2013, e deverá ser convalidada pelo Prefeito após a
apresentação, pelo proprietário, de documento
emitido por órgãos oficiais / públicos que o empreendimento é aderente a um dos programas habitacionais que se utilizam de recursos da União ou do
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário, especialmente o Decreto Municipal nº
3.175, de 06 de dezembro de 2013.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 04 de
novembro 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 2.319, de 04 de novembro de 2015.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para abertura
de crédito especial.
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:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a
abertura de crédito especial, no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),
para contratação do disposto na cláusula terceira do
Contrato de Rateio com o CONSAB-Consórcio
Intermunicipal na Área de Saneamento Básico, no
item II-a, que trata dos serviços da Cota Variável –
Processo Administrativo 34/2014 – Contrato nº
15/2014, conforme a seguinte classificação
orçamentária:
De:
15.452.4490.51.00
Obras
e
Instalações....................................................
R$ 1.500.000,00
Para:
15.452.3370.41.00
Contribuições...........................................................
R$ 1.500.000,00
TOTAL R$ 1.500.000,00
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 04 de
novembro 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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PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA Nº 435, de 30 de outubro 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, IVANI SORIANO INFANTE JORGE,
R.G. nº 10.668.691-4 SSP/SP, do cargo de Chefe de
Divisão, que exercia junto a Divisão de Estágio do
Departamento de Relações do Trabalho da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Social.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de 30 de
outubro de 2015.
PORTARIA Nº 436, de 30 de outubro 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, IVANI SORIANO INFANTE JORGE,
R.G. nº 10.668.691-4 SSP/SP, do cargo de Escriturário, que exercia junto a Divisão de Estágio do
Departamento de Relações do Trabalho da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Social.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de 30 de
outubro de 2015.
PORTARIA Nº 437, de 03 de novembro de
2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, com apoio nos artigos 49,
inciso III e artigo 100 e parágrafos, ambos da Lei
Complementar nº 209/2012,
RESOLVE:
Nomear, em substituição, a servidora ANDRÉA
CRISTINA ANASTÁCIO DOS SANTOS, R.G. nº
30.727.156-0 SSP/SP, para 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 Técnica Legislativa da Secretaria de
Governo, durante o período de férias da servidora ANA
VANESSA DA SILVA, compreendido entre 03/11/2015
e 02/12/2015, fazendo jus aos vencimentos desta.
PORTARIA Nº 438, de 03 de novembro de
2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de

suas atribuições legais, e de acordo com a Lei
Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
Instaurar Sindicância Investigatória com a finalidade
de propiciar o adequado esclarecimento aos fatos
narrados na representação, bem como a sua autoria
constante no Processo Administrativo nº
11.271/2015, noticiado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
PORTARIA Nº 439, de 03 de novembro de
2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei
Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
Instaurar Sindicância Investigatória com a finalidade
de propiciar o adequado esclarecimento aos fatos
narrados na representação, bem como a sua autoria
constante no Processo Administrativo nº
11.125/2015, noticiado através da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 440, de 03 de novembro de
2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei
Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, bem
como em consonância com o Relatório de fls. 42 da
Comissão de Sindicância Investigatória (Art. 393, II, da
Lei Complementar nº 209/2012),
RESOLVE:
a)Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para
apurar os fatos constantes no Processo Administrativo
nº 6.205/2015, noticiados pela Secretaria de
Educação, envolvendo servidor público municipal,
com matrícula funcional nº 2.314.
b) Determinar a citação do servidor.
PORTARIA Nº 441, de 03 de novembro de
2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado
do Processo Seletivo nº 003/2014, Protocolo nº
13.857/2013 e em conformidade com o Protocolado
sob nº 9863/2015,
RESOLVE:

PODER LEGISLATIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
Convite
A Câmara Municipal de Jaguariúna, através da
Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e
Contabilidade, convida toda população para participar
da AUDIÊNCIA PÚBLICA para estudos do Projeto de
Lei nº 043/2015, do Executivo Municipal, que estima
a RECEITA e fixa a DESPESA do Município, do Serviço
de Água e Esgoto – SAE e do Fundo Especial de
Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS,
para o exercício de 2016, que ocorrerá no próximo dia
18 de novembro de 2015, quarta-feira, às 19h00, no
Plenário da Câmara Municipal.
Câmara Municipal de Jaguariúna, novembro de 2015
VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS
Presidente da Comissão Permanente
de Orçamento, Finanças e Contabilidade
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2015.DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015
ADILSON JOSÉ ABRUCEZ, Presidente da Câmara
Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc. no
uso das atribuições que lhe são conferidas, e com
fundamento na Resolução nº 060/1991 – Regimento
Interno (artigo 71, inciso V) e na Lei 101 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (artigo 48, Parágrafo Único),
expede o presente Edital de Convocação para a
Audiência Pública nº 009/2015, a ocorrer no dia 18
de novembro de 2015 (quarta-feira), no Plenário da
Câmara Municipal, às 19:00 horas, para estudos do:
•
Projeto de Lei nº 043/2015, do
Executivo Municipal, que estima a RECEITA e fica a
DESPESA do Município, do Serviço de Água e Esgoto
– SAE e do Fundo Especial de Previdência Social dos
Servidores Públicos – RPPS, para o exercício de
2016.
Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de
Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna, em
22 de outubro de 2015
VEREADOR ADILSON JOSÉ ABRUCEZ
Presidente
Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data, no
quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal, e
publicado na imprensa local.
ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA VENTURINI
Diretora Geral

23

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Pauta dos Trabalhos da 25ª Sessão Ordinária,
de 03/11/2015
Expediente:
Dos Senhores Vereadores:
Requerimentos:
1.
Da Sra. Rita de Cássia Siste
Bergamasco solicitando ao Executivo Municipal
informações sobre como ficou a questão das
subvenções para as entidades assistenciais do
Município para o ano de 2016, entre outras questões;
2.
Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao
Executivo Municipal informações de como foi feita a
análise do Requerimento nº 115/2015, de sua
autoria, para gerar a resposta enviada através do
Ofício SEGOV nº 547/2015, que afirma “que nos
boletos das contas de água e esgoto constam o
endereço completo do imóvel, tanto na via que fica
em poder da instituição bancária, quanto na via que
fica em poder do contribuinte.”, uma vez que isso não
é verdadeiro, pois no recibo do sacado não constam
bairro, nem endereçamento postal? Entre outras
questões (com anexos);
3.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita
Torres solicitando ao DER – Departamento de
Estradas de Rodagem, pintura da faixa de pedestre
em frente ao Hotel Happy Inn;
4.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita
Torres solicitando ao Deputado Federal Orlando Silva
intercessão junto ao Ministério da Saúde, na pessoa
do Ministro Marcelo Costa e Castro, para que a verba
do convênio Proposta nº 11.297035.000113-004 –
referente à construção da UBS (Unidade Básica de
Saúde) para o bairro Roseira (de cima) possa ser
encaminhada ao Município de Jaguariúna o mais
breve possível;
5.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita
Torres solicitando ao Deputado Federal Orlando Silva
intercessão junto ao Ministério dos Esportes, na
pessoa do Ministro George Hilton dos Santos Cecílio,
para que a verba dos convênios: Siconv nº
782511/2013 – Estádio Municipal – Modernização;
Siconv nº 773976/2012 – Iluminação do Estádio;
Siconv nº 802290/2014 – Reforma da pista de Skate,
possam ser encaminhadas ao Município de
Jaguariúna o mais breve possível;
6.
Dos Srs. Rita de Cássia Siste
Bergamasco e David Hilário Neto solicitando ao
Executivo Municipal informações da existência de
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Nomear pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, a adiante relacionada para o emprego
público indicado, ficando lotada na respectiva unidade
administrativa também indicada:
FABIANA ARMENTANO – R.G. nº 12.270.794-1
SSP/SP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$
1.588,50 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e
cinquenta centavos), junto a Secretaria de Saúde.
PORTARIA Nº 442, de 03 de novembro 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
010/2013, Protocolo nº 13.643/2013, homologado
em 04/04/2014, e em conformidade com o
Protocolado nº 9436/2015,
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:
SILMARA BRESSIANI ZANINELLI– R.G. nº
29.891.310-0 SSP/SP – AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS – R$ 1.334,63 (um mil, trezentos e trinta e
quatro reais e sessenta e três centavos), junto ao
Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria
de Educação.
PORTARIA Nº 443, de 03 de novembro 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
010/2013, Protocolo nº 13.643/2013, homologado
em 04/04/2014, e em conformidade com o
Protocolado nº 9436/2015,
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:
TADEU CESAR BUNINI CARPI– R.G. nº 26.667.970-5
SSP/SP – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – R$
1.334,63 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e
sessenta e três centavos), junto ao Departamento de
Ensino Fundamental da Secretaria de Educação.

projeto em andamento para a execução de Núcleos
habitacionais pelo Programa “Minha Casa Minha
Vida”, no Município de Jaguairúna, entre outras
questões;
7.
Dos Srs. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres e Gerson Antonio – Gerson do Gás,
solicitando ao Governador do Estado de São Paulo –
Dr. Geraldo Alckmin que o serviço de pátios e
guinchos feitos através do DETRAN, seja feito por
municípios para melhor atender ao Munícipe, tanto
em relação aos preços, quanto em relação à distância
e custos para a liberação de seu veículo apreendido
(com cópia para as Câmaras Municipais da RMC);
8.
Do Sr. William de Souza Silva – Zidane
solicitando à CPFL Jaguari a troca do poste de
iluminação que encontra caído na Estrada JGR 221,
sentido aos Bairros Santo Antonio do Jardim, Bom
Jardim e Floresta.
Indicações:
1.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres
solicitando ao Executivo Municipal implantação de
estacionamento no formato 45 graus na Rua Braz
Pinto Catão, ao lado da Igreja Santo Antonio do
Guedes de Baixo, bem como pintura e sinalização de
solo com vaga para deficiente;

PORTARIA Nº 444, de 04 de novembro de
2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
I-Designar PAULO SÉRGIO DA COSTA, R.G. nº
18.564.038-2, motorista, para desempenhar a
atribuição de condução de veículo de urgência e
emergência.
II-Em razão da designação, o servidor perceberá,
sobre seu vencimento-base, o Adicional de Condução
de Veículo de Urgência e Emergência, conforme artigo
587 da Lei Complementar Municipal nº 209/2012
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).
III-Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de outubro
de 2015.
PORTARIA Nº 432, de 19 de outubro 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, ADRIANE MAIRA DELICIO, R.G. nº
16.510.885-X SSP/SP, do cargo de Médico, que
exercia junto ao Departamento de Assistência à
Saúde da Secretaria de Saúde.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 16 de setembro
de 2014.
*Republicada por ter constado incorreção na
publicação em 29/10/2015, edição nº 125, deste
Jornal.
PORTARIA Nº 435, de 04 de novembro de
2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, de conformidade com o
disposto no artigo 56 e seguintes da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, e a solicitação
constante no Ofício nº 189/2015- GP/nd do
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de
Campinas, protocolado nesta Municipalidade sob o nº
11.321/2015,
RESOLVE:
I-Renovar a cessão do servidor JOÃO PAULO
NASCIMENTO, RG nº 26.487.892-9 SSP/SP, com
prejuízo de seus vencimentos do respectivo cargo
público de Professor de Educação Básica II, para

Toledo Piza Filho;
7.
Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao
Executivo Municipal para que oriente a população
quanto ao descarte de lixo pelas ruas do centro e
bairros da Cidade, principalmente, o bairro Colinas
dos Castelo;
8.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres
solicitando ao Executivo Municipal colocação de
placas de sinalização de faixa de pedestre em frente
ao Hospital Walter Ferrari;
9.
Do Sr. Alexandre da Silva Santos Xanddy solicitando ao Executivo Municipal operação
tapa buracos na Rua Pires, 617, na Avenida Antonio
Pinto Catão, próximo ao nº 36, na Praça Holambra
próximo ao Parque Serra Dourada, no Bairro João
Aldo Nassif;
10.
Do Sr. Alexandre da Silva Santos Xanddy solicitando ao Executivo Municipal operação
tapa buracos na Rua Machado de Souza nº 1.000 e
Rua Vigatto 110, 160, 346, no Bairro Miguel Martini;
11.
Do Sr. Alexandre da Silva Santos Xanddy solicitando ao Executivo Municipal operação
tapa buracos na Rua José Aparecido Teodoro, no
Bairro Vila Guilherme;

2.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres
solicitando ao Executivo Municipal substituição das
lâmpadas queimadas na Rua Braz Pinto Catão, no
Guedes de Baixo, nas proximidades da Igreja de Santo
Antonio;

12.
Do Sr. Alexandre da Silva Santos Xanddy solicitando ao Executivo Municipal operação
tapa buracos nas Ruas Santo Marmirolli nº 27,
Teodoro Rodrigues Otero nº 113, Rita Vilela de Lima nº
170, 208, no Bairro Cruzeiro do Sul;

3.
Do Sr. Luiz Carlos de Campos
solicitando ao Executivo Municipal operação tapa
buracos nas ruas dos Jardins Fontanella e Sônia, em
especial na rua Pará;

13.
Do Sr. Alexandre da Silva Santos Xanddy solicitando ao Executivo Municipal troca da
lâmpada na Rua Santo Marmirolli, próximo ao nº 945,
no Bairro Cruzeiro do Sul;

4.
Do Sr. Luiz Carlos de Campos
solicitando ao Executivo Municipal para que seja
cascalhada a estrada de servidão que se inicia na
Avenida Alexandre Marion, cruzamento com a rua
Maranhão e que dá acesso ao Sítio São Domingos, no
bairro Capotuna;

14.
Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do
Gás solicitando ao Executivo Municipal pavimentação
da calçada na Rua Vigatto, iniciando no cruzamento
com a Avenida Antonio Pinto Catão até a Avenida
Alexandre Marion;

5.
Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás
solicitando ao Executivo Municipal melhorias e
manutenção no toldo/telhado da área de luz e da
quadra poliesportiva da Escola Municipal Dr. Franklin
de Toledo Piza; (com anexo)
6.
Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás
solicitando ao Executivo Municipal melhorias na
sinalização bem como alteração de sentido na Rua
Testa, próximo a Escola Municipal Dr. Franklin de

15.
Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do
Gás solicitando ao Executivo Municipal providenciar a
sinalização horizontal (faixa de pedestre) em todas as
ruas de acesso do balão localizado na Avenida
Antonio Pinto Catão, preferencialmente, próximo ao
balão, e em especial na Avenida Antonio Pinto Catão,
entre o cruzamento com as ruas Vigatto e Machado
de Souza;
16.
Do Sr. William de Souza Silva – Zidane
solicitando ao Executivo Municipal operação tapa

continuar a exercer suas funções junto à Prefeitura do
Município de Campinas.
II- Esta Portaria terá efeito a partir de 04 de novembro
de 2015 até 03 de novembro de 2016.

DEP. DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista da classificação em Concurso Público,
convocamos a abaixo relacionada, para comparecer 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, dando motivo para convocação e
admissão do classificado imediato.
CONCURSO - EDITAL Nº. 002/2010.
Emprego: Assistente de Gestão Pública
126° - Lidiane Awaihara
Departamento de Recursos Humanos, 05 de
novembro de 2015.
MAISA RAIMUNDO DE OLIVEIRA VIEIRA
Diretora
EDITAL DE CHAMADA
Conforme disposto no Art. 422, da Lei Complementar
nº 209/2012, comunicamos a servidora abaixo
relacionada, sobre a obrigatoriedade de retornar
imediatamente às suas atividades funcionais, sob
pena de caracterização da infração disciplinar de
abandono de cargo:
- VALDETE APARECIDA ALVES
RG: 28.586.645-X SSP/SP
Departamento de Recursos Humanos, 05 de
novembro de 2015.
MAÍSA RAIMUNDO DE OLIVEIRA VIEIRA
Diretora do Departamento de Recursos
Humanos

buracos para conservação da pavimentação asfáltica
na Estrada JGR 221, sentido aos bairros Santo
Antonio do Jardim, Bom Jardim e Floresta.
Moções:
1.
Dos Srs. David Hilário Neto, Gerson
Antonio – Gerson do Gás, Rodrigo da Silva Blanco de
congratulações e louvor à 1ª Semana Cultural da
Escola Dr. Franklin de Toledo Piza Filho, acontecida
entre os dias 19 a 23 de outubro de 2015;
2.
Da Sra. Rita de Cássia Siste
Bergamasco de congratulações e louvor à E.E. “Profª
Júlia Calhau Rodrigues” pela realização da 5ª Feira de
Ciência e Arte, acontecida naquela escola no dia 22
de outubro de 2015;
3.
Da Sra. Rita de Cássia Siste
Bergamasco de congratulações e louvor ao Espaço da
Dança Lis Coradi e ao Grupo Já de Teatro pela
brilhante apresentação do Espetáculo Contos
Históricos de Dança e Teatro “As mil e uma noites”,
acontecido nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2015,
no Teatro Municipal Dona Zenaide;
4.
Do Sr. Luiz Carlos de Campos de
congratulações a todos os Bombeiros Civis do
Município pelos trabalhos que desenvolvem em
benefício da população de Jaguariúna;
5.
Dos Srs. Alexandre da Silva Santos –
Xanddy, Gerson Antonio – Gerson do Gás, Adilson
José Abrucez, Romilson Nascimento Silva de
congratulações e louvor à realização do Seminário de
Mobilização PNUD, no dia 29 de outubro, na Câmara
Municipal de Jaguariúna pela OSCIP Trilhos do
Jequitibá, Banco do Brasil e ODM São Paulo;
6.
Do Sr. William de Souza Silva de
congratulações e louvor à inauguração da Igreja
Apostólica Plenitude da Fé, acontecida em 24 de
outubro corrente.
ORDEM DO DIA
Em Única Discussão:
Projeto de Lei nº 049/2015, do Executivo Municipal,
que dispõe sobre autorização ao Executivo para
abertura de crédito especial.
Em Segunda Discussão:
Projeto de Lei nº 039/2015 dos Srs. David Hilário Neto
e Rita de Cássia Siste Bergamasco, que denomina o
pontilhão da Maria Fumaça localizado no balão da
Avenida Margina com à rua Cândido Bueno de
“Prefeito Tarcisio Cleto Chiavegato”.

