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Técnicos discutem elaboração do Plano de Saneamento Básico

A versão final da terceira etapa
de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico foi
apresentada na quarta-feira, dia
18, na sede da Secretaria de
Educação. A apresentação reuniu
representantes do grupo de
trabalho local, da Agência das
Bacias do PCJ e da B&B Engenharia. A terceira etapa destaca
o diagnóstico da situação da
prestação dos serviços de saneamento básico e seus impactos
nas condições de vida e no
ambiente natural.
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) tem como
objetivo a caracterização e
diagnóstico das condições atuais
dos sistemas existentes, apontando as causas das deficiências
encontradas, bem como a definição e respectivo cronograma de

implantação dos programas,
projetos e ações necessárias
para atendimento das necessi-

dades futuras. O PMSB irá subsidiar a Política Municipal de
Saneamento proporcionando ao

Campanha de Doação de Sangue será realizada no dia 5 de julho

A Prefeitura de Jaguariúna, por
meio da Secretaria de Saúde, irá
realizar no dia 5 de julho, das
8h30 às 12h, a campanha de
doação de sangue, na UBS Fontanella. Para doar, a pessoa deve
apresentar um documento
original com foto, ter entre 16 e
67 anos (desde que a primeira
doação tenha sido feita até os 60
anos), além de estar em boas
condições de saúde e ter peso
mínimo de 50 Kg. O doador
também deverá evitar alimentação gordurosa nas últimas 4 horas
antes do procedimento e estar
descansado.
A UBS Fontanella fica à Rua Pará,
181 no bairro Jardim Dom Bosco.

05 de julho, Sábado, das 8h30 às 12h00

município os instrumentos para
a gestão dos serviços de saneamento básico. A previsão da

Distribuição

GRATUITA

Secretaria de Meio Ambiente é
de que o Plano seja finalizado
em outubro.

FUNDO SOCIAL INTENSIFICA CAMPANHA DO AGASALHO
COM O INÍCIO DO INVERNO, O FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JAGUARIÚNA
INTENSIFICA A CAMPANHA DO AGASALHO
2014, QUE TEM COMO SLOGAN ROUPA
BOA, A GENTE DOA. OS INTERESSADOS
PODEM FAZER DOAÇÕES DE COBERTORES E
AGASALHOS NA SEDE DO FUNDO DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 12H E
DAS 13H ÀS 17H.

Mais informações podem
ser obtidas pelo 3867-0941.
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AS PEÇAS ARRECADADAS SERÃO DESTINADAS
ÀS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM
VULNERABILIDADE, ENTIDADES E PARA A
REALIZAÇÃO DE BAZARES BENEFICENTES. O
FUNDO SOCIAL FICA À RUA CÂNDIDO
BUENO, 792, NO CENTRO.

MAIS INFORMAÇÕES PELO
TELEFONE 3867-2344.
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Telefones Úteis
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES

INCENTIVOS PARA PROTEGER
O PATRIMÔNIO HISTÓRICO

MEIO AMBIENTE

3867-9838

Secretaria
Depto. Água e Esgoto

3867-4226 / 3837-4359
3867-4228

Restaurar as construções, zelar pela
arquitetura dos prédios que testemunharam o nascimento e as primeiras
décadas da História de Jaguariúna,
hoje, significa, acima de tudo, grande
investimento em Turismo e em
Economia, colaborando com uma nova
modernização da cidade. O grau de
conscientização dos munícipes no
século XXI aprofunda-se, à medida em
que a cidade cresce, progride, os cidadãos galgam degraus mais elevados em sua formação
acadêmica e nível cultural e percebem que é urgente preservar as suas raízes, suas
memórias, sua história, sua IDENTIDADE. O povo que não guarda as suas memórias não tem
Passado, nem Futuro. Um povo culto guarda a sua história, investe nesta nova modernização
da cidade, que preserva o PATRIMÔNIO HISTÓRICO, porque ela fortalece o Turismo e propicia
o desenvolvimento econômico. É preciso aprender com a civilização européia formada por
sua história milenar , a valorizar sua experiência de vida, por isso intensifica o resgate do
seu patrimônio cultural, construído pela engenharia e pela arquitetura dos seus antepassados. É a sabedoria do Velho Mundo, plena de Avaliações e de Planejamento, de contenção de
gastos. O continente europeu procede a restauros e eficientes conservações, reutilizando
seus prédios, economizando em suas construções, adaptando-as para as necessidades do
tempo presente, visando ao mercado de trabalho, ao emprego em benefício da comunidade.
Não bota ao chão seus PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS trocando tal Arte Arquitetônica por
barracões disformes de pré-moldados cobertos por canaletões ou por estrutura metálica
qual pavilhão insalubre de granja, para montar seu novo negócio. Sábios engenheiros,
nobres arquitetos conseguem fazer as adequações ideais, transformando as referidas
construções em espaços físicos que atendam perfeitamente as necessidades da comunidade, preservando o patrimônio histórico, sem destruir a ARTE, a História, a memória. É
preciso que os amigos a quem nós elegemos para nos representar na CÂMARA MUNICIPAL
criem incentivos fiscais para preservar o patrimônio histórico da cidade e fazer com que ele
atraia mais negócios e turismo. É preciso zelar pela arqueologia urbana! Os novos barracões
tornados pontos de comércio, prédios de aluguel, além de destruir um bem cultural, além de
varrer a história e memória de nossas ruas, enfeiam a cidade. São pobrezas arquitetônicas
sem considerar seu dispendioso gasto. Os senhores vereadores na Câmara Municipal podem
e devem estudar e criar uma legislação específica para assegurar a isenção do IPTU. Os
governos do Estado (Lei de Incentivo à Cultura) e Federal (Lei Rouanet) também concedem
benefícios para os interessados na preservação cultural. É necessário despertar, com
urgência, a consciência do poder público, da iniciativa privada e da população para a
importância da história construída e vivida por nossos antepassados; assim como conscientizar que investir no Patrimônio Histórico é investir em Turismo e em Economia.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria
Conselho Tutelar
Terceira Idade (Raízes da vida)
Fundo Social de Solidariedade

3837-3311
3867-1047
3867-5114
3867-2344

NEGÓCIOS JURIDICOS

Secretaria
PROCON

3837-3939
199
3837-3936
3837-3939

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Secretaria
PAT

3837-4480
3867-4078/4079
EDUCAÇÃO

Secretaria
Alimentação Escolar
Administrativo
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Transporte Escolar
Biblioteca Municipal

3837-2888
3867-4235
3867-1268
3867-4237
3867-4238
3867-5583
3837-3375

GABINETE

Secretaria

3867-9838/9712
GOVERNO

Secretaria
Atende Fácil
Cartão Cidadão

3867-9713
156 / 3867-9722
3867-9701

JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Secretaria
Estádio Roseira
Estádio Nassif
Pq. Américo Tonietti (Roseira)
Pq. Menegon (São José)
Parque Serra Dourada

3867-9735 / 3867-9849
3867-9716
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SEGURANÇA PÚBLICA

Secretaria
S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

3867-4240
3837-3409
3837-3731
3867-0631
3837-3760
3837-5000

Secretaria

3837-4499 / 4555
PLANEJAMENTO

Secretaria

3867-9738
PREFEITURA

PABX

02

3867-9700

SAÚDE

Secretaria
Assistência Social
Ambulância
Farmácia Alto Custo
Depto. de Saúde Mental
Odontologia
Vacina
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Depto. de Vetores
Posto Central
Posto Vila 12 de Setembro
Posto Vila Miguel Martini
Posto Roseira
Posto Roseira de Baixo
Posto Jardim Fontanella
Posto Florianópolis
Fisioterapia (antigo posto 12 de Set.)
UPA

3837-2424
3867-0941
3837-4495
3837-2675
3837-1429
3867-9837
3867-9828
3937-4521
3837-3759
3837-5534
3867-9818
3867-0034
3837-3379
3837-3381
3837-1429
3837-5603
3867-2614
3837-1231
3837-4093

TURISMO E CULTURA

3867-4223 / 3837-3176
Secretaria
3867-2404
Teatro Dona Zenaide
Centro de Informação (Maria Fumaça) 3867-4221
Pq. B. Bergamasco (Nova Jaguariúna) 3847-1135
3867-4223
Parque Santa Maria
3837-4864
Parque dos Lagos
3867-0959
Parque Luiz Barbosa
Parque José Teodoro (Cruzeiro do Sul) 3867-0987

Água e Esgoto
atende fácil 156 Depto.
Noites, feriados e finais de semana 3867-4224

TOMAZ DE AQUINO PIRES

3867 -7070
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Expediente
A Imprensa Oficial do Município de Jaguariúna é uma publicação da
Prefeitura do Município de Jaguariúna criada pela Lei Municipal Nº
2.138/ 2013.
Desenvolvida pelo Departamento de Comunicação Social, sob
responsabilidade da Secretaria de Gabinete.
Secretária de Gabinete: Viviane Bruno Ramalho
Diretora de Comunicação e Jornalista Responsável:
Inaiana Vicentin MTB 52194/SP
Chefe de Divisão de Comunicação Integrada:
Angélica de França MTB 28296/SP

Tiragem: 3.000 exemplares
Distribuição Gratuita
A Imprensa Oficial tem caráter educativo e informativo, dando
transparência às ações do governo.
Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Coronel Amâncio Bueno, 400 - Centro
Telefone (19) 3867.9700
www.jaguariuna.sp.gov.br
Departamento de Comunicação Social (DECOM)
Email: imprensa@jaguariuna.sp.gov.br
Telefone: (19) 3867-9782 | 3867-9845/3847-1205
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PAT

Auxiliar de manutenção predial – masc. com experiência em
reparos de alvenaria e hidráulica.
Auxiliar de mecânico de motos masculino – CNH A.
Farmacêutico – masc./fem.
Supervisor de portaria – masc. – fundamental – CNH A/B c/experiência .
Técnico em saúde bucal – feminino – curso completo.
TEL: 3867 4078 | 3867 4079
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Lei que proíbe queimada de mato, lixo e entulho é sancionada
Sancionada pelo prefeito em 13 de
junho de 2014 a lei nº 2223, que proíbe
as queimadas parciais ou totais de
materiais resultantes de limpeza de
terrenos, varrição de passeios ou vias
públicas, podas ou extrações ou
qualquer outro material na zona
urbana do município.
De acordo com a Secretaria de Meio
Ambiente, a existência de legislação
que proíba a queimada urbana é
uma exigência contida na diretiva
“Qualidade do Ar” do Programa
Município Verde Azul, do Governo do
Estado de São Paulo.
A mesma lei obriga os proprietários de
lotes vagos a mantê-los limpos,
evitando a ocorrência de queimadas
criminosas e a aglomeração de
animais peçonhentos, na forma
regulada pela Lei Complementar
Municipal nº 134, de 19 de novembro
de 2007, que dispõe sobre o Código de
Posturas do Município.
A infração ao disposto nesta lei sujeitará os responsáveis ao pagamento de
multa equivalente a R$ 500 (quinhen-

tos reais) aplicada em dobro no caso de
reincidência. No caso de incêndio
criminoso, devidamente comprovado,
o responsável pagará uma multa
equivalente a R$ 2000 (dois mil reais),
sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal.
“Os poluentes atmosféricos são
elementos que se estiverem acima
de determinados níveis, podem
causar danos à saúde humana e ao
meio ambiente. Muitos episódios
de internação por doenças respiratórias e de danos à lavoura e à
vegetação em geral estão associados a altas concentrações de
poluentes”, comentou o secretário de
Meio Ambiente.
De acordo com o Departamento de
Defesa Civil da Prefeitura de Jaguariúna, de janeiro a maio foram atendidas
210 ocorrências de incêndio em
cobertura vegetal, que são desde o
fogo de pequeno porte em terreno
baldio até grandes áreas de vegetação.
A lei entrará em vigor três meses após
sua publicação.

A Semana de Estudos promovida pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer será encerrada nesta sexta-feira, 27, com
a presença de grandes nomes
do voleibol brasileiro, a partir
das 10h, no Teatro Municipal
Dona Zenaide. Pela primeira vez
na história do evento haverá um
dia aberto para profissionais
também da região.

O tema da palestra será A
Importância do Esporte na
Formação do Cidadão, com as
presenças do técnico da equipe
de voleibol do Sesi e vice-campeã da Superliga Marcos de
Melo Pacheco; do líbero do Sesi
e da Seleção Brasileira, Sérgio
Dutra dos Santos e do levantador também do Sesi e da
Seleção, Marcelo Elgarten.
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SEMANA DE ESTUDOS SEJELTERMINA NESTA SEXTA-FEIRA

A Semana de
SEJEL
Estudos SEJEL teve início
na terça-feira, dia 24, no Parque
Serra Dourada. Durante três
dias, os professores de Educação
Física e estagiários da SEJEL
acompanharam as palestras
com profissionais de destaque
do cenário esportivo nacional. O
intuito é promover a reciclagem
e capacitação dos profissionais.
CONVITE

PALESTRANTE: Marcos de Melo Pacheco,
Sergio Dutra dos Santos e Marcelo Elgarten
DATA: 27 de junho de 2014
HORÁRIO: 10h
LOCAL: Teatro Municipal Dona Zenaide
MAIS INFORMAÇÕES
fernando.sejel@jaguariuna.sp.gov.br

CAPS promove Festa Junina

O Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) promoveu na quarta-feira,
dia 18, a Festa Junina, onde
estiveram presentes cerca de 50
pessoas. De acordo com a coorde-

nadora Maria Regina Arendt
Antonieto, o objetivo da atividade foi a socialização, a confraternização em família e o resgate das
tradições.

Prefeitura de Jaguariúna lança site do Protocolo
A Prefeitura de Jaguariúna lançou
o site do Departamento de Protocolo
www.protocolo.jaguariuna.sp.gov.br para atender com
mais facilidade o munícipe que
pode solicitar desde a alteração

de nome e endereço do IPTU,
aprovação de projetos de construção residencial e comercial até
corte de árvore, e ainda acompanhar online como está o andamento do pedido.

Acesse: protocolo.jaguariuna.sp.gov.br.
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 136/2014.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 136/2014, cujo
objeto é a contratação de empresa para fornecimento de
até 600 toneladas de hipoclorito de sódio. A data para o
credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará
no dia 11 de Julho de 2014 às 09:00 horas. O Edital
completo poderá ser consultado e adquirido no
Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no
horário das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de R$
14,00 (Catorze Reais), ou obtido gratuitamente através
do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br
Mais
informações poderão ser obtidas pelos telefones: (19)
3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9780, com Aline,
(19) 3867-9825, com Ana Maria, (19) 3867-9792, com
Karine, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757,
com Ana Paula ou pelo endereço eletrônico: esther@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 27 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 137/2014.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 137/2014, cujo
objeto é a aquisição de herbicida glifosato não agrícola,
conforme quantidade descrita no Edital. A data para o
credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará
no dia 11 de Julho de 2014 às 11:00 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) 3867-9825, com Ana Maria, (19) 3867-9792, com
Karine, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757,
com Ana Paula ou pelo endereço eletrônico: aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 27 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 138/2014.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público
e para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 138/2014, cujo
objeto é a contratação de empresa para fornecimento
de uniformes conforme quantidades e especificações
descritas no Edital. A data para o credenciamento e o
recebimento dos envelopes se dará no dia 14 de Julho
de 2014 às 09:00 horas. O Edital completo poderá ser
consultado e adquirido no Departamento de Licitações
e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro –
Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas,
pelo valor de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido
gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br Mais informações poderão ser obtidas
pelos telefones: (19) 3867-9801, com Lílian, (19)
3867-9780, com Aline, (19) 3867-9825, com Ana
Maria, (19) 3867-9792, com Karine, (19) 3867-9707,
com Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula ou pelo
endereço eletrônico: aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 27 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 139/2014.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público
e para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 139/2014, cujo
objeto é a contratação de empresa para fornecimento
de ração e milho destinados aos animais que se
encontram nos Parques Municipais (peixes, coelhos e
aves). A data para o credenciamento e o recebimento
dos envelopes se dará no dia 14 de Julho de 2014 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) 3867-9825, com Ana
Maria, (19) 3867-9792, com Karine, (19) 3867-9707,
com Esther, (19) 3867-9757, com Ana Paula ou pelo
endereço eletrônico: karine_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 27 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 140/2014.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e
para conhecimento dos interessados que se encontra
aberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 140/2014, cujo
objeto é a contratação de empresa para aquisição e
instalação de extintores novos e serviços de manutenção e recarga de extintores já existentes, conforme
quantitativos e especificações descritas no Edital. A data
para o credenciamento e o recebimento dos envelopes
se dará no dia 15 de Julho de 2014 às 09:00 horas. O
Edital completo poderá ser consultado e adquirido no
Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua
Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no
horário das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de R$
14,00 (Catorze Reais), ou obtido gratuitamente através
do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br
Mais
informações poderão ser obtidas pelos telefones: (19)
3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9780, com Aline,
(19) 3867-9825, com Ana Maria, (19) 3867-9792, com
Karine, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757,
com Ana Paula ou pelo endereço eletrônico: karine_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 27 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 036/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Fábio Moreira Campos 31618624814
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, tratamento,
conservação e manutenção das piscinas localizadas no
Conjunto aquático do Centro de lazer do Trabalhador e
no Parque Serra Dourada.
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Valor mensal: R$ 2.550,00
Valor total: R$ 30.600,00
Secretaria de Gabinete, 06 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 062/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: D-Hosp Distribuidora Hospitalar Importação
e Exportação Ltda.
Objeto: Fornecimento de medicamentos – Item: 42.
Prazo de fornecimento: Em até 90 (noventa) dias.
Valor total: R$ 7.700,00
Secretaria de Gabinete, 16 de Maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 062/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Objeto: Fornecimento de medicamentos – Itens: 03, 15,
21, 29, 73, 75, 78, 85, 92, 95, 123 e 136.
Prazo de fornecimento: Em até 90 (noventa) dias.
Valor total: R$ 18.465,10
Secretaria de Gabinete, 05 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 063/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Quality Medical Comércio e Distribuidora de
Medicamentos Ltda. – EPP.
Objeto: Fornecimento de medicamentos – Itens: 33, 36,
64 e 83.
Prazo de fornecimento: Em até 90 (noventa) dias.
Valor total: R$ 2.100,52
Secretaria de Gabinete, 15 de Maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 063/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Anbionton Importadora Ltda.
Objeto: Fornecimento de medicamentos – Itens: 12 e
26.
Prazo de fornecimento: Em até 90 (noventa) dias.
Valor total: R$ 7.017,00
Secretaria de Gabinete, 15 de Maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 091/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: JBS S/A.
Objeto: Fornecimento de até 16.000 quilogramas de
carne bovina tipo contrafilé.
Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 376.000,00
Secretaria de Gabinete, 16 de Maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE Nº 020/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Jaguary União Construção e Comércio Ltda.
Objeto: Fornecimento de mão de obra para execução de
blocos de fundação e pilares que se destinarão ao
suporte das estruturas de iluminação do Estádio

04

www.jaguariuna.sp.gov.br
Municipal “Alfredo Chiavegatto”.
Prazo de execução; Em até 45 (quarenta e cinco) dias.
Valor global: R$ 124.060,00
Secretaria de Gabinete, 04 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 066/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Renato Marana
Objeto: Aquisição de utensílios para cozinha e
eletrodomésticos – Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43 e 44.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 7.112,76
Secretaria de Gabinete, 28 de Maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 090/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Eder C. Gomes de Oliveira – ME.
Objeto: Fornecimento de até 12.000 quilogramas de
polpa de fruta congelada – Sabores: Abacaxi, Acerola,
Caju, Maracujá e Uva.
Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses.
Valor por quilograma: R$ 5,95
Valor total estimado: R$ 71.400,00
Secretaria de Gabinete, 27 de Maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 109/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Padaria e Confeitaria Suzi & Filhos Ltda. –
ME.
Objeto: Fornecimento de pães tipo francês. – Lote 06.
Prazo de fornecimento: 12 (doze) meses.
Valor total estimado: R$ 47.709,00
Secretaria de Gabinete, 11 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 114/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Marte Indústria de Mobiliário Ltda.
Objeto: Aquisição de mobiliário – Item 02.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 3.960,00
Secretaria de Gabinete, 13 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 114/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: A. C. dos Santos Móveis Ltda. – EPP.
Objeto: Aquisição de mobiliário – Item 03, 04 e 05.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 4.410,00
Secretaria de Gabinete, 13 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 6062/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Ivanir Donizetti Bozzi
Objeto: Fornecimento de mão de obra para serviços de
manutenção corretiva de estrutura de cobertura e de
instalações elétricas de água potável no Juizado
Especial Civil e Criminal.
Prazo de execução: 20 (vinte) dias.
Valor total: R$ 5.930,00
Secretaria de Gabinete, 17 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 045/2014
Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que, considerando o deferimento concedido a Empresa
Papel, Plástico Itupeva Ltda., com relação a não entrega
do item 14, fica referido item Adjudicado e Homologado
em favor da licitante Rodrigo Tonelotto, com o respectivo
valor unitário e total: Item 14: R$ 23,00 (vinte e três
reais) – R$ 16.100,00 (dez mil e cem reais).
Lílian R. S. V. F. Paoliello – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 115/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que os itens descritos a seguir, oriundos do Pregão
acima mencionado tendo como objeto o fornecimento
de produtos químicos para piscinas, foi Adjudicado e
Homologado em 13 e 16 de Junho de 2014, respectivamente, em favor das licitantes a seguir com seus
respectivos itens, valores unitários e totais: LW Comércio
de Produtos Químicos Ltda., Item 01: valor unitário de
R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos) e valor
total de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta
reais); Item 02: valor unitário de R$ 3,78 (três reais e
setenta e oito centavos) e valor total de R$ 3.024,00
(três mil e vinte e quatro reais) e Item 04: valor unitário

de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) e valor total de R$
3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); e Dominus
Química Ltda., Item 03: valor unitário de R$ 9,45 (nove
reais e quarenta e cinco centavos) e valor total de R$
18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).
Antonia M. S. X. Brasilino – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 117/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que os itens descritos a seguir, oriundos do Pregão
acima mencionado tendo como objeto o fornecimento
de materiais para análises microbiológicas, foi
Adjudicado e Homologado em 13 e 16 de Junho de
2014, respectivamente, em favor das licitantes a seguir
com seus respectivos itens, valores unitários e totais:
Sovereing Comércio de Produtos para Laboratórios
Ltda., Item 01: R$ 75,00 – R$ 1.350,00; Item 02: R$
50,00 – R$ 50,00 e Item 03: R$ 700,00 – R$ 6.300,00
e 3M do Brasil Ltda., Item 04: R$ 445,00 – R$ 1.780,00
e Item 05: R$ 415,00 – R$ 1.245,00; Homologando
ainda que o Item 06 foi considerado fracassado.
Lílian R. S. V. F. Paoliello – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 118/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que os itens descritos a seguir, oriundos do Pregão
acima mencionado tendo como objeto a aquisição de
válvulas e registros, foi Adjudicado e Homologado em 13
e 16 de Junho de 2014, respectivamente, em favor das
licitantes a seguir com seus respectivos itens, valores
unitários e totais: Infra Camp Comércio de Tubos,
Conexões e Válvulas Ltda. EPP, Item 15: R$ 270,65 – R$
270,65; Item 27: R$ 90,61 – R$ 362,44 e Item 34: R$
15,30 – R$ 214,20; Startubo Comercial Ltda. EPP, Item
01: R$ 2.170,00 – R$ 2.170,00; Item 02: R$ 1.360,00
– R$ 2.720,00; Item 03: R$ 1.089,00 – R$ 3.267,00;
Item 04: R$ 520,00 – R$ 5.200,00; Item 05: R$ 320,00
– R$ 1.600,00; Item 06: R$ 210,00 – R$ 840,00; Item
07: R$ 155,00 – R$ 620,00; Item 12: R$ 154,00 – R$
1.540,00 e Item 25: R$ 189,80 – 189,80; Tocosan
Comércio de Tubos e Conexões EIRELI ME., Item 08: R$
1.269,90 – R$ 1.269,90; Item 09: R$ 900,00 – R$
1.800,00; Item 16: R$ 1.400,00 – R$ 2.800,00 e Item
17: R$ 899,90 – R$ 5.399,40 e Tudor Comércio de
Conexões EIRELI, Item 10: R$ 550,00 – R$ 5.500,00;
Item 11: R$ 300,00 – R$ 900,00; Item 13: R$ 40,20 –
R$ 80,40; Item 14: R$ 134,00 – R$ 536,00; Item 18:
R$ 470,00 – R$ 940,00; Item 19: R$ 355,00 – R$
1.065,00; Item 20: R$ 155,62 – R$ 311,24; Item 21:
R$ 260,00 – R$ 1.560,00; Item 22: R$ 165,00 – R$
330,00; Item 23: R$ 300,00 – R$ 900,00; Item 24: R$
195,00 – R$ 1.170,00; Item 26: R$ 120,00 – R$
240,00; Item 28: R$ 117,85 – R$ 353,55; Item 29: R$
55,00 – R$ 110,00; Item 30: R$ 51,00 – R$ 306,00;
Item 31: R$ 35,00 – R$ 490,00; Item 32: R$ 33,00 –
R$ 1.716,00; Item 33: R$ 17,30 – R$ 346,00 e Item
35: R$ 11,00 – R$ 88,00.
Lílian R. S. V. F. Paoliello – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 119/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que os itens descritos a seguir, oriundos do Pregão
acima mencionado tendo como objeto a aquisição de
medicamentos, foi Adjudicado e Homologado em 13 e
16 de Junho de 2014, respectivamente, em favor das
licitantes a seguir com seus respectivos itens, valores
unitários e totais: Aglon Comércio e Representações
Ltda – Item 58: R$ 8,790 – R$ 1.758,00; Ativa
Comercial Hospitalar Ltda – Item 05: R$ 0,020 – R$
200,00; Item 08: R$ 0,044 – R$ 880,00; Item 09: R$
0,115 – R$ 1.150,00; Item 11: R$ 0,314 – R$
6.280,00; Item 13: R$ 0,600 – R$ 600,00; Item 17: R$
0,026 – R$ 156,00; Item 20: R$ 23,000 – R$
2.300,00; Item 27: R$ 0,404 – R$ 2.020,00; Item 42:
R$ 0,059 – R$ 708,00; Item 45: R$ 0,150 – R$
450,00; Item 46: R$ 25,480 – R$ 637,00; Item 48: R$
4,998 – R$ 999,60; Item 49: R$ 5,565 – R$ 2.226,00;
Item 50: R$ 1,585 – R$ 951,00; Item 51: R$ 17,300 –
R$ 2.595,00; Item 59: R$ 0,070 – R$ 350,00; Item 62:
R$ 0,099 – R$ 297,00; Item 71: R$ 0,600 – R$
1.200,00; Item 72: R$ 1,260 – R$ 2.520,00; Item 73:
R$ 1,380 – R$ 2.484,00; Item 75: 1,210 – R$ 363,00;
Item 80: R$ 0,100 – R$ 300,00; Item 81: R$ 0,059 –
R$ 590,00; Item 84: R$ 0,302 – R$ 906,00 e Item 88:
R$ 7,920 – R$ 6.336,00; Dakfilm Comercial Ltda –
Item 03: R$ 1,850 – R$ 92,50; Item 14: R$ 0,039 – R$
195,00; Item 21: R$ 2,190 – R$ 109,50; Item 38: R$
0,120 – R$ 120,00; Item 52: R$ 0,200 – R$ 100,00;
Item 60: R$ 36,600 – R$ 1.830,00; Item 61: R$ 59,380
– R$ 2.969,00; Item 68: R$ 0,069 – R$ 345,00; Item
77: R$ 1,730 – R$ 173,00; Item 87: R$ 0,040 – R$
100,00 e Item 94: R$ 4,880 – R$ 976,00; Dupatri
Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda –
Item 12: R$ 16,000 – R$ 800,00; Item 15: R$ 0,045 –
R$ 450,00; Item 22: R$ 0,400 – R$ 2.400,00; Item 23:
R$ 6,239 – R$ 311,950; Item 25: R$ 0,094 – R$
2.350,00; Item 28: R$ 0,077 – R$ 1.540,00; Item 29:
R$ 0,074 – R$ 1.110,00; Item 30: R$ 0,173 – R$
432,50; Item 33: R$ 0,259 – R$ 3.885,00; Item 34: R$
0,450 – R$ 360,00; Item 35: R$ 0,080 – R$ 400,00;
Item 41: R$ 0,219 – R$ 3.285,00; Item 43: R$ 0,100 –
R$ 60,00; Item 53: R$ 0,079 – R$ 237,00; Item 54: R$
63,00 – R$ 12.600,00; Item 55: R$ 0,970 – R$

582,00; Item 64: R$ 0,550 – R$ 440,00; Item 65: R$
0,128 – R$ 768,00; Item 69: R$ 0,330 – R$ 330,00;
Item 70: R$ 0,950 – R$ 1.425,00; Item 78: R$ 0,480 –
R$ 960,00; Item 79: R$ 0,290 – R$ 1.450,00; Item 82:
R$ 0,309 – R$ 3.708,00; Item 90: R$ 0,270 – R$
1.350,00 e Item 92: R$ 0,730 – R$ 14.600,00; Interlab
Farmacêutica Ltda – Item 56: R$ 1,105 – R$
16.575,00 e Item 66: R$ 0,110 – R$ 3.960,00 e
Valinpharma Comércio e Representações Ltda – Item
02: R$ 0,129 – R$ 129,00; Item 06: R$ 2,500 – R$
125,00; Item 47: R$ 28,860 – R$ 2.886,00; Item 76:
R$ 10,400 – R$ 1.040,00; Item 85: R$ 0,389 – R$
389,00 e Item 86: R$ 1,439 – R$ 431,70. HOMOLOGANDO ainda que os Itens 19, 32, 57, 67 e 91 foram
considerados DESERTOS e os Itens 01, 04, 07, 10, 18,
24, 26, 31, 36, 37, 39, 40, 44, 63, 74, 83, 89 e 93
foram considerados FRACASSADOS.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 065/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Comercial João Afonso Ltda.
Fica renovada a vigência do Contrato por mais 12 (doze)
meses contados de 24 de maio de 2014 para
continuidade no fornecimento de cestas básicas para
atendimento as famílias cadastradas nos Programas de
Assistência as Famílias.
Permanece inalterado o valor unitário de R$ 67,45
(sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Valor total estimado: R$ 566.580,00
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 21 de maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 130/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Lena & Cia. Ltda – EPP.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 120
(cento e vinte) dias, contados a partir de 02 de Junho de
2014 para continuidade no fornecimento de cascalho
médio.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 28 de maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 130/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Lena & Cia. Ltda – EPP.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 120
(cento e vinte) dias, contados a partir de 02 de Junho de
2014 para continuidade no fornecimento de cascalho
médio.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 28 de maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 154/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: A. M. M. Rodrigues Borracharia – ME.
Fica acrescido ao Contrato p valor de R$ 18.705,84,
passando o contrato a ter o valor global de R$
94.745,84, para continuidade na prestação de serviços
de borracharia.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 02 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 069/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 20
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(vinte) dias, contados a partir de 13 de Junho de 2014
para continuidade no fornecimento de pneus.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 10 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 041/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Itron Soluções para Energia e Água Ltda.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 30
(trinta) dias, contados a partir de 04 de Maio de 2014
para continuidade no fornecimento de hidrômetros.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 30 de Abril de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 147/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Centro Integrado de Diagnose Ltda.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir de 19 de Maio
de 2014 para continuidade na realização de exames.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 16 de maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Construtora Terruel Ltda.
Fica reduzido do valor total do contrato a quantia de R$
56.233,71, conforme justificativas técnicas anexadas a
este aditamento.
Diante da redução o valor total do contrato passa a ser
de R$ 3.767.540,57
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 10 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS | EDITAIS | LEIS | PORTARIAS
DECRETO Nº 3.232, de 23 de junho de 2014.
Dispõe sobre autorização para remanejamentos,
transposições e/ou transferências entre rubricas do
Orçamento do exercício de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
021/2014
PREGÃO Nº 022/2014.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: EXIT SINAIS VIÁRIOS LTDA EPP.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
materiais para sinalização viária, nas quantidades e
especificações descrita a seguir: Lote I – Sinalização
Horizontal: Item 01: execução de até 5.000 m² (cinco mil
metros quadrados) de sinalização com tinta branca; Item
02: execução de até 5.000 m² (cinco mil metros
quadrados) de sinalização com tinta amarela; Item 03:
execução de até 700 m² (setecentos metros quadrados)
de sinalização com tinta preta; Item 04: execução de até
700 m² (setecentos metros quadrados) de sinalização
com tinta vermelha; Item 05: execução de até 500 m²
(quinhentos metros quadrados) de sinalização com tinta
azul; Item 06: implantação de até 300 (trezentos)
tachões bidirecionais; Item 07: implantação de até 300
(trezentos) tachões mono-direcionais; Item 08:
implantação de até 300 (trezentos) tachas bidirecionais
e Item 09: implantação de até 300 (trezentos) tachas
mono-direcionais.
DOS PREÇOS REGISTRADOS: Os valores unitários e
totais registrados são os que seguem: Item 1) R$ 13,40
(treze reais e quarenta centavo), perfazendo o valor de
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), Item 2) R$
13,40 (treze reais e quarenta centavos), perfazendo o
valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), Item
3) R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos), perfazendo o
valor de R$ 9.310,00 (nove mil, trezentos e dez reais),
Item 4) 13,30 (treze reais e trinta centavos), perfazendo
o valor de R$ 9.310,00 (nove mil, trezentos e dez reais),
Item 5) R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos),
perfazendo o valor de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos
e cinquenta reais), Item 6) R$ 14,50 (quatorze reais e
cinquenta centavos), perfazendo o valor de R$ 4.350,00
(quatro mil, trezentos e cinquenta reais), Item 7) R$
13,50 (treze reais e cinquenta centavos), perfazendo o
valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), Item
8) R$ 6,00 (seis reais), perfazendo o valor de R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e Item 9) R$ 5,10
(cinco reais e dez centavos), perfazendo o valor de R$
1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta reais).
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Valor global estimado: R$ 171.000,00.
Secretaria de Gabinete, 21 de Maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
031/2014
PREGÃO Nº 094/2014.
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
mobiliários, nas quantidades, especificações e
marcas/fabricante a seguir mencionados: Item 13: Até
30 (trinta) unidades de Baia de atendimento adicional
melamínico – 15 mm – 0,94 x 1,30 x 0,80. Garantia
mínima 12 meses. Pintura eletrostática com tinta epóxi
platina/cinza. – Marca: Mademóveis; Item 15: Até 50
(cinquenta) unidades de Cadeira executiva com rodízio,
giratória, com braços, regulagem altura,assento/encosto em tecido preto. Garantia mínima 12. – Marca:
Projeflex;
Item 16: Até 50 (cinquenta) unidades de Cadeira
executiva com rodízio, giratória, sem braços,regulagem
altura, assento/encosto em tecido preto. Garantia
mínima 12 meses. – Marca: Projeflex; e Item 36: Até 30
(trinta) unidades de Armário baixo MDF com porta de
abrir, chaves, com 01 prateleira. Platina/cinza. - Med.
0,80 x 0,39 x 0,75. Garantia mínima 12 meses. –
Marca: Marfmóveis.
DOS PREÇOS REGISTRADOS: Os preços unitários e
totais para as aquisições futuras dos itens constantes
em Cláusula 1.1 são: Item 13, com o valor unitário de
R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais), totalizando o
valor de R$ 5.490,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa
reais); Item 15, com o valor unitário de R$ 111,00 (cento
e onze reais), totalizando o valor de R$ 5.550,00 (cinco
mil, quinhentos e cinquenta reais); Item 16, com o valor
unitário de R$ 99,00 (noventa e nove reais), totalizando
o valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e
cinquenta reais) e Item 36, com o valor unitário de R$
148,00 (cento e quarenta e oito reais), totalizando o
valor de R$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e
quarenta reais).
Valor global estimado: R$ 20.430,00 (vinte mil,
quatrocentos e trinta reais).
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Secretaria de Gabinete, 16 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

interessados que em sessão pública do dia 17 de junho
de 2014 às 09:30 horas, resolve habilitar todos os
licitantes, e após análise das propostas resolve julgá-las
regulares e condizentes com o solicitado e adotando o
critério de julgamento prescrito no Convite acima
mencionado, chegou-se ao seguinte resultado
classificatório: 1º lugar: JG Construtora Manutenção e
Serviços Ltda. EPP, com o valor global de R$ 78.840,00
(setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais); 2° lugar:
Paulo Cézar Ferreira Construções, com o valor global de
R$ 79.250,00 (setenta e nove mil, duzentos e cinqüenta
reais) e em 3° e último lugar: A G da Silva Jardinagem
ME., com o valor global de R$ 79.300,00 (setenta e
nove mil e trezentos reais).
C.P.L., 17 de Junho de 2014.
Esther Lana Vieira
Presidente

AVISO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS.
CONVITE Nº 022/2014.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua
Presidente torna público e para conhecimento dos

AVISO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS.
CONVITE Nº 024/2014.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua
Presidente torna público e para conhecimento dos

atribuições que lhe são conferidas por lei e, de
conformidade com o que preceitua o art. 4º, III, da Lei
Municipal nº 2.176, de 03 de dezembro de 2013,
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$ 3.850.000,00
(três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais),
conforme as seguintes dotações orçamentárias
vigentes:

LEI COMPLEMENTAR Nº 255, de 25 de junho de 2014.
Inclui o inciso XVII, ao art. 1º, da Lei Complementar
Municipal nº 127/2007, que dispõe sobre a concessão
de incentivos fiscais a pessoas jurídicas estabelecidas
ou que vierem a se estabelecer no Município de
Jaguariúna, conforme especifica.

De:

Para:

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei complementar:
Art. 1º O art. 1º, da Lei Complementar Municipal nº 127,
de 27 de agosto de 2007, alterada pelas Leis
Complementares Municipais nºs 138 e 157, respectivamente, de 31 de janeiro de 2008 e 23 de dezembro de
2009, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVII:
“Art. 1º ...........................................
.......................................................
XVII – a construção de shopping(s) center(s) de no
mínimo 10.000 m² (dez mil metros quadrados) de área
efetivamente construída.
......................................................”
Art. 2º Esta lei complementar entrará em vigor na data
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de junho
de 2014.

AVISO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS.
CONVITE Nº 023/2014.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua
Presidente torna público e para conhecimento dos
interessados que em sessão pública do dia 17 de junho
de 2014 às 11:30 horas, resolve habilitar todos os
licitantes, e após análise das propostas resolve julgá-las
regulares e condizentes com o solicitado e adotando o
critério de julgamento prescrito no Convite acima
mencionado, chegou-se ao seguinte resultado
classificatório: 1º lugar: Q. I. IWATA – ME., com o valor
de R$ 81,00 (oitenta e um reais) por hora, totalizando o
valor estimado de R$ 57.915,00 (cinqüenta e sete mil,
novecentos e quinze reais); 2° lugar: Ciro Antonio dos
Santos – ME., com o valor de R$ 82,80 (oitenta e dois
reais e oitenta centavos) por hora, totalizando o valor
estimado de R$ 59.202,00 (cinqüenta e nove mil,
duzentos e dois reais) e em 3° e último lugar: Bombase
Extração, Terraplanagem e Incorporação Ltda., com o
valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais) por hora,
totalizando o valor estimado de R$ 59.345,00
(cinqüenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco
reais).
C.P.L., 17 de Junho de 2014.
Esther Lana Vieira
Presidente

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
LEI COMPLEMENTAR Nº 256, de 25 de junho de
2014.
Substitui a Tabela I e o Mapa da Lei Complementar
Municipal nº 240/2013, que dispõe sobre o Mapa
Genérico de Valores e fixa os critérios de apuração do
Valor Venal dos Imóveis, para efeito de cálculo do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,
no exercício de 2014, e dá outras providências.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei complementar:
Art. 1º A Tabela I e o Mapa Genérico de Valores, da Lei
Complementar Municipal nº 240, de 27 de novembro de

interessados que em sessão pública do dia 17 de junho
de 2014 às 14:30 horas, resolve habilitar todos os
licitantes, e após análise das propostas resolve julgá-las
regulares e condizentes com o solicitado e adotando o
critério de julgamento prescrito no Convite acima
mencionado, chegou-se ao seguinte resultado
classificatório: 1º lugar: L. A. Mussato Júnior – ME., com
o valor total de R$ 76.140,00 (setenta e seis mil, cento
e quarenta reais); 2° lugar: J. D. Panini – ME., com o
valor total de R$ 76.464,00 (setenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais) e em 3° e último
lugar: Paulo Cezar Ferreira Construções – ME., com o
valor total de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e
duzentos reais).
C.P.L., 17 de Junho de 2014.
Esther Lana Vieira
Presidente
AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que a Concorrência acima mencionada, tendo como
objeto a permissão de uso de espaço público situado na
Praça das Comunicações, s/nº - Centro Cultural, fica
revogado em todos os termos.
Secretaria de Gabinete, 18 de Junho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS.
CONVITE Nº 019/2014.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua
Presidente torna público e para conhecimento dos
interessados que em sessão pública do dia 12 de junho
de 2014 às 10:30 horas, resolve habilitar todos os
licitantes, e após análise das propostas resolve julgá-las
regulares e condizentes com o solicitado e adotando o
critério de julgamento prescrito no Convite acima
mencionado, chegou-se ao seguinte resultado
classificatório: 1º lugar: Fausto Piezentini e Amaral de
Barros – ME, com o valor global de R$ 70.560,00
(setenta mil, quinhentos e sessenta reais); 2° lugar: N.
Calefi Elétricos – ME, com o valor global de R$
72.000,00 (setenta e dois mil reais) e em 3° e último
lugar: EPTEC Comércio de Materiais Elétricos e
Hidráulicos Ltda., com o valor global de R$ 84.960,00
(oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais).
C.P.L., 17 de Junho de 2014.
Esther Lana Vieira
Presidente

2013, ficam substituídos pelos que acompanham esta
lei complementar, desta fazendo parte integrante.
Art. 2º Para os casos atingidos por esta lei complementar, o contribuinte terá direito a restituição dos valores
pagos indevidamente, na forma do art. 250 e seguintes,
da Lei Complementar Municipal nº 4, de 20 de
dezembro de 1991 (Código Tributário do Município).
Parágrafo único. O contribuinte poderá, mediante
requerimento, optar pela compensação dos valores para
pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.
Art. 3º Esta lei complementar entrará em vigor na data
de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 1º de
janeiro de 2014.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de junho
de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
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Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23 de junho
de 2014.
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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LEI COMPLEMENTAR Nº 257, de 25 de
junho de 2014.

Dá nova redação ao art. 4º e revoga o art. 10, da Lei
Complementar Municipal nº 160/2010, que dispõe
sobre a criação da Ouvidoria e da Corregedoria da
Guarda Municipal do Município de Jaguariúna, e dá
outras providências.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei complementar:
Art. 1º O art. 4º, da Lei Complementar Municipal nº 160,
de 18 de março de 2010, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio de 2012, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º A Ouvidoria da Guarda Municipal de Jaguariúna
será composta por 03 (três) membros, dentre os
servidores públicos concursados, indicados e nomeados
pelo Prefeito, para um mandato de 02 (dois) anos,
permitida a recondução por igual período, sendo
indicado e nomeado no mesmo ato administrativo o
Ouvidor, o qual presidirá os trabalhos da Ouvidoria,
conforme as atribuições a seguir descritas.
§ 1º O Ouvidor somente poderá ser destituído por ato do
Chefe do Executivo, devidamente fundamentado, em
decorrência de conduta incompatível com o exercício do
cargo, devidamente comprovada.
§ 2º No mesmo ato de nomeação dos membros da
Ouvidoria, serão nomeados os respectivos suplentes,
que serão convocados em caso de impedimento de um
dos membros da Ouvidoria, cumpridas as exigências
para o exercício da função.”
Art. 2º Fica revogado o art. 10, da Lei Complementar
Municipal nº 160, de 18 de março de 2010, alterada
pela Lei Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio
de 2012.
Art. 3º Esta lei complementar entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de junho
de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
LEI Nº 2.226, de 23 de junho de 2014. (De autoria
do Vereador Alfredo Chiavegato Neto – PTB).
Dispõe sobre denominação de vias e logradouros
públicos do loteamento denominado Residencial
Reserva da Barra.

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 A área de preservação ambiental, área verde,
com sistema de lazer 2 e as ruas, 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07 e 08, com o Sistema de Lazer 1, e as ruas 09, 10, 11,
12, 13 e 14, sem denominação, e localizados no
Loteamento denominado Residencial Reserva da Barra,
localizado no Sítio Paraíso, matrícula nº 3952, do O.R.I.
de Jaguariúna, passam a ter a seguinte denominação:
I – a área de Preservação Ambiental, Área Verde, com o
Sistema de Lazer 2, da rua 01 até esquina com a rua 02;
e da rua 02 até a rua 11 passa denominar-se Parque
José Soares;
II – a rua 01 passa a denominar-se Rua Adélia Ferreira
Antonio;
III – a rua 02, no trecho compreendido a partir da rua 11,
passa a denominar-se Rua Dolores Rodrigues dos
Santos;
IV – a rua 03 passa a denominar-se Rua Izidorio
Terenzio;
V – a rua 04 passa a denominar-se Rua Antonio Ferretti;
VI – a rua 05 passa a denominar-se Rua Antonia
Aparecida Soares de Oliveira;
VII – a rua 06 passa a denominar-se Rua Augusto Zóia;
VIII – a rua 07 passa a denominar-se Rua Guiomar Rosa
Magalhães Pimenta;
IX – a rua 08, com Sistema de Lazer 1, passa a
denominar-se Rua do Café;
X – a rua 09 passa a denominar-se Rua Vereador Emílio
Bergamasco Filho (Milo);
XI – a rua 10 passa a denominar-se Rua Valdir Antonio
Sisti (Sistinho);
XII – a rua 12 passa a denominar-se Rua Orlando
Montanheiro;
XIII – a rua 13 passa a denominar-se Rua Sebastião De
Polli;
XIV – a rua 14 passa a denominar-se Rua Lourival de
Campos (Lourico).
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23 de junho
de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
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LEI Nº 2.227, de 25 de junho de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para repassar
recursos financeiros, a título de contribuição, à
Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna – ACIJ.

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 Municipal autorizado a
repassar à Associação Comercial e Industrial de
Jaguariúna – ACIJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº
51.313.922/0001-90, no exercício de 2014, a título de
contribuição, o montante de R$ 26.952,88 (vinte e seis
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), conforme dotação orçamentária própria,
vinculada à Secretaria de Administração e Finanças de
Jaguariúna.
Parágrafo único. A aplicação da contribuição referida no
caput, pela beneficiária, fica condicionada à prestação
de contas perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de junho
de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
LEI Nº 2.228, de 25 de junho de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para concessão
de contribuição à entidade de assistência social
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
Jaguariúna, e dá outras providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a repassar, no
exercício financeiro de 2014, a título de contribuição, o
montante de R$ 20.702,22 (vinte mil, setecentos e dois
reais e vinte e dois centavos), oriundo do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Jaguariúna, à entidade Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais
Jaguariúna,
CNPJ/MF
nº
58.383.944/0001-75, devidamente instalada no
Município.
Parágrafo único. A aplicação da contribuição referida no
caput, pela beneficiária, fica condicionada à prestação
de contas perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta
lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de junho
de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
LEI Nº 2.229, de 25 de junho de 2014.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2015, e dá outras providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
DAS DIRETRIZES
Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do
orçamento do Município, relativo ao exercício de 2015,
as Diretrizes Orçamentárias, obedecidos aos princípios
estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição
Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal e
na Lei Orgânica do Município.
Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária para o
exercício de 2015, cuja execução obedecerá às
diretrizes estabelecidas nesta lei, abrangerá os Poderes
Legislativo, Executivo e Autarquia.
Art. 3º Os programas aprovados por esta lei constarão
obrigatoriamente no plano plurianual.
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Art. 4º O projeto de lei orçamentária anual será
encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido no art. 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e será
composto de:
I – texto da lei;
II – consolidação dos quadros orçamentários;
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III – anexo do orçamento fiscal discriminando a receita e
a despesa na forma definida nesta lei.
Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos quadros
orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo,
incluindo os complementos referenciados no art. 22,
incisos III, IV, e parágrafo único, da Lei Federal nº
4.320/64, os seguintes demonstrativos:
I – do resumo da estimativa da receita total do
Município, por categoria econômica e segundo a origem
dos recursos;
II – do resumo da estimativa da despesa total do
Município, por rubrica e categoria econômica e segundo
a origem dos recursos;
III – da fixação da despesa do Município por função e
segundo a origem dos recursos;
IV – da fixação da despesa do Município por poderes e
órgãos e segundo a origem dos recursos;
V – da receita arrecadada nos 03 (três) últimos
exercícios anteriores aquele em que se elaborou a
proposta;
VI – da receita prevista para o exercício em que se
elabora a proposta;
VII – da receita prevista para o exercício a que se refere
à proposta;
VIII – da despesa realizada no exercício imediatamente
anterior;
IX – da despesa fixada para o exercício em que se
elabora a proposta;
X – da despesa fixada para o exercício a que se refere a
proposta;
XI – da estimativa da receita do orçamento fiscal, isolada
e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a
origem dos recursos;
XII – do resumo geral da despesa do orçamento fiscal,
isolada e conjuntamente, por categoria econômica,
segundo a origem dos recursos;
XIII – das despesas e receitas do orçamento fiscal,
isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética,
evidenciando o déficit ou superávit corrente e total do
orçamento;
XIV – da distribuição da receita e da despesa por função
de governo do orçamento fiscal isolada e conjuntamente;
XV – da aplicação dos recursos na manutenção e
desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e
71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando
fontes e valores por programas de trabalho e grupos de
despesa;
XVI – de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica –
FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o
assunto;
XVII – do quadro geral da receita do orçamento fiscal,
isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a
origem dos recursos;
XVIII – da descrição da unidade orçamentária;
XIX – da aplicação dos recursos observando os limites
de pessoal do Legislativo de que trata a Emenda
Constitucional nº 25;
XX – da receita corrente líquida com base no art. 1°, §
1°, inciso IV, da Lei Complementar Federal n°
101/2000;
XXI – da aplicação dos recursos reservados à saúde de
que trata a Emenda Constitucional nº 29.
Art. 5º A proposta orçamentária anual atenderá às
diretrizes orçamentárias e aos princípios de unidade,
universalidade e anualidade, não podendo o montante
das despesas fixadas exceder a previsão da receita para
o exercício.
Art. 6º As unidades orçamentárias, quando da
elaboração de suas propostas parciais, deverão atender
a estrutura orçamentária e as determinações emanadas
pelos setores competentes da área.
Art. 7º A proposta orçamentária, que não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, face à Constituição Federal e à Lei de
Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de
planejamento permanente, à descentralização e à
participação comunitária.
Art. 8º A proposta orçamentária para 2015 conterá as
metas e prioridades da Administração Municipal,
obedecendo-se o seguinte:
I – as unidades orçamentárias projetarão suas despesas
correntes até o limite fixado para o exercício em curso,
corrigidas monetariamente, considerando-se o aumento
ou diminuição dos serviços prestados;
II – na expectativa das receitas considerar-se-á a
tendência do presente exercício, bem como os efeitos
das modificações na legislação tributária verificada
neste;
III – nova classificação funcional, prevista na Portaria nº
42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do
Orçamento e Gestão;
IV – conterá reserva de contingência de, no mínimo,
0,1% (zero vírgula um por cento) da Receita Corrente
Líquida, que servirá para atender pagamentos
imprevistos, inesperados e contingentes conforme
dispõe o art. 5º, III, “b”, da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
V – fica o Poder Executivo, autorizado a remanejar a
reserva de contingência como reforço orçamentário,
caso não ocorra à condição disposta no inciso anterior
nos primeiros 06 (seis) meses do exercício.
Art. 9º A lei orçamentária dispensará, na fixação da
despesa e na estimativa da receita, atenção aos
princípios de:
I – prioridade de investimentos nas áreas sociais;
II – austeridade na gestão dos recursos públicos;
III – modernização na área governamental;
IV – equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na
execução orçamentária.
Art. 10. Não sendo devolvido e aprovado o autógrafo de

lei orçamentária até o início do exercício de 2015 ao
Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a
proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa
pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos)
em cada mês, da proposta encaminhada.
DO ANEXO DE METAS FISCAIS E RISCOS FISCAIS
Art. 11. As receitas e as despesas serão estimadas,
tomando-se por base o índice de inflação apurada nos
últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal, mês a mês, na conformidade dos Demonstrativos que dispõem sobre as Metas
Fiscais do Município.
§ 1º Na estimativa das receitas fiscais do Município,
foram consideradas:
I – as isenções temporárias que dispõe a Lei
Complementar Municipal nº 34, de 22 de fevereiro de
1996, que isenta o titular do loteamento, por ocasião do
parcelamento de solo urbano, do imposto sobre a
propriedade territorial urbana;
II – as remissões de juros e correção monetária,
legalmente instituída através de incentivos fiscais com
vigência para o exercício de 2015;
III – as isenções dispostas na Lei Complementar
Municipal nº 37, de 16 de maio de 1997, devidamente
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 200, de 02
de dezembro de 2011, que isenta das taxas e do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana,
o aposentado e pensionista, titular ou usufrutuário de
imóvel em determinadas condições especificadas no art.
1º da lei;
IV – os descontos na ordem de até 10% (dez por cento)
concedidos aos contribuintes que pagarem seus tributos
em parcela única;
V – as imunidades e isenções dispostas nos arts. 34, 58,
89, 93, 94, 132, 160, 170 e 198, da Lei Complementar
Municipal nº 4, de 20 de dezembro de 1991 (Código
Tributário Municipal) e na Lei Complementar Municipal
nº 127, de 27 de agosto de 2007, e suas alterações;
VI – as isenções dispostas no art. 3º da Lei Municipal nº
1.487, de 30 de junho de 2003, que trata das licenças
para construção de unidades unifamiliares com área não
superior a 70m²;
VII – descontos de 50% (cinquenta por cento) para
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana –
IPTU e das Taxas de Serviços de Limpeza Pública para
os contribuintes que mantiverem hortas em suas
propriedades, sejam comunitárias ou individuais;
VIII – isenção de tarifa de água e esgoto para instituições
qualificadas como Organização Social;
IX – isenção aos Microempreendedores Individuais –
MEI de pagamentos das taxas de licença dispostas no
artigo 132, VII, da Lei Complementar Municipal nº 04, de
20 de dezembro de 1991 (Código Tributário Municipal),
e na Lei Complementar Municipal nº 158, de 01 de
março de 2010;
X – isenção de IPTU para os imóveis locados às
entidades religiosas, para o exercício de suas atividades
e liturgias;
XI – suspensões com processo em juízo com liminar
suspendendo a cobrança de conservação de estradas;
XII – isenção de ISSQN para o Plano de Incentivos a
Projetos Habitacionais Populares, vinculados ao
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal,
conforme Lei Complementar Municipal 147/2009;
XIII – isenção de Taxa de Licença para execução de
Obras particulares vinculados ao Programa Minha Casa
Minha Vida do Governo Federal, conforme Lei
Complementar Municipal 147/2009;
XIV – isenção de ITBI incidente a primeira transmissão
do imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha
Vida do Governo Federal, conforme Lei Complementar
Municipal nº 147/2009;
XV – isenção de Taxa de Poder de Polícia administrativa,
bem como da correlata expedição do “habite-se” ou da
certidão de conclusão de obras, aos empreendedores,
pessoas físicas e/ou jurídicas, que se enquadrem no art.
1º da LC 147/2009;
XVI – isenção de TLEOP no caso de desdobro de
terrenos conforme dispõe a Lei Complementar
Municipal 211/2012 e 215/2012;
XVII – isenção de IPTU nos casos enquadrados na Lei
Complementar Municipal 236, de 16/09/2013 (IPTU
VERDE).
§ 2º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária,
incumbindo à Administração o seguinte:
I – a atualização dos elementos físicos das unidades
imobiliárias;
II – a atualização da planta genérica de valores de forma
a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as
efetivas;
III – a expansão do número de contribuintes;
IV – a atualização do cadastro mobiliário e imobiliário
fiscal.
Art. 12. Com o objetivo de sintetizar as informações
relativas aos programas governamentais a serem
priorizados, nos termos do inciso IV, do art. 33, da
Constituição Estadual, integram esta lei:
- Anexo II – Prioridades e Indicadores por Programas;
- Anexo IIA – Programas, Metas e Ações.
Art. 13. O Anexo de Metas Fiscais é composto de:
a) Demonstrativo I – Metas Anuais;
b) Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das
Metas Fiscais do Exercício Anterior;
c) Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas
com as Fixadas nos três exercícios Anteriores;
d) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
e) Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos
Obtidos com alienação de Ativos;
f) Demonstrativo VI – Estimativa e Compensação da

Renúncia da Receita;
g) Demonstrativo VII – Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Art. 14. Para cumprimento do disposto no artigo 4º da
Lei de Responsabilidade Fiscal, integra esta lei,
metodologia e memória de cálculo das Metas Fiscais e o
Anexo de Riscos Fiscais.
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 15. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:
I – estabelecer programação financeira e o cronograma
da execução mensal de desembolso;
II – publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento do
bimestre, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, verificando o alcance das metas, e, se não atingidas,
deverá realizar cortes de dotações;
III – a cada quadrimestre, os Poderes Executivo e
Legislativo emitirão Relatório de Gestão Fiscal;
IV – os planos, L.D.O., orçamentos, prestação de contas,
parecer do TCE, serão amplamente divulgados, inclusive
na Internet, e ficará à disposição da comunidade.
Art. 16. O desembolso dos recursos financeiros
consignados a Câmara Municipal, será feito até o dia 20
(vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos.
Art. 17. A execução orçamentária obedecerá ao
seguinte:
I – os projetos em fase de execução terão prioridade
sobre novos projetos;
II – a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de
receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições:
a) demonstração de que a renúncia foi considerada na
estimativa da receita da lei orçamentária, e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
b) estar acompanhada de medidas de compensação,
por meio do aumento de receita proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição;
III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) de sua receita resultante de impostos, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo
prioritário o ensino fundamental e a educação infantil,
nos termos do § 2º, do art. 211 e 212 caput, da
Constituição Federal;
IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por
cento) de sua receita resultante de impostos, na
manutenção e desenvolvimento da saúde conforme
dispõe a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de
setembro de 2000;
V – o pagamento de pessoal e encargos terão prioridade
sobre as ações de expansão;
VI – as despesas com pessoal da administração direta e
indireta ficam limitadas a 54% (cinquenta e quatro por
cento) para o Poder Executivo e a 6% (seis por cento)
para o Poder Legislativo, do valor da Receita Corrente
Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº
101, de 04 de maio de 2000;
VII – a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título,
pelos órgãos da administração direta e indireta, poderão
ser feitas se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesas de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, obedecidos
ao limite fixado neste artigo;
VIII – ultrapassando o montante das despesas com
pessoal o limite de 60% (sessenta por cento) da Receita
Corrente Líquida, deverá ser baixado, pelo Executivo,
decreto reduzindo, vedando ou limitando despesas com
caráter remuneratório de pessoal, tais como
contratações, horas extras, gratificações, bonificações,
prêmios e outras despesas que impliquem no aumento
de despesas com pessoal, bem como, procederá, se
necessário, demissões de acordo com critérios
constitucionais, promovendo, com autorização
legislativa, Programas de Demissão Voluntária – PDV.
§ 1º Entende-se como Receita Corrente Líquida, para
efeito de limite do art. 17, VI, a somatória das receitas
correntes próprias da administração direta e indireta,
excluídos repasses ao FUNDEB.
§ 2º O limite estabelecido para as despesas de pessoal
de que trata o inciso VI, do art. 17, abrange os gastos da
administração direta e indireta das seguintes despesas:
a) com ativos, inativos e pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções e empregos, com
qualquer espécie remuneratória, tais como, vencimentos
e vantagens, fixas e variáveis, subsídios e proventos de
aposentadoria, pensões adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas à
previdência;
b) contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados
públicos serão contabilizados como “Outras Despesas
de Pessoal”.
§ 3° São excluídos do cálculo das despesas com
pessoal as despesas com indenização por demissão de
servidor ou empregado, incentivo à demissão voluntária
e pagamento de precatórios trabalhistas referente a
períodos anteriores ao da apuração.
§ 4° Referente ao disposto no inciso VIII deste artigo, a
Administração poderá fazer exceções quanto às áreas
de saúde, educação, saneamento básico e segurança
devido ao caráter imprescindível que está implícito.
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Art. 18. As taxas de polícia administrativa e de serviços
públicos deverão remunerar a atividade municipal de
maneira a equilibrar as respectivas despesas.
Art. 19. Os tributos, cujo recolhimento pode ser efetuado
em parcelas, poderão ser corrigidos monetariamente
segundo a variação estabelecida pela legislação
municipal.
Art. 20. Nenhum compromisso será assumido sem que
exista dotação orçamentária e recursos financeiros
previstos na programação de desembolso.
Art. 21. Entende-se como despesas irrelevantes, para
fins de atendimento do disposto no art. 16, § 3º, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, para aquisição de bens e
serviços, aquelas cujo valor não ultrapasse a 03 (três)
vezes os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22. O Executivo poderá contratar operações de
crédito por antecipação da receita até o limite de 5%
(cinco por cento) da receita corrente líquida estimada
para o exercício.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – contratar operação de crédito, junto às instituições
financeiras, nos moldes da Resolução nº 043, de 21 de
dezembro de 2001, com alterações trazidas pela
Resolução nº 003, de 02 de abril de 2002, do Senado
Federal;
II – abrir créditos suplementares e especiais até o limite
de 7% (sete por cento) do orçamento da despesa;
III – realizar remanejamentos, transposições e
transferências, até o limite de 20% (vinte por cento) do
orçamento da despesa, desde que os recursos sejam
resultantes de anulação parcial ou total das dotações
orçamentárias.
Art. 24. O Poder Legislativo é autorizado a abrir créditos
suplementares, remanejamentos, transposições e
transferências, até o limite de 20% (vinte por cento) de
seu orçamento da despesa, desde que os recursos
sejam resultantes de anulação parcial ou total das
dotações orçamentárias.
Art. 25. Poderá ser criado, aumentado ou desmembrado
o quadro das secretarias e unidades orçamentárias,
obedecidos os critérios legais.
Art. 26. Fica o Poder Legislativo autorizado a propor
reforma de sua estrutura administrativa por meio de
Proposições.
Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
ajuda financeira, a título de contribuição, à Associação
Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF, visando a
mão-de-obra, administração e gerenciamento tendentes
à construção, manutenção e prolongamento de via férrea
até o Centro Cultural de Jaguariúna, com a finalidade de
fomentar as atividades culturais e turísticas do Município.
Art. 28. O Executivo poderá, mediante prévia autorização
legislativa, conceder ajuda financeira às entidades
filantrópicas, sem fins lucrativos, com registro no
Conselho Municipal específico e que tenham, pelo
menos, 12 (doze) meses de existência e funcionamento.
Art. 29. O Poder Executivo poderá firmar contratos,
inclusive de gestão, convênios, termos de cooperação,
parceria ou de compromisso, com outras esferas de
governo, fundações, autarquias, entidades profissionalizantes, entidades sem fins lucrativos e entidades
qualificadas como Organizações Sociais, para o
desenvolvimento de seus respectivos programas,
prioritariamente nas áreas de educação, saúde, trabalho,
segurança, habitação, assistência social, saneamento
básico, agricultura e meio ambiente, esportes, turismo,
cultura, trânsito e transportes, bem como participar de
consórcios que visem objetivos comuns dentre os retro
citados, inclusive com cessão de servidores públicos
concursados com ônus para origem.
Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar,
quando interventor de ajuste, contrato ou convênio,
receitas financeiras a entidades executoras, regularmente e nomeadas nos instrumentos retro mencionados.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar,
através de instrumento competente, espaço, pessoal e
materiais necessários, visando a manutenção dos
serviços do Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS, da Junta Militar, do Tribunal Regional Eleitoral e
Delegacias Regionais do Trabalho.
Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com estabelecimentos de ensino superior, a fim
de instituir o Programa Municipal “Universidade para
Todos”, visando conceder bolsas parciais de estudo a
alunos inscritos nos cursos de graduação.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
desapropriações que visem implantar e/ou corrigir ruas,
avenidas, praças e locais para prédios públicos.
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
desapropriações que visem a construção de núcleos de
casas ou conjuntos habitacionais populares.
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Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar
convênios com as agências da rede bancária do
Município visando agilizar as atividades de recebimento e
pagamento junto aos respectivos contribuintes e
fornecedores.
Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com outras esferas de governo, disponibilizar
pessoal, materiais, combustível, bem como, conceder
benefícios, auxílios, abonos e pro-labore a servidores,
visando a manutenção dos serviços das polícias civil e
militar instaladas neste Município, e apoio às atividades
da administração municipal.
Art. 37. Fica o Poder Executivo, conforme dispõe o art.
71, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a instituir
Fundos Especiais, visando propiciar apoio e suporte
financeiro às políticas e diretrizes, determinadas pelo
Município em conjunto com os Conselhos Municipais,
com atuação prioritária nas áreas de educação, saúde,
trabalho, segurança, habitação, assistência social,
saneamento básico, agricultura e meio ambiente,
esportes, turismo, cultura, trânsito e transportes.
Art. 38. Fica o Poder Executivo, autorizado a formalizar
convênios, repassar recursos financeiros, alienar, e a
doar glebas de terras a Cohab Bandeirante, bem como
alienar, por doação, bem imóvel à Caixa Econômica
Federal, com a finalidade de construir núcleos de casas
ou conjuntos habitacionais populares.
Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar
convênios com as agências bancárias do Município,
facultando aos servidores municipais a realização de
empréstimos financeiros consignados em folha de
pagamento.
Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênios com outras esferas de governo, visando
conceder gratificações, benefícios e auxílios destinados a
servidores municipalizados das áreas da saúde,
educação e segurança.
Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o
Programa de Desligamento Voluntário – PDV, visando
formalizar política de redução de custos.
Art. 42. Ficar o Poder Executivo autorizado a repassar
recursos financeiros à Autarquia Municipal.
Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
anualmente, abonos e reajustes salariais aos servidores
públicos.
Art. 44. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
celebrar convênio e termos aditivos com o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a cessão de
servidores municipais e estagiários, sem prejuízo de
vencimentos ou salários e demais vantagens, para
prestarem serviços junto ao Tribunal, sem ônus a este,
que serão designados exclusivamente para as Unidades
Judiciárias instaladas na Comarca a que pertencer o
Município de Jaguariúna.
Art. 45. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
ceder servidores municipais e estagiários à Autarquia
Municipal.
Art. 46. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, a
título de contribuição, recursos financeiros à Associação
Comercial e Industrial de Jaguariúna – ACIJ, visando
fomentação de serviços de apoio à pequena e micro
empresa.
Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio e termos aditivos com a Secretaria da Receita
Federal objetivando o desenvolvimento de programa de
cooperação técnico-fiscal dirigido ao aperfeiçoamento
do planejamento e execução da fiscalização e cobrança
de tributos federais e municipais.
Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, a
título de contribuição, recursos financeiros ao Fundo de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas
– FUNDOCAMP.
Art. 49. Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar o
usuário de transporte coletivo, das tarifas de serviços
cobradas pelos permissionários de transportes coletivos
do Município.
Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
uma gratificação por risco de morte para o servidor
ocupante de cargo ou emprego público de Bombeiro Civil
Municipal, Guarda Municipal, Coordenador de
Operações, Diretor de Guarda Municipal, e de risco por
acidente a Motorista de Ambulância.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a implantar o
“Restaurante Popular” nos limites do Município de
Jaguariúna.
Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar
Termo de Cooperação Técnica com empresa especializada visando modernizar o controle de empréstimos
consignados.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir
Consórcio Público Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí – Agência reguladora PCJ e repassar-lhe
recursos financeiros a título de contribuição.
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a fornecer
cartão alimentação para os servidores municipais.
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Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
convênios, termos de cooperação, parceria ou de
compromisso com outros municípios, visando a
realização de partos e atendimento médico em geral.
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 56. A receita da Autarquia instituída por este
Município, quando em efetivo exercício, será realizada
mediante arrecadação dos serviços de água, esgoto,
ligações e outros serviços, multas, rendas patrimoniais,
alienações, transferências governamentais e repasses
do Município, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes no Anexo 2 da Lei nº
4.320/64.
Art. 57. A Autarquia instituída por este Município é
autorizada a:
I – abrir créditos suplementares e especiais até o limite
de 7% (sete por cento) do orçamento da despesa;
II – realizar remanejamentos, transposições e transferências, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento
da despesa, desde que os recursos sejam resultantes de
anulação parcial ou total das dotações orçamentárias;
III – contratar operações de crédito, junto às instituições
financeiras, nos moldes da Resolução nº 043, de 21 de
dezembro de 2001, com alterações trazidas pela
Resolução nº 003, de 03 de abril de 2002, do Senado
Federal.
Art. 58. Fica a Autarquia instituída por este Município,
autorizada a criar, desmembrar ou aumentar as unidades
orçamentárias, obedecidos os critérios legais.
Art. 59. A Autarquia instituída por este Município poderá,
mediante prévia autorização legislativa, conceder ajuda
financeira a entidades filantrópicas, sem fins lucrativos,
referentes ao meio ambiente, com registro no Conselho
respectivo e que tenham, pelo menos, 12 (doze) meses
de existência e funcionamento.
Art. 60. A Autarquia instituída por este Município poderá
firmar contratos, inclusive de gestão, convênios, termos
de cooperação, parceria ou de compromisso, com outras
esferas de governo, entidades profissionalizantes,
entidades sem fins lucrativos e entidades qualificadas
como Organizações Sociais, para o desenvolvimento de
seus respectivos programas, prioritariamente nas áreas
de saneamento básico e meio ambiente, bem como
participar de consórcios que visem objetivos comuns
dentre os retro citados.
Art. 61. Fica a Autarquia instituída por este Município,
autorizada a formalizar convênios com as agências da
rede bancária do Município, visando agilizar as atividades
de recebimento e pagamento junto aos respectivos
contribuintes e fornecedores.
Art. 62. Fica a Autarquia instituída por este Município,
conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal nº 4.320/64,
autorizada a instituir Fundos Especiais, visando propiciar
apoio e suporte financeiro às políticas e diretrizes,
determinadas pelo Município em conjunto com os
Conselhos Municipais, com atuação prioritária nas áreas
de saneamento básico e meio ambiente.
Art. 63. Fica a Autarquia instituída por este Município
autorizada a formalizar convênios com as agências
bancárias do Município, facultando aos servidores
municipais a realização de empréstimos financeiros
consignados em folha de pagamento.
Art. 64. Fica a Autarquia instituída por este Município,
autorizada a instituir o Programa de Desligamento
Voluntário – PDV, visando formalizar política de redução
de custos.
Art. 65. Fica a Autarquia instituída por este Município,
autorizada a conceder anualmente, abonos e reajustes
salariais aos servidores públicos.
Art. 66. Fica a Autarquia instituída por este Município
autorizada a fornecer cartão alimentação para os
servidores públicos.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 67. A estrutura do orçamento anual obedecerá à
estrutura organizacional da Câmara Municipal e da
Prefeitura.
Art. 68. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de junho
de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicada no Departamento de Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
PORTARIA Nº 209, de 16 de junho de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
I-Cessar a designação da servidora do quadro da
Secretaria Estadual da Educação, MARIA CRISTINA
ABRUCEZI SANTIAGO, RG nº 15.429.256-4, que se
encontra afastada junto ao Município, nos termos do
Convênio celebrado, em 26 de dezembro de 2011, entre
a Secretaria Estadual da Educação do Estado de São
Paulo e o Município de Jaguariúna, devidamente
autorizado pela Lei n° 1.908, de 30 de junho de 2009,
do cargo público em função de confiança de Vice-Diretor
de Escola, que vinha ocupando junto à Escola Municipal
“Professor Mário Bergamasco”, do Departamento de
Ensino Fundamental da Secretaria de Educação.
II-Esta Portaria terá efeito retroativo a 15 de maio de
2014.
PORTARIA Nº 210, de 16 de junho de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
I- Cessar a designação do servidor EDGAR FRANCISCO
MALDONADO SOARES, R.G. nº 28.749.783-5, do cargo
público em função de confiança de Diretor de Escola,
que vinha ocupando junto à Escola Municipal “Professor
Irineu Espedito Ferrari” do Departamento de Ensino
Fundamental da Secretaria de Educação.
II-Esta Portaria terá efeito retroativo a 16 de maio de
2014.
PORTARIA Nº 211, de 16 de junho de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Revogar, a partir de 07 de julho de 2014, a Portaria nº
043, datada de 05 de fevereiro de 2014, que dispõe
sobre concessão, a pedido, de licença não remunerada a
servidora, MARIANA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA
CAVALCANTI, R.G. nº 25.227.013-7 SSP/SP, para tratar
de interesse particular.
PORTARIA Nº 212, de 16 de junho de 2014..
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais, e com apoio no art. 211 da Lei
Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, e ainda,
em conformidade com a solicitação protocolada sob nº
4.639/2014,
RESOLVE:
I-Conceder, a pedido, a partir de 09 de junho de 2014 e
pelo período de 02 (dois) anos, a servidora NEUSA
APARECIDA GOMES, R.G. nº 23.748.575-8 SSP/SP,
ocupante do cargo público de Agente Operacional,
licença não remunerada para o trato de interesses
particulares.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 09 de junho de
2014.
PORTARIA Nº 213, de 16 de junho de 2014.
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:
a)Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para
apurar os fatos constantes no Processo Administrativo nº
4.396/2012, noticiados pela Corregedoria da Guarda
Municipal, envolvendo servidor público municipal, com
matrícula funcional nº 1.960.
b)Determinar a citação do servidor.

vista o resultado do Concurso Público, Edital 002/2010,
Protocolo nº 4.005/2010, homologado em 31/03/2012,
com vigência prorrogada pelo Decreto Municipal nº
3.210, de 11 de março de 2014 e em conformidade
com o Protocolado nº 3.645/2014,
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:
HENRIQUE BARSOTTI – R.G. nº 22.446.406-1 SSP/SP –
ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA – R$ 1.787,88 (um
mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito
centavos), junto ao Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 216, de 23 de junho de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, MILENE APARECIDA FRANKLIN DA
CUNHA MARIN, R.G. nº 33.507.804-7 SSP/SP, do cargo
de Técnico de Enfermagem, que exercia junto a
Secretaria de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

DEP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

FECHAMENTO DE RUA
A Rua Antonio Lana, trecho entre a Praça Basaglia e a
Avenida Alexandre Marion, estará fechada ao trânsito em
geral, apenas com acesso local, nos dias 27, 28 e 29 de
Junho do corrente ano, a partir da 17:00 horas, para
realização de evento da Paróquia Santa Maria.
Detransp, aos 25 de Junho de 2014.
Ana Carolina Guiselli Alves
Diretora Detransp
FECHAMENTO DE RUA
A Rua Osvaldo Vicentini, trecho entre a Praça Antonio
Cantisano e a Avenida Rinaldi, estará fechada ao trânsito
em geral, apenas com acesso local no dia 28 de Junho
do corrente ano (sábado), a partir das 13:00 horas, para
a realização de Festa Junina Comunitária dos
Moradores.
Detransp, aos 25 de Junho de 2014.
Ana Carolina Guiselli Alves
Diretora Detransp
MUDANÇA DE MÃO DE DIREÇÃO
A Rua Eny Ponce Villela Lima, trecho entre a Rua Santo
Marmirolli e a Rua José Fernandes terá sua mão de
direção alterada para o sentido único, a partir do dia
21/07/2013 (segunda-feira).
Detransp, aos 25 de Junho de 2014.
Ana Carolina Guiselli Alves
Diretora Detransp

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE – 2a. RM - 14a. CSM
4a. DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE
CAMPINAS-SP
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 082 DE JAGUARIÚNA-SP

PORTARIA Nº 214, de 16 de junho de 2014.
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:
a)Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para
apurar os fatos constantes no Processo Administrativo nº
4.396/2012, noticiados pela Corregedoria da Guarda
Municipal, envolvendo servidor público municipal, com
matrícula funcional nº 1.597.
b)Determinar a citação do servidor.

EDITAL Nº 001/2014
A Junta de Serviço Militar-082 de Jaguariúna, Estado
de São Paulo, comunica aos cidadãos nascidos em
1996, que os mesmos deverão comparecer para
Alistamento, até dia 30 de junho de 2014, no horário
das 8:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, na
Junta Militar, sito à Rua Joaquim Bueno nº 1337,
Centro, munidos da Certidão de nascimento (original),
Cédula de Identidade, 02 fotos 3x4 recente,
comprovante de residência (água, energia ou telefone)
se possuir o CPF.
Junta de Serviço Militar, aos 21 de Maio de 2014.

PORTARIA Nº 215, de 23 de junho de 2014.
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

MARIA DONIZZETTI NOGUEIRA LEME
Secretária JSM-082
“serviço militar a segurança do brasil em nossas mãos”

www.copa.jaguariuna.sp.gov.br

PODER LEGISLATIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
Pauta dos Trabalhos da 15ª Sessão Ordinária, de
18/06/2014
Expediente:
Dos Senhores Vereadores:

www.jaguariuna.sp.gov.br

4. Do Sr. William de Souza Silva - Zidane solicitando ao Executivo
Municipal informar sobre número de funcionários da Prefeitura
Municipal que prestam serviços na CIRETRAN, entre outras
questões;
5. Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando ao Executivo
Municipal informar quais os serviços prestados pelo CREAS e pelo
CRAS, entre outras questões;
6. Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco solicitando ao
Executivo Municipal informar quando ocorrerá o reajuste de 2% no
salário dos servidores públicos municipais;

Requerimentos:
1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao
Executivo Municipal informar quando será tampado o buraco
existente, há algum tempo, na sala de espera da Unidade de
Pronto Atendimento – UPA;
2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao
Executivo Municipal informações sobre quando serão realizadas
as benfeitorias solicitadas nas Indicações nºs 292, 426, 478, 480,
507, 626 de 2013 para o bairro Roseira de Cima;
3. Do Sr. William de Souza Silva - Zidane solicitando ao Executivo
Municipal informar porquê até o momento não foi encaminhada
documentação necessária para liberação do convênio nº 782511
no valor de R$ 2.622.909,09 para investimentos estruturais na
área esportiva do Município, entre outras questões;
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Municipal, o envio a Casa de Projeto de Lei que fixe normas para
descarte de lâmpadas fluorescentes, e dá outras providencias;
5. Do Sr. Willian de Souza Silva - Zidane solicitando ao Executivo
Municipal uma operação tapa buracos na Avenida Antonio Pinto
Catão, próximo à rotatória do Bairro Capotuna;
6. Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando ao Executivo
Municipal, sinalização horizontal e vertical nos bairros: Rinaldi I e II,
Jardim Europa, Vila São José, Vila Boa Vista I e II, Vila 12 de
Setembro I e II, Jardim Imperial e Jardim Dona Luiza;

2. Do Sr. Romilson Nascimento Silva de Congratulações e Louvor
ao Excelentíssimo Senhor Chico Sardelli, Deputado Estadual, pela
intercessão na liberação da verba de R$ 92.000,00 (noventa e
dois mil reais) que será utilizada na aquisição de uma ambulância
para atender nosso Município, sendo que o senhor Prefeito
assinou convenio no dia 13 de junho corrente;
3.Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco de pesar pelo
passamento do Sr. Waldomiro Clemente ocorrido no dia 16 de
junho corrente, aos 89 anos de idade, nesta cidade;

Em Primeira e Segunda Discussão:
1. Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2014, do
Executivo Municipal, que inclui o inciso XVII, ao art.1º, da Lei
Complementar Municipal nº 127/2007, que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais a pessoas jurídicas estabelecidas
ou que vierem a se estabelecer no Município de Jaguariúna,
conforme especifica.
2. Projeto de Lei Complementar nº 006/2014, do Executivo
Municipal, que substitui a Tabela I e o Mapa da Lei Complementar
Municipal nº 240/2013, que dispõe sobre o Mapa Genérico de
Valores e fixa os critérios de apuração do Valor Venal dos Imóveis,
para efeito de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, no exercício de 2014, e dá outras providências.

Indicações:

7. Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando ao Executivo
Municipal a sinalização vertical e horizontal na lombada na rua
Amoreira, altura do número 372, bairro Roseira de Cima;

4.Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de pesar pelo
passamento do Sr. Jorge Hosikawa, ocorrido no dia 8 de maio
corrente, nesta cidade.

1. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal colocação de uma lombada na Rua Carlos Luporini, do
bairro Cruzeiro do Sul;

8. Do Sr. Gerson Antonio – Gerson do Gás solicitando ao Executivo
Municipal a construção de um ponto de ônibus na rua Hossri,
altura do número 51, bairro Capela Santo Antonio;

ORDEM DO DIA

2. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal substituição das lâmpadas queimadas das ruas internas
do Condomínio Quinta das Pitangueiras;

9. Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco solicitando ao
Executivo Municipal a construção de uma lombada na Alameda
dos Ipês, no bairro Estância das Flores.

3. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo
Municipal a colocação de uma lombada na Rua Sarti, no Bairro
São José;

Moção:

1. Projeto de Le nº 037/2014, do Executivo Municipal, que dispõe
sobre autorização ao Executivo para repassar recursos financeiros,
a título de contribuição, à Associação Comercial e Industrial de
Jaguariúna – ACIJ;

4. Projeto de Lei Complementar nº 009/2014, do Executivo
Municipal, que institui no âmbito do Município de Jaguariúna, o
Programa Especial de Recuperação Fiscal – REFIS Municipal, e dá
outras providências.

2. Projeto de Le nº 038/2014, do Executivo Municipal, que dispõe
sobre autorização ao Executivo para concessão de contribuição à
entidade de assistência social Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais Jaguariúna, e dá outras providências;

5. Projeto de Lei nº 023/2014, do Executivo Municipal, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, e dá
outras providências. (Apreciado em Sessões Extraordinárias
realizadas após a Sessão Ordinária)

4. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo

1. Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco de Congratulações e
Louvor pelo 2º FEST KIDS – Ação Comemorativa ao Mês do
Trabalhador, no bairro Parque Florianópolis;

Em Única Discussão:

3. Projeto de Lei Complementar nº 007/2014, do Executivo
Municipal, que dá nova redação ao art. 4º e revoga o art. 10 da Lei
Complementar nº 160/2010, que dispõe sobre a criação da
Ouvidoria e da Corregedoria da Guarda Municipal no Município de
Jaguariúna, e dá outras providências
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