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Jaguariúna recebe Selo Município Verde Azul

Ano 2 Edição 81

Distribuição

GRATUITA

Entrega do prêmio Município Verde Azul em São Paulo
Pelo quarto ano consecutivo Jaguariúna ocupa posição de destaque no
ranking ambiental do Estado de São
Paulo. Este ano o município foi classificado em 5º lugar entre as cidades
da RMC que receberam o Selo Verde

Azul. Dos 610 municípios paulistas
cadastrados, a cidade ocupa a 78ª
posição.
A entrega do prêmio foi realizada no
dia 11 de dezembro, no Palácio
Bandeirantes, sede do Governo do

boa classificação de Jaguariúna
permitirá a obtenção de recursos
que irão favorecer as políticas
públicas para o meio ambiente”,
salientou a diretora de Meio Ambiente, Rafaela Giusti Rossi.

Estado.
A classificação reconhece a boa
gestão ambiental do município, que
terá prioridade na captação de
recursos junto ao Governo do Estado.
Foram avaliadas ações nas áreas de

esgotamento de lixo tratado, recuperação de mata ciliar, arborização
urbana, educação ambiental, uso da
água, poluição do ar, entre outras.
“Evoluímos na pontuação e, além
do reconhecimento no índice, a

REUNIÃO - PREFEITOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS (RMC) PARTICIPARAM DA
156ª REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMC, REALIZADA EM JAGUARIÚNA NA
TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO.
O PREFEITO E A VICE-PREFEITA DE JAGUARIÚNA

Atrações musicais integram programação de Natal

ESTIVERAM PRESENTES NO EVENTO QUE CONTOU
TAMBÉM COM A PARTICIPAÇÃO DE SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS. UM DOS ASSUNTOS DISCUTIDOS
FORAM AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA
COMBATER A POSSIBILIDADE DE NOVA EPIDEMIA DE
DENGUE NA REGIÃO, BEM COMO O COMBATE À
DISSEMINAÇÃO DE CASOS DE FEBRE CHIKUNGUNYA,
AMBOS TRANSMITIDOS PELO MOSQUITO AEDES
AEGYPTI.
O OBJETIVO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
DA RMC É APROVAR METAS E PRIORIDADES DE
INTERESSE REGIONAL, COMPATIBILIZANDO COM OS
OBJETIVOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS.

O projeto Palhaço de Cordas foi uma das atrações
A programação cultural de Natal, se apresentam, a partir das 20h,
com o tema Jaguariúna Encanta- no Centro Cultural.
da, continua nesta sexta-feira, 19 Até o dia 13 de dezembro, cerca
de dezembro, com o concerto da de 14 mil pessoas assistiram as
Banda Municipal Paulo de Moraes atrações da programação. Já se
Penteado, a partir das 20h, no apresentaram a Orquestra VioleiTeatro Municipal Dona Zenaide.
ros do Jaguary, Festival de Dança,
No sábado, 20, o Festival de projeto Palhaço de Cordas e Coral
de
Jaguariúna
Ritmos tem início às 19h30 e os Municipal
músicos Daniel Marion e Xandão (COMJA).
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Telefones Úteis
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES

MEIO AMBIENTE

3867-9794

Secretaria
Depto. Água e Esgoto

3867-4226 / 3837-4359
3867-4228

DA FAZENDA DA BARRA PARA
PROJEÇÃO NACIONAL

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

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SEGURANÇA PÚBLICA

Secretaria
S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

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

3867-9712
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

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

Secretaria

3837-4499 / 4555
PLANEJAMENTO

Secretaria

3867-9738
PREFEITURA

PABX

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
Centro de Saúde do Trabalhador(CEST)

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
3837-1207

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

3867 -7070

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

Consultando pesquisa da
historiadora Vânia de S. Pereira Lima Duarte da Conceição
realizada em 2009, pelo
Departamento Municipal de
Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura, soubemos que o
Barão e Baronesa de Pirapitingui, José Guedes de Sousa e D.
Carolina L. de Almeida Lima
tiveram oito filhos. Os barões
deixaram a fazenda para o 2º
filho, José Alves Guedes, e
mudaram para São Paulo em
1885. Moravam numa casa
térrea na Rua Ypiranga,
segundo o periódico italiano
“Fanfulla”. Recebeu o título de
Barão em 1897. Faleceu em
1897. A historiadora faz, em
seu trabalho, destaque para
três filhos: Dr. Alfredo Guedes,
D.Olívia Guedes e Cel. José
Alves Guedes. Alfredo e Olívia
tornaram-se personagens de
relevância histórica. Nós não
sabíamos de tal fato, pois
nossos logradouros públicos
nunca registraram alguma
homenagem para tais personalidades. Dr. Alfredo Guedes
nasceu em 1868 e formou-se
em Direito no Largo do São
Francisco em São Paulo, Ciências Jurídicas e Sociais. Foi
eleito deputado na Primeira
República de 1892 a 1894,
quando se tornou primeiro
secretário da Assembleia

Legislativa Paulista. Casado
com D. Albertina Lopes, não
tiveram filhos, conheceu o
mundo viajando. Segundo
relato em publicações do
Anuário Genealógico Brasileiro adotou cinco órfãos da
Casa da Imigração. Homem
culto e viajado foi escolhido
para Secretário Estadual da
Agricultura, Comércio e Obras
Públicas do Estado de São
Paulo. Era governador Dr.
Fernando Prestes. Teve importante desempenho no cargo.
Segundo
a
historiadora
consultada, ele conseguiu a
adoção pela Câmara do Estado
da lei reguladora da introdução de imigrantes e beneficiou extremamente o movimento imigratório italiano.
Preocupou-se com a instalação de uma escola agrícola
no estado e foi o assentador
dos alicerces da atual instituição Luiz de Queiroz de Piracicaba. O Jornalista publicava
artigos constantes em vários
jornais do Estado de São
Paulo. Era membro do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo. Tal currículo de
pessoa relacionada com a
Fazenda da Barra faz jus a um
logradouro
público
em
Jaguariúna.

TOMAZ DE AQUINO PIRES
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Prefeitura
dee Miguel
Jaguariúna
recebe
dois novos veículos
Napoli
Martini são campeões
no Futsal

www.jaguariuna.sp.gov.br

As finais do Campeonato Municipal de Futsal Amador foram disputadas no domingo, 14 de dezembro no ginásio Azulão. Pela Taça de Prata, o Napoli ficou com o título ao vencer o Dragão Paulista,
pelo placar de 7 a 1. O artilheiro foi Leandro Henrique da Silva do Independente, com 18 gols e o
troféu de goleiro menos vazado ficou com Luis Carlos Tomas do Napoli, com 17.
Na Taça de Ouro, Quiosque Santa Cruz e Miguel Martini empataram em 1 a 1, no tempo normal de
jogo. A decisão foi para a cobrança de pênaltis e o Miguel Martini faturou o título ao vencer por 4 a
3. O atleta
Gabriel Rodrigues Rua foi o artilheiro, com 23 gols e o goleiro menos vazado Edmur Avelino Neto,
com 18 sofridos, ambos do Miguel Martini.

A Prefeitura de Jaguariúna por meio do
Departamento de Convênios adquiriu
dois novos veículos por meio de repasse
de verba do Governo do Estado.
A Secretaria de Estado da Saúde

Napoli e Miguel Martini são campeões no Futsal

entregou uma ambulância no valor de
R$ 102.900 mil e a Secretaria de Estado
de Planejamento e Desenvolvimento
Regional concedeu um caminhão
poliguindaste no valor de R$ 225 mil.

ENCERRADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
E NCERROU

NO

DIA

13

DE

D E Z E M B R O A C A M PA N H A D E V A C I N AÇ ÃO CO N T R A R A I VA A N I M A L .

D E ACORDO COM O C ENTRO DE
Z OONOZES DA P REFEITURA DE
J AG UA R I Ú N A F O R A M VAC I N A D O S
3 2 8 9 C Ã E S E 4 8 4 G AT O S ,
TOTA L I Z A N D O 3 7 7 3 A N I M A I S .
A C A M PA N H A F O I R E A L I Z A D A N O S
DIAS 6 E 1 3 DE DEZEMBRO EM
M A I S D E 5 0 LO C A I S D E VAC I N A Ç Ã O E S PA L H A D O S P E L O M U N I C Í PIO.

As finais do Campeonato Municipal de
Futsal Amador foram disputadas no
domingo, 14 de dezembro no ginásio
Azulão. Pela Taça de Prata, o Napoli
ficou com o título ao vencer o Dragão
Paulista, pelo placar de 7 a 1. O artilheiro foi Leandro Henrique da Silva do
Independente, com 18 gols e o troféu de
goleiro menos vazado ficou com Luis
Carlos Tomas do Napoli, com 17.

Na Taça de Ouro, Quiosque Santa Cruz e
Miguel Martini empataram em 1 a 1, no
tempo normal de jogo. A decisão foi
para a cobrança de pênaltis e o Miguel
Martini faturou o título ao vencer por 4
a 3. O atleta
Gabriel Rodrigues Rua foi o artilheiro,
com 23 gols e o goleiro menos vazado
Edmur Avelino Neto, com 18 sofridos,
ambos do Miguel Martini.

O ATENDE FÁCIL DE JAGUARIÚNA ENTROU EM CLIMA DE NATAL E APOSTOU NA CRIATIVIDADE PARA MONTAR UMA DECORAÇÃO COM MATERIAL RECICLADO.
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que a licitação acima mencionada tendo como
objeto a contratação de empresa para construção de
padrão de energia e telefonia para o Centro de
Educação Infantil – CEI – Jardim Europa, foi considerada deserta.
Secretaria de Gabinete, 12 de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA Nº 009/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que a licitação acima mencionada tendo como
objeto a alienação de um lote de terreno urbano
localizado no Loteamento Parque Florianópolis, foi
considerada deserta.
Secretaria de Gabinete, 10de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE
CONTRATO | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Opus Sapientiae Opinião Pública,
Comunicação e Pesquisa de Mercado Ltda. – EPP.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por até 30
(trinta) dias contados a partir de 05 de Janeiro de 2015,
para continuidade na prestação de serviços técnicos de
publicidade e propaganda de caráter educativo,
informativo e de orientação social, visando a divulgação
institucional e social da Contratada.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 15 de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 198/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Le Mans Campinas Veículos e Peças Ltda.
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo furgão,
equipado como ambulância para simples remoção –
Marca/Modelo: Citroen/Jumper.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 101.500,00
Secretaria de Gabinete, 09 de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 13.811/2013
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Associação Santa Maria de Saúde –
ASAMAS
Fica acrescido ao contrato, a partir de 11 de Novembro
de 2014, o valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e
quinhentos mil reais), para continuidade no gerenciamento e execução de ações, atividades e serviços a
serem desenvolvidos no Hospital Municipal “Walter
Ferrari”.
Em razão do acréscimo o valor global estimado do
contrato passa a ser de R$ 41.500.000,00 (quarenta e
um milhões e quinhentos mil reais).
Faz parte integrante deste aditamento o Anexo I –
Documento descritivo do plano operacional – Metas”.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 11 de Novembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 121/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: JTW Ltda. – EPP.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por até 60
(sessenta) dias, contados de 15 de Outubro de 2014
para realização de entrega de 01 veículo tipo furgão
equipado como ambulância.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 10 de Outubro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 007/2014.
A Comissão Permanente de Licitação através de sua
Presidente torna público e para conhecimento dos
interessados que em sessão do dia 15 de Dezembro de
2014 às 10:30 horas, resolve habilitar a licitante
Confraria da Comunicação Ltda. – EPP (única que
protocolou o Envelope nº 05), uma vez que atendeu a
todas as exigências do Edital.
C.P.L., 15 de Dezembro de 2014.
Esther Lana Vieira
Presidente
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 207/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado, tendo como
objeto a contratação de empresas para prestação de
serviços com veículo (ônibus) para transporte de atletas
e desportistas do Município, foi Adjudicado e
Homologado em 16 de Dezembro de 2014, em favor
das licitantes a seguir, com seus respectivos itens,
valores unitários e totais: Expresso Metrópolis Transporte e Viagens Ltda. – Item 01, com o valor de R$ 12,05
(doze reais e cinco centavos) por quilometro,
totalizando o valor estimado de R$ 84.350,00 e
Expresso Jota Jota Ltda. – Item 02, com o valor de R$
11,10 (onze reais e dez centavos) por quilometro,
totalizando o valor estimado de R$ 144.300,00 (cento
e quarenta e quatro mil e trezentos reais). Aline
Fernanda Arruda Leite - Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 197/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado, tendo como
objeto a aquisição de coletes à prova de balas foi
Adjudicado e Homologado em 15 de Dezembro de
2014 em favor da licitante Rontan Eletro Metalúrgica
Ltda., pelo valor total de R$ 18.415,00 (dezoito mil,
quatrocentos e quinze reais).
Aline Fernanda Arruda Leite - Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 208/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado, tendo como
objeto a contratação de empresa para realização de
show pirotécnico durante as festividades do Ano Novo,
foi Adjudicado e Homologado em 11 de Dezembro de
2014, em favor da licitante Fogos Arsenal Ltda. – ME.,
com o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais).
Aline Fernanda Arruda Leite - Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 209/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado, tendo como
objeto a contratação de empresa para fornecimento da
dieta Peptamen Junior foi Adjudicado e Homologado
em 12 e 15 de Dezembro de 2014, respectivamente,
em favor da licitante Pharmacia Artesanal Ltda., com o

www.jaguariuna.sp.gov.br
valor unitário de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco
reais), totalizando o valor de R$ 25.200,00 (vinte e
cinco mil e duzentos reais).
Aline Fernanda Arruda Leite - Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato - Prefeito
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 147/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Cemedi – Centro Médico de Diagnóstico
por Imagem Ltda.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por até 30
(trinta) dias, contados de 19 de Novembro de 2014
para continuidade na realização de exames.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 17 de Novembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 144/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Comercial Informed Ltda.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por até 30
(trinta) dias, contados de 03 de Outubro de 2014 para
continuidade na entrega de cadeiras giratórias e
mesas.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 01 de Outubro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO Nº 188/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Infinit Comércio e Representação Ltda. –
EPP.
Fica prorrogada a vigência do Contrato por até 15
(quinze) dias, contados de 03 de Dezembro de 2014
para continuidade na entrega de ventiladores.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 03 de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 204/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Danjoveni Refrigeração Ltda. – ME.
Objeto: Instalação de 14 (catorze) equipamentos de ar
condicionado (incluindo a retirada de 01 (um) deles e
instalação de 02 (duas) cortinas de ar., com
fornecimento de todo material e mão de obra.
Prazo de execução; 45 (quarenta e cinco) dias.
Valor total: R$ 10.800,00
Secretaria de Gabinete, 09 de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 13.840/2014
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de Saúde, que
declarou a dispensa de licitação, com fundamento no
Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, para contratar
a Empresa Vitor Comércio de Acessórios Posturais
Personalizados Ltda. – ME., para aquisição de 01 (um)
transfer – guincho elétrico com capacidade para até
180 quilogramas, atendendo à solicitação médica,
pelo valor de R$ 7.225,00 (sete mil, duzentos e vinte e
cinco reais), face ao disposto no Artigo 26 da Lei nº
8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 17 de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 13.840/2014.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Vitor Comércio de Acessórios Posturais
Personalizados Ltda. – ME.
Objeto: Aquisição de 01 (um) transfer – guincho elétrico
com capacidade para até 180 quilogramas, atendendo
à solicitação médica para atendimento de munícipe.
Valor: R$ 7.225,00
Prazo de entrega: Em até 70 (setenta) dias.
Base legal: Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93.
Secretaria de Gabinete, 17 de Dezembro de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS | EDITAIS | LEIS | PORTARIAS
DECRETO Nº 3.279, de 11 de dezembro 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
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$ 820.000,00
(oitocentos e vinte mil reais), conforme as seguintes
dotações orçamentárias vigentes:
DE:
12.361.3190.11.00
Venc. e Vant. Fixas-Pessoal Civil...................
F=108
R$820.000,00
PARA:
12.365.3190.11.00
Venc. e Vant. Fixas-Pessoal Civil...................
F=89
R$800.000,00
26.452.3190.11.00
Venc. e Vant. Fixas-Pessoal Civil...................
F=32
R$20.000,00
TOTAL.............................................R$820.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 11 de
dezembro 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

suas atribuições legais e,
Considerando a necessidade de criação de Comissão
Gestora do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, visando a realização do Plano de
Trabalho, conforme Termo de Adesão firmado entre o
Município de Jaguariúna e o Ministério do Meio
Ambiente – MMA, em 03 de setembro de 2014,
Considerando que o Programa Agenda Ambiental na
Administração Pública – A3P tem o objetivo de
promover a conscientização de uma cultura
anti-desperdício e a utilização coerente dos recursos
naturais e dos bens públicos,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Comissão Gestora do Programa
Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P
(Comissão Gestora do A3P), cujas composição e
atribuição são definidas a seguir.
Art. 2º A Comissão Gestora do A3P será responsável
pela elaboração do Diagnóstico Socioambiental e do
Plano de Gestão Socioambiental, bem como, de ações
de sensibilização, capacitação, avaliação e monitoramento, conforme Plano de Trabalho enviado ao MMA.
Art. 3º A Comissão Gestora do A3P terá a seguinte
composição:
I – Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de
Meio Ambiente de Jaguariúna:
a) Titular: Rafaela Giusti Rossi – RG nº 34.716.107-8
b) Suplente: Aline Granghelli – RG nº 40.275.107-3
II – Secretaria de Educação de Jaguariúna:
a) Titular: Rogério Luis de Oliveira Pires – RG nº
20.119.178-7
b) Suplente: Rosali Aparecida Mussato da Silva – RG nº
9.387.837-0
III – Secretaria de Planejamento Urbano de Jaguariúna:
a) Titular: Amauri Jorge de Almeida – RG nº 7.797.447
b) Suplente: Marcos Adilson Rodrigues Junior – RG nº
43.066.384-5
IV – Departamento de Comunicação, da Secretaria de
Gabinete de Jaguariúna:
a) Titular: Inaiana Felippe Vicentin – RG nº 40.432.312-1
b) Suplente: Andrea dos Santos Granzotti – RG nº
40.275.382-3
V – Departamento de Licitações e Contratos, da
Secretaria de Administração e Finanças de Jaguariúna:
a) Titular: Lílian Regina da Silva Vieira Franco Paoliello –
RG n° 21.871.706-4
b) Suplente: Aline Fernanda Arruda Leite – RG n°
30.961.640-2
VI – Departamento de Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho, da Secretaria de
Governo de Jaguariúna:
a) Titular: Geovani Paulo Almeida Martins – RG nº
30.727.264-3
b) Suplente: Roosevelt Rodrigues dos Santos – RG nº
17.235.445-6
Parágrafo único. Esta composição da Comissão
Gestora do A3P terá um mandato de 02 (dois) anos,
devendo, após este período, ser publicada nova
composição por meio de Ato do Prefeito.
Art. 4º A coordenação dos trabalhos será exercida pela
Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna, a qual
deverá designar responsáveis para o fornecimento e
organização dos dados necessários para a implantação
do Plano de Trabalho.
Art. 5º As funções dos membros da Comissão Gestora
do A3P não serão remuneradas, contudo, consideradas
de relevante interesse público.
Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 15 de
dezembro de 2014.

DECRETO Nº 3.280, de 15 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre a criação da Comissão Gestora do
Programa Agenda Ambiental na Administração Pública
– A3P (Comissão Gestora do A3P), e dá outras
providências.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
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DECRETO Nº 3.281, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre as normas, os critérios e os procedimentos referentes ao processo seletivo para a concessão
das bolsas parciais de estudo do Programa Municipal
Universidade para Todos 2015.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e de
conformidade com a Lei Municipal nº 2.273, desta
data,
DECRETA:
Art. 1º Estarão abertas as inscrições referentes ao
processo seletivo para concessão de bolsas parciais de
estudo do Programa Universidades para Todos – 2015,
que obedecerá às seguintes disposições:
1. DO OBJETIVO
O objetivo do processo é selecionar, segundo critérios
socioeconômicos, escolaridade e tempo de moradia no
Município de Jaguariúna, nos termos da Lei Municipal
nº 2.273, de 16 de dezembro de 2014, os alunos aptos
à concessão de bolsas parciais de estudo disponibilizadas no Programa Universidades para Todos – 2015,
instituído mediante convênio realizado entre a
Prefeitura do Município de Jaguariúna e o Instituto
Educacional Jaguary – IEJ, entidade mantenedora da
Faculdade de Jaguariúna – FAJ.
2. DAS BOLSAS PARCIAIS DE ESTUDO
2.1. Serão concedidas até 500 (quinhentas) bolsas
parciais de estudo a alunos matriculados nos cursos de
graduação da Faculdade de Jaguariúna – FAJ, seja
qual for o período frequentado.
2.2. Os cursos disponíveis nas Unidades I e II da
Faculdade de Jaguariúna – FAJ, com descrições das
vagas disponíveis para bolsas parciais de estudo e
respectivos valores, estão indicados no Anexo I deste
decreto.
2.3. O valor das bolsas parciais de estudo será de 70%
(setenta por cento) sobre a mensalidade do curso em
que o estudante estiver matriculado, dos quais, 35%
(trinta e cinco por cento) de responsabilidade da
Prefeitura do Município de Jaguariúna e 35% (trinta e
cinco por cento) de responsabilidade do Instituto
Educacional Jaguary – IEJ, cabendo ao estudante a
complementação dos 30% (trinta por cento) restantes.
2.4. As bolsas parciais de estudo serão concedidas ao
estudante beneficiado exclusivamente durante o ano
letivo de 2015, exigindo novo processo de inscrição e
seleção, exceto para os alunos enquadrados no art. 2º,
§ 3º, da Lei Municipal nº 2.273/2014, caso haja
continuidade do programa posteriormente.
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento
e a aceitação das normas e condições estabelecidas
neste decreto, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
3.2. O aluno deverá estar devidamente matriculado na
FAJ, com Registro Acadêmico ativo (RA) e senha.
3.3. O Instituto Educacional Jaguary – IEJ e a Prefeitura
do Município de Jaguariúna não se responsabilizam por
inscrições não concluídas devido a falhas tecnológicas,
tais como, problemas em servidores na transmissão de
dados, na linha telefônica, em provedores de acesso ou
por lentidão nos servidores da FAJ, provocada pelo
excesso de acessos simultâneos nos últimos dias do
processo de inscrição. Por esta razão, recomenda-se
aos interessados que concluam suas inscrições com
antecedência, evitando-se eventuais dificuldades
técnicas que porventura se verifiquem nos últimos dias
do prazo de inscrição.
3.4. Todas as informações fornecidas pelo candidato
durante o processo de inscrição são de sua inteira
responsabilidade, não se responsabilizando o Instituto
Educacional Jaguary – IEJ e a Prefeitura do Município
de Jaguariúna por informações incorretas e/ou
errôneas.
3.5. Somente serão aceitas inscrições de candidatos
que cumprirem todos os seguintes requisitos:
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a) efetuar a inscrição online pelo site www.jaguariuna.sp.gov.br, no período entre 12 a 16 de janeiro de
2015, momento em que o candidato receberá um
protocolo informando o dia e hora da entrega de
documentos;
b) comparecer à Unidade I da Faculdade de Jaguariúna
- FAJ, situada na Rua Amazonas, 504, Jd. Dom Bosco Jaguariúna, pessoalmente ou representado por
procurador – procuração com firma reconhecida –
entre os dias 19 de janeiro a 30 de janeiro de 2015,
das 9h às 11h e 30 minutos e das 13h as 17h e 30
minutos para entrega de documentos que comprovem
a veracidade dos dados informados no ato da inscrição
on line;
c) possuir renda familiar mensal per capita que não
ultrapasse o valor correspondente a 02 (dois) salários
mínimos vigente no país, na época das inscrições;
d) residir no Município de Jaguariúna há pelo menos
(03) três anos (cópia do cartão cidadão);
e) ter concluído o Ensino Médio em escolas públicas ou
tenham concluído o Ensino Médio em escolas particulares em condição de bolsista integral, devidamente
comprovada;
f) estar efetivamente matriculado para o ano de 2015
em curso de graduação na Faculdade de Jaguariúna –
FAJ;
g) estar adimplente junto ao Instituto Educacional
Jaguary – IEJ;
h) ter no máximo 02 (duas) reprovações no curso de
graduação frequentado;
i) não ter sido advertido formalmente pela Faculdade de
Jaguariúna – FAJ, desde o seu ingresso na FAJ;
j) ter disponibilidade para participar de 06(seis) horas
mensais de serviços comunitários voluntários
promovidos pela Prefeitura do Município de Jaguariúna
e/ou pela Faculdade de Jaguariúna – FAJ;
k) apresentar os documentos obrigatórios, em via
original e cópias, descritos no item 5.3 deste decreto
por ocasião da entrega dos documentos, não será
aceita a entrega de documentos posterior a data
previamente agendada pelo sistema.
3.6. A inscrição no processo seletivo do “Programa
Municipal Universidade para Todos” será vedada aos
estudantes que:
a) não estejam efetivamente matriculados em curso da
graduação na Faculdade de Jaguariúna – FAJ;
b) estejam inadimplentes junto ao Instituto Educacional
Jaguary – IEJ;
c) possuam graduação anterior em Ensino Superior;
d) tenham, em seu histórico escolar do curso de
graduação, mais do que 02 (duas) disciplinas em
reprovação;
e) possuam advertência formal emitida pela Faculdade
de Jaguariúna – FAJ por infringir suas normas internas;
f) tenham sido beneficiados pelo “Programa Municipal
Universidade para Todos” em anos anteriores e tenham
tido o benefício cancelado ou vedado, salvo o disposto
nas alíneas “i” e “j”, deste subitem;
g) candidatos que não apresentarem toda a documentação necessária relacionada no item 5.3 deste
decreto;
h) sejam beneficiários de qualquer outro programa de
cunho bolsista;
i) nos termos da alínea “f”, ao estudante que teve o
benefício cancelado, será facultado pleitear novamente
a inscrição no Programa em curso de graduação
distinto daquele objeto de cancelamento, após o
transcurso do período de carência de 01 (um) ano
letivo, sem prejuízo da comprovação da regularidade
das demais exigências dos incisos do art. 5º, da Lei
Municipal nº 2.273/2014;
j) nos termos da alínea “f”, ao estudante que teve o
benefício cancelado por reprovações, nos termos do
art. 7°, inciso I, da Lei Municipal nº 2.273/2014, será
facultado pleitear novamente a inscrição no Programa
no mesmo curso de graduação a partir do momento em
que comprovar a descaracterização da vedação
disposta na alínea “d” deste subitem.
4. DOS BOLSISTAS COM BENEFÍCIO DE RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA

www.jaguariuna.sp.gov.br
4.1. Nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Municipal nº
2.273/2014, terão o benefício renovado automaticamente os 04 (quatro) melhores alunos bolsistas de
cada curso, que mediante a média aritmética das
disciplinas cursadas durante o ano de 2014, excetuando-se as disciplinas conceituais, atinjam a média
aritmética mínima de 08 (oito).
4.2. Caberá à Faculdade de Jaguariúna –FAJ –
apresentar a documentação comprobatória do subitem
4.1 até o dia 12 de janeiro de 2015 para a Comissão
Permanente de Acompanhamento e Avaliação do
Programa Municipal Universidade para Todos.
4.3. Caso a Faculdade de Jaguariúna – FAJ não
apresente os documentos comprobatórios no prazo
previsto, este benefício será cancelado automaticamente para o ano de 2015, devendo o interessado
proceder com a inscrição, como os demais candidatos.
5. DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. Na entrega de documentos, o Candidato deverá
apresentar, em via original e cópia, os documentos
pessoais e do grupo familiar que comprovem as
informações fornecidas por ocasião da inscrição on
line.
5.2. Entende-se por grupo familiar o conjunto de
pessoas, incluindo o candidato, pai, mãe, irmão,
cônjuge, filhos e demais integrantes que façam parte
do mesmo conjunto de renda e despesas, com
endereço fixo na mesma residência e possuam Cartão
Cidadão.
5.2.1. As informações prestadas no subitem 5.2 serão
cruzadas com os dados do Cartão Cidadão. Se houver
divergência, o candidato está automaticamente
desclassificado.
5.3. Relação de Documentos Obrigatórios:
a) CPF;
b) RG;
c) Cartão Cidadão;
d) Certidão de Nascimento (somente para integrantes
do grupo menores de 14 anos);
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação ou
certidão de quitação eleitoral;
f) histórico escolar do Ensino Fundamental e Médio;
g) atestado de bolsista integral se concluinte de Ensino
Médio em escola particular;
h) protocolo de inscrição gerado na inscrição on line;
i) declaração para prestação de serviços voluntários,
conforme artigos 6º e 7º, inciso VI, da Lei Municipal nº
2.273/2014. (Anexo 5)
j) Comprovante de residência em nome do candidato,
exceto se menor de 21 (vinte e um) anos que poderá
usar documento em nome dos pais, tutores e/ou
representante legal;
k) Comprovantes de renda familiar:
k.1) assalariado – Cópia das páginas: da foto, dados
pessoais, último registro e da próxima em branco da
Carteira Profissional e 03 (três) últimos holerites de
todos componentes do grupo familiar. Será computado
o salário bruto, excetuando-se férias e 13º salário
(Anexo 2);
k.2) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF 2014) última declaração completa do candidato e
de todos componentes do grupo, maiores de 18
(dezoito) anos, e, se isento, o Informe de Rendimentos
fornecidos pelo empregador (Anexo 2);
k.3) Trabalhador Autônomo ou Profissional liberal –
guias de recolhimento de INSS dos últimos 03 (três)
meses, compatível com a renda declarada e
Declaração de Trabalho Informal, conforme Anexo 2;
k.4) Aposentado/Pensionista/Beneficiário de Auxílio do
INSS: detalhamento de Crédito ou Extrato do Benefício,
impresso através do site do Ministério da Previdência
Social (www.mpas.gov.br) acompanhado de Carteira de
Trabalho (cópia das páginas: da foto, dados pessoais,
último registro e da próxima em branco) - Anexo 2;
k.5) Estagiário: apresentar contrato indicando o período
e o valor recebido e Carteira de Trabalho (cópia das
páginas: da foto, dados pessoais, último registro e da
próxima em branco) - Anexo 2;
k.6) Beneficiário do Seguro Desemprego: comprovante
de recebimento fornecido pela Caixa Econômica

Federal, acompanhado de Carteira de Trabalho (cópia
das páginas: da foto, dados pessoais, último registro e
da próxima em branco) - Anexo 2;
k.7) Pensionista: em caso de pensão alimentícia,
apresentar documentação comprobatória (Determinação Judicial, dentre outras) ou declaração com firma
reconhecida comprovante de recebimento ou
pagamento de pensão (Anexo 2);
k.8) Proprietário Individual ou Sócio-Proprietário de
Empresa – declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) acompanhado de Carteira de Trabalho
(cópia das páginas: da foto, dados pessoais, último
registro e da próxima em branco) - Anexo 2;
k.9) Declaração de NÃO RENDA: caso o candidato ou
integrante maior de 16 (dezesseis) anos do grupo
familiar não exerça atividade remunerada, apresentar
Declaração (Anexo 4) e cópia de Carteira de Trabalho
(cópia das páginas: da foto, dados pessoais, último
registro e da próxima em branco);
k.10) O trabalhador informal deverá preencher o Anexo
3 – Declaração de Trabalhador Informal.
5.4. Todos os modelos de declaração exigidos por este
decreto estarão disponíveis no site da Prefeitura do
Município de Jaguariúna – www.jaguariuna.sp.gov.br.
6. DO JULGAMENTO
6.1. O critério para a concessão das bolsas parciais de
estudo será socioeconômico, escolaridade e tempo de
moradia no município de Jaguariúna nos termos da Lei
Municipal nº 2.273/2014.
6.2. A avaliação da realidade socioeconômica,
escolaridade e tempo de moradia no município de
Jaguariúna dos candidatos será feita pela Comissão
Permanente de Acompanhamento e Avaliação do
Programa Municipal Universidade para Todos, nomeada
por Portaria do Prefeito, podendo ser auxiliada pela
Secretaria de Assistência Social.
6.3. A Comissão Permanente de acompanhamento e
Avaliação do Programa Municipal Universidade para
Todos, avaliará a condição socioeconômica, escolaridade e tempo de moradia no município de Jaguariúna dos
candidatos, efetuando a análise técnica dos documentos apresentados, dentre aqueles exigidos neste
decreto, com o fim de verificar o preenchimento dos
requisitos para a concessão das bolsas parciais de
estudo.
6.4. A Comissão Permanente de Acompanhamento e
Avaliação do Programa Municipal Universidade para
Todos, com o auxílio da Secretaria de Assistência
Social, se reserva ao direito de fazer visitas domiciliares
e pedir entrevistas adicionais com os candidatos.
6.5. No caso de ultrapassar o limite de bolsas parciais
de estudo, a que alude o item 2.1 deste decreto, será
considerado como primeiro critério de classificação e
desempate, a situação socioeconômica dos candidatos,
e como segundo critério o estudante que já está sendo
beneficiado pelo Programa, tudo a ser avaliado pela
Comissão Permanente de Acompanhamento e
Avaliação do Programa Municipal Universidade para
Todos.
7. DA PERDA DO BENEFÍCIO DA BOLSA PARCIAL DE
ESTUDOS
7.1. Terão o benefício cancelado alunos que:
a) somarem, a qualquer momento, mais do que 02
(duas) reprovações em disciplinas do curso de
graduação;
b) quando notificados, não frequentarem os programas
de recuperação disponibilizados pela Faculdade de
Jaguariúna – FAJ;
c) estiverem inadimplentes em 03 (três) ou mais
mensalidades;
d) receberem advertência formal emitida pela
Faculdade de Jaguariúna – FAJ, por infringir suas
normas internas;
e) tenham omitido, distorcido ou prestado informações
inverídicas ou anexado documentos com irregularidades no momento da inscrição, mesmo que sejam
constatadas posteriormente;
f) aos estudantes beneficiados pelo Programa
Municipal Universidade para Todos será vedada a

possibilidade de transferência de curso, salvo renúncia
à bolsa parcial de estudo vigente, a qual só se presta
para utilização no curso de origem;
g) em caso de abandono ou desistência do curso de
Graduação, o estudante deverá informar por escrito à
Comissão Permanente de Acompanhamento e
Avaliação sobre sua decisão;
h) não compareçam a 02 (duas) convocações para
prestação de serviços voluntários, conforme inciso VI,
do art. 7º, da Lei Municipal nº 2.273/ 2014.
8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PRAZO
PARA RECURSO
8.1. O resultado do processo seletivo dos candidatos
contemplados no Programa Universidade para Todos –
2015 será divulgado pela Prefeitura do Município de
Jaguariúna na Imprensa Oficial do Município de
Jaguariúna e nos sites da Prefeitura do Município de
Jaguariúna e da Faculdade de Jaguariúna – FAJ.
8.2. O resultado do processo seletivo dos candidatos
contemplados no Programa Universidade para Todos –
2015, através do número do Registro Acadêmico (RA),
será disponibilizado nos termos no subitem anterior,
com as devidas justificativas dos deferidos e
indeferidos, na data de 20 de fevereiro de 2015.
8.3. O prazo para interposição de eventuais recursos
será de 01 (um) dia útil, sendo o dia 24 de fevereiro de
2015.
8.4. Os recursos deverão ser endereçados à Comissão
Permanente de Acompanhamento e Avaliação do
Programa Municipal Universidade para Todos e
protocolados na Faculdade de Jaguariúna – FAJ
Campus I, exclusivamente no período da tarde e noite,
mediante requerimento específico.
8.5. O resultado final do processo seletivo dos
candidatos contemplados no Programa Universidade
para Todos – 2015, após análise dos recursos
interpostos, será divulgado nos sites da Prefeitura do
Município de Jaguariúna e da Faculdade de Jaguariúna, na data de 27 de fevereiro de 2015.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Os alunos contemplados com as bolsas parciais de
estudo que já tenham feito pagamentos ao Instituto
Educacional Jaguary – IEJ, para o ano letivo de 2015,
referentes às parcelas de semestralidade, serão
compensados nas parcelas seguintes à concessão da
bolsa parcial de estudo.
9.2. É de inteira responsabilidade do candidato o
acompanhamento das convocações, avisos e
resultados oficiais, através do e-mail cadastrado por
ocasião da inscrição on line, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento ou ignorância.
9.3. Toda menção a horário contida neste decreto e em
outros atos decorrentes, terá como referência o horário
oficial de Brasília.
9.4. Constitui parte integrante deste decreto a Lei
Municipal nº 2.273/ 2014.
9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Permanente de Acompanhamento e Avaliação do
Programa Municipal Universidade para Todos.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução deste
decreto correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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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EDITAL Nº 009/2014.
Prazo para os servidores públicos municipais tomarem
ciência da Avaliação Periódica de Desempenho –
exercício de 2014 – e para recurso.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais, em conformidade do disposto na Lei
Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio de
2012 (Regime Jurídico Único Estatutário, Regime
Próprio de Previdência Social e Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos
integrantes do Quadro Funcional da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município
de Jaguariúna), e no Decreto Municipal nº 3.252, de 12
de agosto de 2014,
TORNA PÚBLICO aos servidores públicos da Prefeitura
do Município de Jaguariúna, que não tomaram ciência
da Avaliação Periódica de Desempenho 2014, que
deverão dirigir-se ao prédio sede da Comissão de
Gestão de Carreiras, na Rua José Alves Guedes, nº 370,
Centro, em Jaguariúna-SP, impreterivelmente, até o dia
23 de dezembro de 2014, em horário de expediente,
para apor assinatura / ciência no respectivo termo de
avaliação.
TORNA PÚBLICO, também, que o prazo para
interposição de recurso contra o Instrumento de
Avaliação Periódica de Desempenho expirar-se-á,
somente para os servidores que ainda não tomaram
ciência, no dia 30 de dezembro de 2014.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 15 de
dezembro 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 COMPLEMENTAR Nº 261, de 16 de dezembro
de 2014.
Dispõe sobre autorização para concessão de retribuição
aos professores e diretores titulares de cargos da
Secretaria Estadual da Educação.
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 Para aqueles professores e diretores titulares de
cargos da Secretaria Estadual da Educação, por força da
Municipalização do Ensino, afastados junto ao Sistema
Municipal de Ensino, fica concedida a retribuição mensal
na seguinte conformidade:
I – Professor de Educação Básica I que for designado
para o cargo público de Professor Coordenador
Pedagógico, fará jus a 40% (quarenta por cento) do
vencimento base mensal (R$) de Professor Coordenador
Pedagógico, do Anexo XV, da Lei Complementar
Municipal nº 253, de 20 de março de 2014;
II – Professor de Educação Básica I que for designado
para o cargo público de Vice Diretor de Escola, fará jus a
40% (quarenta por cento) do vencimento base mensal
(R$) de Vice Diretor de Escola, do Anexo XV, da Lei
Complementar Municipal nº 253, de 20 de março de
2014;
III – Professor de Educação Básica I que for designado
para o cargo público de Diretor de Escola, fará jus a 40%
(quarenta por cento) do vencimento base mensal (R$) de
Diretor de Escola, do Anexo XV, da Lei Complementar
Municipal nº 253, de 20 de março de 2014;
IV – Professor de Educação Básica I que for designado
para o cargo público de Supervisor de Ensino, fará jus a
40% (quarenta por cento) do vencimento base mensal
(R$) de Supervisor de Ensino, do Anexo XV, da Lei
Complementar Municipal nº 253, de 20 de março de
2014;
V – Professor de Educação Básica II que for designado
para o cargo público de Professor Coordenador
Pedagógico, fará jus a 40% (quarenta por cento) do
vencimento base mensal (R$) de Professor Coordenador
Pedagógico, do Anexo XV, da Lei Complementar
Municipal nº 253, de 20 de março de 2014;
VI – Professor de Educação Básica II que for designado
para o cargo público de Vice Diretor de Escola, fará jus a
40% (quarenta por cento) do vencimento base mensal
(R$) de Vice Diretor de Escola, do Anexo XV, da Lei
Complementar Municipal nº 253, de 20 de março de
2014;
VII – Professor de Educação Básica II que for designado
para o cargo público de Diretor de Escola, fará jus a 40%
(quarenta por cento) do vencimento base mensal (R$) de
Diretor de Escola, do Anexo XV, da Lei Complementar
Municipal nº 253, de 20 de março de 2014;
VIII – Professor de Educação Básica II que for designado
para o cargo público de Supervisor de Ensino, fará jus a
40% (quarenta por cento) do vencimento base mensal
(R$) de Supervisor de Ensino, do Anexo XV, da Lei
Complementar Municipal nº 253, de 20 de março de
2014;
IX – Diretor de Escola que for designado para o cargo
público de Supervisor de Ensino, fará jus a 30% (trinta
por cento) do vencimento base mensal (R$) de Professor
Coordenador Pedagógico, do Anexo XV, da Lei
Complementar Municipal nº 253, de 20 de março de
2014.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta
lei complementar correrão por conta de dotação
orçamentária prevista no orçamento vigente.
Art. 3º Esta lei complementar entrará em vigor em 1º de
janeiro de 2015, surtindo efeitos até 31 de dezembro de
2015.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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 2.261, de 11 de dezembro de 2014.
Autoriza o Município de Jaguariúna a integrar o
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL – CONSAB, aderindo ao seu
Contrato de Consórcio / Estatuto Social.
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 Municipal autorizado a praticar

www.jaguariuna.sp.gov.br
os atos necessários à adesão do Município de
Jaguariúna para que passe a integrar o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL – CONSAB, estabelecido pelos Municípios
de Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro
Coelho e Holambra.
Art. 2º Faz parte integrante da presente lei o Contrato de
Consórcio / Estatuto Social do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL –
CONSAB, conforme Anexo I, que passa a vincular o
Município de Jaguariúna ao consórcio firmado.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei serão
suportadas pelas verbas consignadas no orçamento
vigente, podendo ser suplementadas, se necessário,
ficando a política pública adotada inserida no Plano
Plurianual do Município – PPA, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual –
LOA, do exercício de 2015.
Art. 4º A presente autorização de adesão somente será
revogada mediante prévia e específica autorização
legislativa.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 11 de
dezembro 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 2.262, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para concessão
de subvenção à entidade de assistência social Projeto
Lar Feliz, 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 conceder, no
exercício financeiro de 2015, subvenção social, no
montante de R$ 539.956,50 (quinhentos e trinta e nove
mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta
centavos), à entidade Projeto Lar Feliz, CNPJ/MF nº
04.515.175/0001-92, devidamente instalada no
Município.
Art. 2º Para receber o valor de subvenção, a entidade
deverá apresentar o devido plano de trabalho para 2015,
conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria de
Assistência Social.
Art. 3º A subvenção que alude o art. 1º constitui-se
despesas correntes de custeio da entidade, conforme
dispõe o art. 12, da Lei 4.320, de 1964, sendo vedada a
sua utilização para a execução de obras, aquisição de
imóveis e instalações, equipamentos, material
permanente e demais destinações que se enquadrem
como despesas de capital.
Art. 4º Com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei 4.320, de 1964,
a subvenção concedida pelo Município à entidade supra
descrita, será calculada com base em unidades de
serviço efetivamente prestados, sendo o repasse do valor
integral, ora autorizado, fracionado em 12 (doze)
parcelas iguais de 1/12 (um doze avos) do total,
mediante as vagas efetivamente ocupadas no mês
anterior, obedecidos os padrões de execução e eficiência
estabelecidos no plano de trabalho apresentado.
Parágrafo único. Visando a verificação das unidades de
serviços e/ou vagas efetivamente ocupadas no mês
anterior ao repasse da fração mensal, a entidade deverá
fornecer, até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês, a lista
dos beneficiados com o serviço social prestado referente
ao mês anterior.
Art. 5º A entidade se submeterá à fiscalização da
Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal
de Assistência Social, bem como, do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho
Municipal do Idoso, esses últimos quando suas
atividades envolverem trabalhos com crianças e
adolescentes ou idosos, respectivamente.
Art. 6º A aplicação da subvenção referida nesta lei, pela
beneficiária, fica condicionada à prestação de contas
perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Além da prestação de contas anual, a
entidade deverá, até o 15º (décimo quinto) dia do mês de
julho de 2015, apresentar suas contas parciais
referentes ao 1º (primeiro) semestre ao Conselho
Municipal de Assistência Social, que encaminhará cópia
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, quando o projeto envolver atendimento a
crianças e adolescente, ou ao Conselho Municipal do
Idoso, quando envolver idosos.
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução desta
lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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 2.263, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para concessão
de subvenção à entidade de assistência social
Associação dos Amigos do Padre Gomes, 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 conceder, no
exercício financeiro de 2015, subvenção social, no
montante de R$ 412.923,50 (quatrocentos e doze mil,
novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), à
entidade Associação dos Amigos do Padre Gomes,
CNPJ/MF nº 07.246.381/0001-32, devidamente
instalada no Município.
Art. 2º Para receber o valor de subvenção, a entidade
deverá apresentar o devido plano de trabalho para 2015,
conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria de
Assistência Social.
Art. 3º A subvenção que alude o art. 1º constitui-se
despesas correntes de custeio da entidade, conforme
dispõe o art. 12, da Lei 4.320, de 1964, sendo vedada a
sua utilização para a execução de obras, aquisição de
imóveis e instalações, equipamentos, material
permanente e demais destinações que se enquadrem
como despesas de capital.
Art. 4º Com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei 4.320, de 1964,
a subvenção concedida pelo Município à entidade supra
descrita, será calculada com base em unidades de
serviço efetivamente prestados, sendo o repasse do valor
integral, ora autorizado, fracionado em 12 (doze)
parcelas iguais de 1/12 (um doze avos) do total,
mediante as vagas efetivamente ocupadas no mês
anterior, obedecidos os padrões de execução e eficiência
estabelecidos no plano de trabalho apresentado.
Parágrafo único. Visando a verificação das unidades de
serviços e/ou vagas efetivamente ocupadas no mês
anterior ao repasse da fração mensal, a entidade deverá

fornecer, até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês, a lista
dos beneficiados com o serviço social prestado referente
ao mês anterior.
Art. 5º A entidade se submeterá à fiscalização da
Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal
de Assistência Social, bem como, do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho
Municipal do Idoso, esses últimos quando suas
atividades envolverem trabalhos com crianças e
adolescentes ou idosos, respectivamente.
Art. 6º A aplicação da subvenção referida nesta lei, pela
beneficiária, fica condicionada à prestação de contas
perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Além da prestação de contas anual, a
entidade deverá, até o 15º (décimo quinto) dia do mês de
julho de 2015, apresentar suas contas parciais
referentes ao 1º (primeiro) semestre ao Conselho
Municipal de Assistência Social, que encaminhará cópia
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, quando o projeto envolver atendimento a
crianças e adolescente, ou ao Conselho Municipal do
Idoso, quando envolver idosos.
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução desta
lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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 2.264, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para concessão
de subvenção 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 conceder, no
exercício financeiro de 2015, subvenção social, no
montante de R$ 558.568,00 (quinhentos e cinquenta e
oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais), à entidade
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
Jaguariúna, CNPJ/MF nº 58.383.944/0001-75,
devidamente instalada no Município.
Art. 2º Para receber o valor de subvenção, a entidade
deverá apresentar o devido plano de trabalho para 2015,
conforme modelo a ser apresentado pela Secretaria de
Assistência Social.
Art. 3º A subvenção que alude o art. 1º constitui-se
despesas correntes de custeio da entidade, conforme
dispõe o art. 12, da Lei 4.320, de 1964, sendo vedada a
sua utilização para a execução de obras, aquisição de
imóveis e instalações, equipamentos, material
permanente e demais destinações que se enquadrem
como despesas de capital.
Art. 4º Com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei 4.320, de 1964,
a subvenção concedida pelo Município à entidade supra
descrita, será calculada com base em unidades de
serviço efetivamente prestados, sendo o repasse do valor
integral, ora autorizado, fracionado em 12 (doze)
parcelas iguais de 1/12 (um doze avos) do total,
mediante as vagas efetivamente ocupadas no mês
anterior, obedecidos os padrões de execução e eficiência
estabelecidos no plano de trabalho apresentado.
Parágrafo único. Visando a verificação das unidades de
serviços e/ou vagas efetivamente ocupadas no mês
anterior ao repasse da fração mensal, a entidade deverá
fornecer, até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês, a lista
dos beneficiados com o serviço social prestado referente
ao mês anterior.
Art. 5º A entidade se submeterá à fiscalização da
Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal
de Assistência Social, bem como, do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho
Municipal do Idoso, esses últimos quando suas
atividades envolverem trabalhos com crianças e
adolescentes ou idosos, respectivamente.
Art. 6º A aplicação da subvenção referida nesta lei, pela
beneficiária, fica condicionada à prestação de contas
perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Além da prestação de contas anual, a
entidade deverá, até o 15º (décimo quinto) dia do mês de
julho de 2015, apresentar suas contas parciais
referentes ao 1º (primeiro) semestre ao Conselho
Municipal de Assistência Social, que encaminhará cópia
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, quando o projeto envolver atendimento a
crianças e adolescente ou ao Conselho Municipal do
Idoso, quando envolver idosos.
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução desta
lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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 2.265, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para
concessão de subvenção à entidade de assistência
social Associação Jaguariunense de Jovens
Aprendizes – AJJA, 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 conceder, no
exercício financeiro de 2015, subvenção social, no
montante de R$ 149.034,60 (cento e quarenta e nove
mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos), à
entidade Associação Jaguariunense de Jovens
Aprendizes – AJJA, CNPJ/MF nº 50.067.016/0001-90, devidamente instalada no Município.
Art. 2º Para receber o valor de subvenção, a entidade
deverá apresentar o devido plano de trabalho para
2015, conforme modelo a ser apresentado pela
Secretaria de Assistência Social.
Art. 3º A subvenção que alude o art. 1º constitui-se
despesas correntes de custeio da entidade, conforme
dispõe o art. 12, da Lei 4.320, de 1964, sendo vedada
a sua utilização para a execução de obras, aquisição
de imóveis e instalações, equipamentos, material
permanente e demais destinações que se enquadrem
como despesas de capital.
Art. 4º Com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei 4.320, de
1964, a subvenção concedida pelo Município à
entidade supra descrita, será calculada com base em
unidades de serviço efetivamente prestados, sendo o
repasse do valor integral, ora autorizado, fracionado
em 12 (doze) parcelas iguais de 1/12 (um doze avos)
do total, mediante as vagas efetivamente ocupadas no
mês anterior, obedecidos os padrões de execução e
eficiência estabelecidos no plano de trabalho
apresentado.
Parágrafo único. Visando a verificação das unidades
de serviços e/ou vagas efetivamente ocupadas no
mês anterior ao repasse da fração mensal, a entidade
deverá fornecer, até o 1º (primeiro) dia útil de cada
mês, a lista dos beneficiados com o serviço social
prestado referente ao mês anterior.
Art. 5º A entidade se submeterá à fiscalização da
Secretaria de Assistência Social, do Conselho
Municipal de Assistência Social, bem como, do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e do Conselho Municipal do Idoso, esses
últimos quando suas atividades envolverem trabalhos
com crianças e adolescentes ou idosos, respectivamente.
Art. 6º A aplicação da subvenção referida nesta lei,
pela beneficiária, fica condicionada à prestação de
contas perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos
pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Parágrafo único. Além da prestação de contas anual,
a entidade deverá, até o 15º (décimo quinto) dia do
mês de julho de 2015, apresentar suas contas
parciais referentes ao 1º (primeiro) semestre ao
Conselho Municipal de Assistência Social, que
encaminhará cópia ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, quando o
projeto envolver atendimento a crianças e adolescente ou ao Conselho Municipal do Idoso, quando
envolver idosos.
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução
desta lei correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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 2.266, de 16 de dezembro 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:
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Art. 1º Fica o Executivo autorizado a repassar, no
exercício financeiro de 2015, a título de contribuição,
o montante de R$ 48.485,50 (quarenta e oito mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta
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 16 de
dezembro 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 2.267, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para
concessão de contribuição à entidade de assistência
social Projeto Lar Feliz, 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 2015, a título de contribuição,
o montante de R$ 86.270,00 (oitenta e seis mil,
duzentos e setenta reais), oriundo do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguariúna, à entidade Projeto Lar Feliz, CNPJ/MF nº
04.515.175/0001-92, 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 16 de
dezembro 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 2.268, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para concessão de pro labore, no exercício
de 2015, aos servidores públicos estaduais
ocupantes do cargo público de policial militar, na
forma que especifica.
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 Para os fins de que trata o art. 1º, da Lei
Municipal nº 2.054, de 22 de novembro de 2011,
alterada pela Lei Municipal nº 2.066, de 15 de
dezembro de 2011, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder, no exercício de 2015, pro
labore mensal a cada servidor público estadual efetivo
ocupante do cargo público de policial militar, que
efetivamente exerça suas funções e esteja lotado no
Município de Jaguariúna, no importe equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor referente ao
salário e/ou vencimento básico mensal do guarda
municipal 3ª classe, nível 1, classe “A”, previsto no
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plano de cargos, carreiras e vencimentos – PCCV dos
servidores da guarda municipal, excluídas quaisquer
outras vantagens percebidas a qualquer título pelo
guarda municipal.
Art. 2º A concessão do pro labore, a que alude o artigo
anterior, não acarretará vínculo empregatício de
qualquer natureza com a Municipalidade de Jaguariúna, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
§ 1º O pro labore a que alude esta lei é vantagem
transitória, não se incorporando para todos os efeitos
ao salário e/ou vencimento, nem sobre ele incidirá
quaisquer outras vantagens percebidas a qualquer
título pelo respectivo servidor público estadual.
§ 2º O pro labore não gera direito subjetivo à
continuidade de sua percepção, cessando, a qualquer
tempo.
Art. 3º Fará jus ao pro labore a que alude esta lei
somente o servidor público estadual que estiver no
efetivo desempenho das atribuições do cargo de
policial militar e que esteja lotado no Município de
Jaguariúna.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução
desta lei correrão à conta de dotações próprias do
orçamento anual vigente.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, surtindo efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2015 e até 31 de dezembro de 2015.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro de 2014.

Paulo.
Parágrafo único. Além da prestação de contas anual,
a entidade deverá, até o 15º (décimo quinto) dia do
mês de julho de 2015, apresentar suas contas
parciais referentes ao 1º (primeiro) semestre ao
Conselho Municipal de Saúde, que encaminhará cópia
aos demais órgãos municipais competentes, no
âmbito de suas atribuições.
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução
desta lei correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro de 2014.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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 conceder, no
exercício financeiro de 2015, subvenção social, no
montante de R$ 412.923,50 (quatrocentos e doze
mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta
centavos), à entidade Centro de Equoterapia de
Jaguariúna – C.E.J., CNPJ/MF nº 04.619.608/0001-50, devidamente instalada no Município.
Art. 2º Para receber o valor de subvenção, a entidade
deverá apresentar o devido plano de trabalho para
2015, conforme modelo a ser apresentado pela
Secretaria de Saúde.
Art. 3º A subvenção que alude o art. 1º constitui-se
despesas correntes de custeio da entidade, conforme
dispõe o art. 12, da Lei Federal 4.320, de 1964,
sendo vedada a sua utilização para a execução de
obras, aquisição de imóveis e instalações,
equipamentos, material permanente e demais
destinações que se enquadrem como despesas de
capital.
Art. 4º Com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei Federal
4.320, de 1964, a subvenção concedida pelo
Município à entidade supra descrita, será calculada
com base em unidades de serviço efetivamente
prestados, sendo o repasse do valor integral, ora
autorizado, fracionado em 12 (doze) parcelas iguais
de 1/12 (um doze avos) do total, mediante as vagas
efetivamente ocupadas no mês anterior, obedecidos
os padrões de execução e eficiência estabelecidos no
plano de trabalho apresentado.
Parágrafo único. Visando a verificação das unidades
de serviços e/ou vagas efetivamente ocupadas no
mês anterior ao repasse da fração mensal, a entidade
deverá fornecer, até o 1º (primeiro) dia útil de cada
mês, a lista dos beneficiados com o serviço social
prestado referente ao mês anterior.
Art. 5º A entidade se submeterá à fiscalização das
Secretarias e Conselhos competentes no âmbito de
suas atribuições.
Art. 6º A aplicação da subvenção referida nesta lei,
pela beneficiária, fica condicionada à prestação de
contas perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos
pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Parágrafo único. Além da prestação de contas anual,
a entidade deverá, até o 15º (décimo quinto) dia do
mês de julho de 2015, apresentar suas contas
parciais referentes ao 1º (primeiro) semestre ao
Conselho Municipal de Saúde, que encaminhará cópia
aos demais órgãos municipais competentes, no
âmbito de suas atribuições.
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução
desta lei correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro de 2014.

Publicada no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo
LEI Nº 2.269, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para
concessão de subvenção à entidade de assistência
social Associação Carisma de Cultura, Recuperação e
Integração Social 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:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a conceder, no
exercício financeiro de 2015, subvenção social, no
montante de R$ 313.142,50 (trezentos e treze mil,
cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), à
entidade Associação Carisma de Cultura, Recuperação e Integração Social de Jaguariúna, CNPJ/MF nº
03.249.078/0001-32, devidamente instalada no
Município.
Art. 2º Para receber o valor de subvenção, a entidade
deverá apresentar o devido plano de trabalho para
2015, conforme modelo a ser apresentado pela
Secretaria de Saúde.
Art. 3º A subvenção que alude o art. 1º constitui-se
despesas correntes de custeio da entidade, conforme
dispõe o art. 12, da Lei Federal 4.320, de 1964,
sendo vedada a sua utilização para a execução de
obras, aquisição de imóveis e instalações,
equipamentos, material permanente e demais
destinações que se enquadrem como despesas de
capital.
Art. 4º Com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei Federal
4.320, de 1964, a subvenção concedida pelo
Município à entidade supra descrita, será calculada
com base em unidades de serviço efetivamente
prestados, sendo o repasse do valor integral, ora
autorizado, fracionado em 12 (doze) parcelas iguais
de 1/12 (um doze avos) do total, mediante as vagas
efetivamente ocupadas no mês anterior, obedecidos
os padrões de execução e eficiência estabelecidos no
plano de trabalho apresentado.
Parágrafo único. Visando a verificação das unidades
de serviços e/ou vagas efetivamente ocupadas no
mês anterior ao repasse da fração mensal, a entidade
deverá fornecer, até o 1º (primeiro) dia útil de cada
mês, a lista dos beneficiados com o serviço social
prestado referente ao mês anterior.
Art. 5º A entidade se submeterá à fiscalização das
Secretarias e Conselhos competentes no âmbito de
suas atribuições.
Art. 6º A aplicação da subvenção referida nesta lei,
pela beneficiária, fica condicionada à prestação de
contas perante a Prefeitura, nos moldes estabelecidos
pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São

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 2.270, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para
concessão de subvenção à entidade de assistência
social Centro de Equoterapia de Jaguariúna – C.E.J.,
e dá outras providências.

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 2.271, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre autorização para repasse de recursos
financeiros à Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais Jaguariúna.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar,
no exercício financeiro de 2015, à ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS JAGUARIÚNA,
CNPJ/MF nº 58.383.944/0001-75, com sede no
Município de Jaguariúna-SP, recursos financeiros, a
título de contribuição, no valor de R$ 32.400,00
(trinta e dois mil e quatrocentos reais), oriundos do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.
Parágrafo único. A aplicação da contribuição fica
condicionada à prestação de contas perante a
Prefeitura, nos moldes estabelecidos pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo
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 16 de
dezembro 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 2.272, de 16 de dezembro de 2014.
Dispõe sobre desconto no IPTU, quando pagos em
parcela única.
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 Os impostos sobre as propriedades territorial
urbana e predial, a que alude o Código Tributário do
Município, referentes ao exercício de 2015, terão um
desconto de 6% (seis por cento) sobre os respectivos
montantes lançados, quando pagos em parcela única.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de
2015.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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 2.273, de 16 de dezembro de 2014.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o
Instituto Educacional Jaguary – IEJ a fim de dar
continuidade ao Programa Municipal Universidade
para Todos, 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 Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com o Instituto Educacional Jaguary – IEJ,
entidade mantenedora da Faculdade de Jaguariúna –
FAJ, a fim de dar continuidade ao “Programa
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Municipal Universidade para Todos”.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder até
500 (quinhentas) bolsas parciais de estudo por ano a
alunos inscritos nos cursos de graduação da Faculdade
de Jaguariúna – FAJ, seja qual for o período frequentado.
§ 1º As aludidas bolsas serão fixadas por curso de
graduação proporcionalmente ao número de vagas por
curso apresentado pelo Instituto Educacional Jaguary –
IEJ.
§ 2º A Prefeitura do Município de Jaguariúna poderá
promover o processo seletivo para o preenchimento de
vagas ao final do 2º (segundo) semestre de cada ano,
sempre respeitando os critérios previstos nesta lei.
§ 3º Os 04 (quatro) melhores alunos bolsistas de cada
curso que mediante a média aritmética das disciplinas
cursadas durante o ano, excetuando-se as disciplinas
conceituais, terão renovação automática da bolsa do
referido programa.
Art. 3º O valor das bolsas de estudo corresponderá a
70% (setenta por cento) da mensalidade do curso em
que o estudante estiver matriculado, dos quais 35%
(trinta e cinco por cento) serão de responsabilidade da
Prefeitura do Município de Jaguariúna e os outros 35%
(trinta e cinco por cento) de responsabilidade do Instituto
Educacional Jaguary – IEJ, cabendo ao aluno bolsista a
complementação dos 30% (trinta por cento) restantes,
para totalização do valor da respectiva obrigação
mensal.
Art. 4º As bolsas parciais de estudo serão concedidas
pela Prefeitura do Município de Jaguariúna e pelo
Instituto Educacional Jaguary – IEJ para período de 01
(um) ano letivo, observando-se cumulativamente os
seguintes critérios:
I – somente terão acesso ao beneficio estudantes
residentes em Jaguariúna há, pelo menos, 03 (três)
anos comprovados através de conta de água ou luz ou
telefone e mediante a data de cadastramento do
beneficiário no cartão cidadão do Município;
II – o documento de comprovação deverá estar em
nome do aluno que concorrer à bolsa, exceto aos alunos
menores de 21 (vinte e um) anos, que poderão usar
documento comprobatório em nome dos pais, tutores
e/ou representante legal;
III – estudantes cuja renda familiar mensal per capita
não ultrapasse o valor correspondente a 02 (dois)
salários mínimos vigente no País;
IV – serão, ainda, objeto de análise, para a comprovação
da compatibilidade do inscrito ao perfil socioeconômico
que o programa prevê, a propriedade de bens móveis e
imóveis, bem como, a titularidade de aplicações
financeiras, poupança e demais fontes diretas e/ou
indiretas de renda, bem como, de despesas devidamente comprovadas;
V – alunos que tenham concluído o Ensino Médio em
escolas públicas ou tenham concluído o Ensino Médio
em escolas particulares em condição de bolsista
integral.
§ 1º Será considerado como critério de classificação e
desempate a situação socioeconômica do estudante e
família, prevalecendo o estudante com menor renda
familiar mensal per capita a aquele com maior poder
aquisitivo familiar e os estudantes que já se encontram
inseridos no programa.
§ 2º Os estudantes serão selecionados pela Comissão
Permanente de Acompanhamento e Avaliação do
Programa Universidade para Todos, que poderá contar
com o auxílio da Secretaria de Assistência Social de
Jaguariúna, reservando-se ao direito de efetuar visitas e
entrevistas domiciliares, segundo critérios de análise
socioeconômica.
Art. 5º A inscrição no processo seletivo do “Programa
Municipal Universidade para Todos” será vedada aos
estudantes que:
I – não estejam efetivamente matriculados em curso de
graduação na Faculdade de Jaguariúna – FAJ;
II – estejam inadimplentes junto ao Instituto Educacional
Jaguary – IEJ;
III – possuam graduação anterior em Ensino Superior;
IV – tenham, em seu histórico escolar do curso de
graduação, mais do que 02 (duas) disciplinas em
reprovação;
V – possuam advertência formal emitida pela Faculdade
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de Jaguariúna – FAJ por infringir suas normas internas;
VI – sejam beneficiários de qualquer outro programa de
cunho bolsista;
VII – tenham sido beneficiados pelo “Programa
Municipal Universidades para Todos” em anos anteriores
e tenham tido o beneficio cancelado ou vedado, salvo o
disposto no § 1º deste artigo.
§ 1º Ao estudante que teve o benefício cancelado, será
facultado pleitear novamente a inscrição no Programa
em curso de graduação distinto daquele objeto de
cancelamento, após o transcurso do período de carência
de 01 (um) ano letivo, sem prejuízo da comprovação da
regularidade das demais exigências dos incisos do art.
5º.
§ 2º Ao estudante que teve o benefício cancelado por
reprovações, nos termos do art. 7º, inciso I, desta lei,
será facultado pleitear novamente a inscrição no
Programa no mesmo curso de graduação a partir do
momento em que comprovar a descaracterização da
vedação disposta no inciso IV, deste artigo.
Art. 6º Em contrapartida ao benefício concedido, os
estudantes prestarão serviços sociais voluntários
promovidos pela Prefeitura do Município de Jaguariúna
e Faculdade de Jaguariúna – FAJ, aos quais deverão
aderir, salvo motivo relevante, prévia e devidamente
justificado.
Parágrafo único. Os serviços sociais voluntários
previstos no caput deste artigo terão carga horária
indivisível de 06 (seis) horas mensais.
Art. 7º Terão o beneficio cancelado alunos que:
I – somarem, a qualquer momento, mais do que 02
(duas) reprovações em disciplinas do curso de
graduação;
II – quando notificados, não frequentarem os programas
de recuperação disponibilizados pela Faculdade de
Jaguariúna – FAJ;
III – estiverem inadimplentes em 03 (três) ou mais
mensalidades;
IV – receberem advertência formal emitida pela
Faculdade de Jaguariúna – FAJ, por infringir suas
normas internas;
V – tenham omitido ou prestado informações inverídicas
ou anexando documentos com irregularidades no
momento da inscrição, mesmo que seja constatada
posteriormente;
VI – não comparecerem a 02 (duas) convocações
consecutivas de prestação de serviço voluntariado, salvo
os bolsistas que apresentarem justificativas por motivo
relevante.
§ 1º Aos estudantes beneficiados pelo “Programa
Municipal Universidade para Todos” será vedada a
possibilidade de transferência de curso, salvo renúncia à
bolsa parcial de estudo vigente, a qual só se presta para
utilização no curso de origem.
§ 2º Em caso de abandono ou desistência do curso de
Graduação, o estudante deverá informar por escrito à
Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação
sobre sua decisão.
Art. 8º Será nomeada, pelo Prefeito, por meio de
Portaria, a Comissão Permanente de Acompanhamento
e Avaliação do Programa Municipal Universidade para
Todos, de que trata o § 2º, do art. 4º, desta lei, composta
por 07 (sete) membros e seus respectivos suplentes,
sendo:
I – 01 (um) representante da Secretaria de Educação de
Jaguariúna;
II – 01 (um) representante da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer de Jaguariúna;
III – 01 (um) representante da Secretaria de Assistência
Social de Jaguariúna;
IV – 01 (um) representante da Secretaria de Negócios
Jurídicos de Jaguariúna;
V – 01 (um) representante da Câmara Municipal de
Jaguariúna;
VI – 01 (um) representante Instituto Educacional Jaguary
– IEJ;
VII – 01 (um) representante do corpo docente da
Faculdade de Jaguariúna – FAJ.
Art. 9º Os alunos contemplados com bolsas parciais de
estudo que, porventura, já tenham feito, no curso do ano
letivo em que foi concedida a bolsa, pagamentos ao
Instituto Educacional Jaguary – IEJ referentes às
parcelas de semestralidade ou anuidade, poderão
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compensá-los nas parcelas seguintes à concessão da
bolsa parcial de estudos, devendo para tanto apresentar
os comprovantes junto à Faculdade de Jaguariúna – FAJ
que providenciará o necessário.
Parágrafo único. O Instituto Educacional Jaguary – IEJ,
entidade mantenedora da Faculdade de Jaguariúna –
FAJ, deverá providenciar documentos necessários ao
acompanhamento dos bolsistas, quando solicitado pela
Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação
do “Programa Municipal Universidade para Todos”.
Art. 10. Os casos omissos serão decididos pela
Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação
do “Programa Municipal Universidade para Todos”.
Art. 11. A Comissão Permanente de Acompanhamento e
Avaliação do “Programa Municipal Universidade para
Todos” remeterá à Câmara Municipal, logo após o
processo de seleção, a relação dos alunos contemplados com as bolsas referidas no art. 2º desta lei.
Art. 12. A presente lei poderá ser regulamentada por
decreto do Poder Executivo.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art. 14. A Lei Municipal nº 2.187, de 16 de dezembro de
2013, terá vigência até 31 de dezembro de 2014.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de
dezembro 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 441, de 05 de dezembro 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:
Instaurar Sindicância Investigatória com a finalidade de
propiciar o adequado esclarecimento aos fatos narrados
na representação, bem como a sua autoria. constante
no Processo Administrativo nº 6.329/2014, noticiado
pela empresa SPACE SAT LTDA ME.
PORTARIA Nº 442, de 10 de dezembro de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais, e com apoio nos arts. 192 e seguintes
da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, e
ainda, em conformidade com a solicitação protocolada
sob nº 12.777/2014,
Conceder, a pedido, à servidora LUCILENA ALVES DA
SILVA FELIS, R.G. nº 26.668.049-5 SSP/SP, ocupante do
cargo de Agente Operacional, licença não remunerada
para o trato de interesses particulares, a partir de 22 de
dezembro de 2014 e pelo prazo de 100 (cem) dias.
PORTARIA Nº 443, de 10 de dezembro 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:
Instaurar Sindicância Investigatória com a finalidade de
propiciar o adequado esclarecimento aos fatos narrados
na representação, bem como a sua autoria. constante
no Processo Administrativo nº 13.461/2014, noticiado
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
PORTARIA Nº 444, de 10 de dezembro de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas

atribuições legais, e de conformidade com o Ofício
SEGOV nº 811/2014,
RESOLVE:
Remover a servidora RITA DE CÁSSIA RIBEIRO SILVA
DELGADO, R.G. nº 18.081.151 SSP/SP, ocupante do
cargo de Escriturário, da Secretaria de Turismo e
Cultura, para exercer a mesma função no Departamento
de Recursos Humanos da Secretaria de Governo.
PORTARIA Nº 445, de 10 de dezembro 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 LUCIANA APARECIDA
MOREIRA SISTI, R.G. nº 25.403.658-2, do cargo público
em função de confiança de Supervisor de Ensino, que
vinha ocupando junto à Secretaria de Educação.
II-Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de dezembro de
2014.
PORTARIA Nº 446, de 11 de dezembro de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais, e considerando a solicitação recebida
pelo Consórcio Intermunicipal na área de Saneamento
Ambiental - CONSAB, bem como, a necessidade de
acompanhamento e participação ativa no Consórcio
Intermunicipal.
RESOLVE:
I-Nomear para integrar o Conselho Gestor do Consórcio
Intermunicipal na área de Saneamento Ambiental –
CONSAB, representando o Município de Jaguariúna, o
Sr. Jayr Piva Junior e como suplente o Sr. Irineu Gastaldo
Junior.
II-Nomear para integrar o Conselho Fiscal do Consórcio
Intermunicipal na área de Saneamento Ambiental –
CONSAB, representando o Município de Jaguariúna, o
Sr. Wagner Ferreira de Brito e como suplente a Sra.
Valeska Elisabeth da Silva Teixeira.
III-As funções dos membros do Conselho Gestor e
Conselho Fiscal do CONSAB não serão remuneradas,
sendo consideradas de serviço público relevante.
IV- Esta Portaria entra em vigor da data de sua
publicação.
PORTARIA Nº 447, de 16 de dezembro de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, WILSON AGUIAR NETO, R.G. nº
28.749.795-1– SSP/SP, do cargo de Operador de ETE,
que exercia junto ao Departamento de Esgotamento
Sanitário da Secretaria de Meio Ambiente.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 09 de dezembro
de 2014.
PORTARIA Nº 448, de 17 de dezembro 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 Procedimento Especial para apuração de
inassiduidade habitual de cargo e/ou abandono de
cargo, constante no Processo Administrativo nº
5.679/2014, noticiado pela Secretaria de Educação,
envolvendo servidor público municipal, com matrícula
funcional nº 4.305.
b)Determinar a citação do servidor.
PORTARIA Nº 449, de 17 de dezembro de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria nº 416, de 25 de novembro
de 2014, tendo em vista que o interessado não
implementou o exercício da posse nos termos dos
artigos 45 e 51, da Lei Complementar nº 209, de 09 de
maio de 2012 do cargo de Agente de Serviços Gerais,
para o qual foi nomeado.

DEP. DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista da classificação em Concurso Público,
convocamos o abaixo relacionado, para comparecer à
Prefeitura do Município de Jaguariúna, visando medidas
para ADMISSÃO.
O não comparecimento no prazo de 03 (três) dias,
contados a partir da publicação deste, caracterizará
desistência, implicando na convocação e admissão do
classificado imediato.
CONCURSO - EDITAL Nº. 002/ 2010.
ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA.
79º - Marcelo Rinaldi
Departamento de Recursos Humanos, 16 de Dezembro
de 2014.
MAÍSA RAIMUNDO DE O. VIEIRA
Diretora

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Licença Prévia e de Instalação da Estação
Elevatória de Esgotos – EEE Chácaras Primavera
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA torna
público que requereu da CETESB concomitante a
Licença Prévia e de Instalação da Estação Elevatória de
Esgotos – EEE Chácaras Primavera, sito na Avenida
Batista Pina, s/n.°, Chácaras Primavera, Jaguariúna, SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

DEP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

FECHAMENTO DE RUA
A Rua Bruna Laurita Masoti de Almeida estará fechada
ao trânsito em geral, apenas com acesso local no dia 20
de Dezembro (sábado) a partir das 08:00 horas para
realização de Confraternização Natalina Infantil da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus.
Detransp, aos 17 de Dezembro de 2014.
Ana Carolina Guiselli Alves
Diretora Detransp
CORREÇÃO MUDANÇA DE MÃO DE DIREÇÃO
Vimos pelo presente informar que A Rua José Bonifácio
e a Rua Alagoas, trecho entre a Rua Regente Feijó e a
Rua Dom Pedro I terá sua mão de direção alterada para
o sentido único (Centro x Bairro - subindo), a partir do dia
22/12/2014 (segunda-feira) e não sentido Bairro X
Centro como informado anteriormente.
Solicitamos aos condutores de veículos atenção e
respeito à sinalização no local.
Detransp, aos 17 de Dezembro de 2014.
Ana Carolina Guiselli Alves
Diretora Detransp

19 de Dezembro de 2014

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
CONTINUAÇÃO
LEI Nº 2.274, de 18 de dezembro de 2014.
Autoriza o Município de Jaguariúna a receber bens
imóveis que especifica em dação em pagamento de
débitos fiscais de Agro Pecuária Duas Marias Ltda.,
Hotéis Duas Marias Ltda. e Duas Marias Hotéis Turismo
Ltda., 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 Município de Jaguariuna autorizado a
receber, por dação em pagamento, débitos tributários e
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa e
ajuizados ou não ajuizados, os bens imóveis abaixo
relacionados, de propriedade de Agro Pecuária Duas
Marias Ltda, com sede na Fazenda Duas Marias, neste
Município, inscrita no CNPJ/MF sob nº
46.691.432/0001-97, que foram avaliados no valor
total de R$ 2.326.965,00 (dois milhões, trezentos e
vinte e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais) e
classificados como bens dominicais, sendo:
I – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 01 (um), da
Quadra “AB”, do Condomínio Fazenda Duas Marias,
situado no Município de Jaguariúna, com 1.025,25 m²
(um mil e vinte e cinco metros e vinte e cinco
centímetros quadrados), registrado sob a Matrícula nº
3.971, junto ao Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna, avaliado em R$ 153.787,50
(cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos);
II – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 04 (quatro),
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da Quadra “AB”, do Condomínio Fazenda Duas Marias,
situado no Município de Jaguariúna, com 1.161,25 m²
(um mil, cento e sessenta e um metros e vinte e cinco
centímetros quadrados), registrado sob a Matrícula nº
3.974, junto ao Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna, avaliado em R$ 174.187,50
(cento e setenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais
e cinquenta centavos);
III – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 10 (dez),
da Quadra “AB”, do Condomínio Fazenda Duas Marias,
situado no Município de Jaguariúna, com 1.221,25 m²
(um mil, duzentos e vinte e um metros e vinte e cinco
centímetros quadrados), registrado sob a Matrícula nº
3.980, junto ao Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna, avaliado em R$ 183.187,50
(cento e oitenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos);
IV – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 01 (um),
da Quadra “AC”, do Condomínio Fazenda Duas Marias,
situado no Município de Jaguariúna, com 1.161,25 m²
(um mil, cento e sessenta e um metros e vinte e cinco
centímetros quadrados), registrado sob a Matrícula nº
3.981, junto ao Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna, avaliado em R$ 174.187,50
(cento e setenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais
e cinquenta centavos);
V – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 17
(dezessete), da Quadra “AC”, do Condomínio Fazenda
Duas Marias, situado no Município de Jaguariúna, com
1.962,50 m² (um mil, novecentos e sessenta e dois
metros e cinquenta centímetros quadrados), registrado
sob a Matrícula nº 3.997, junto ao Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna, avaliado em R$
294.375,00 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos
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e setenta e cinco reais);
VI – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 18
(dezoito), da Quadra “AC”, do Condomínio Fazenda Duas
Marias, situado no Município de Jaguariúna, com
1.955,00 m² (um mil, novecentos e cinquenta e cinco
metros quadrados), registrado sob a Matrícula nº 3.998,
junto ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna, avaliado em R$ 293.250,00 (duzentos e
noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais);
VII – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 23 (vinte
e três), da Quadra “AC”, do Condomínio Fazenda Duas
Marias, situado no Município de Jaguariúna, com
1.637,50 m² (um mil, seiscentos e trinta e sete metros
e cinquenta centímetros quadrados), registrado sob a
Matrícula nº 4.003, junto ao Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna, avaliado em R$
245.625,00 (duzentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e vinte e cinco reais);
VIII – 01 (um) lote de terreno designado sob n° 30
(trinta), da Quadra “AC”, do Condomínio Fazenda Duas
Marias, situado no Município de Jaguariúna, com
1.561,25 m² (um mil, quinhentos e sessenta e um
metros e vinte e cinco centímetros quadrados),
registrado sob a Matrícula nº 4.010, junto ao Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna, avaliado
em R$ 234.187,50 (duzentos e trinta e quatro mil, cento
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);
IX – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 01 (um),
da Quadra “AE”, do Condomínio Fazenda Duas Marias,
situado no Município de Jaguariúna, com 1.158,00 m²
(um mil, cento e cinquenta e oito metros quadrados),
registrado sob a Matrícula nº 4.016, junto ao Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna, avaliado
em R$ 173.700,00 (cento e setenta e três mil e

setecentos reais);
X – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 02 (dois),
da Quadra “AE”, do Condomínio Fazenda Duas Marias,
situado no Município de Jaguariúna, com 1.100,00 m²
(um mil e cem metros quadrados), registrado sob a
Matrícula nº 4.017, junto ao Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna, avaliado em R$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais);
XI – 01 (um) lote de terreno designado sob nº 22 (vinte
e dois), da Quadra “AC”, do Condomínio Fazenda Duas
Marias, situado no Município de Jaguariúna, com
1.569,85 m² (um mil, quinhentos e sessenta e nove
metros e oitenta e cinco centímetros quadrados),
registrado sob a Matrícula nº 4.002, junto ao Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna, avaliado
em R$ 235.477,50 (duzentos e trinta e cinco mil,
quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta
centavos).
§ 1º Os débitos mencionados no caput deste artigo
pertencem aos contribuintes Agro Pecuária Duas Marias
Ltda., Hotéis Duas Marias Ltda. e Duas Marias Hotéis
Turismo Ltda., que, atualizados até novembro de 2014,
com os índices oficiais do Município, perfazem o total de
R$ 2.296.640,39 (dois milhões, duzentos e noventa e
seis mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e nove
centavos), conforme planilha fornecida pelo
Departamento de Tributos, que fica fazendo parte
integrante à presente lei, na forma do Anexo I.
§ 2º Os contribuintes renunciam ao valor de avaliação
dos imóveis que exceder o valor dos débitos descritos no
parágrafo anterior em favor do Município.
Art. 2º As escrituras de dação dos bens imóveis
descritos no art. 1º deverão ser firmadas no prazo de até
30 (trinta) dias contados da data de publicação desta lei,

ficando as despesas decorrentes com os emolumentos,
lavratura e registro das escrituras a cargo exclusivo dos
contribuintes.
Parágrafo único. Sobre as transmissões previstas na
presente lei não incidirá o Imposto de Transmissão de
Bens Intervivos – ITBI, por ser adquirente o Município de
Jaguariúna que é imune ao referido tributo.
Art. 3º Com a lavratura e registro das escrituras e as
quitações advindas da presente lei, o Município dará
total quitação dos débitos inseridos no Anexo I, e a
Secretaria de Negócios Jurídicos de Jaguariúna efetuará
o pedido de extinção dos respectivos processos de
execução fiscal por meio de seus procuradores.
Art. 4º As custas, despesas processuais e verbas
honorárias advindas dos débitos fiscais ajuizados serão
de responsabilidade exclusiva dos contribuintes.
Art. 5º O descumprimento dos termos da presente lei
implicará no cancelamento do acordo e na revogação da
presente lei.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 18 de
dezembro 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

19 de Dezembro de 2014
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PODER LEGISLATIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
008/2013

Nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei
Nacional nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais
leis atualizadoras.

Contratada: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-SOFTWARE

CONTRATO Nº: 011/2014.

Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços com locação de licença,
implantação e uso de Sistema de Contabilidade Pública
e Folha de Pagamento.

Contratante: CÃMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

Vigência: Este Contrato entrará em vigor pelo prazo de

12 (doze) meses com inicio em 01 de novembro de
2014.
Valor: Valor do contrato é de R$ 52.768,08 (cinqüenta e
dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e oito
centavos).
Licitação: Licitação nº 007/2013 – Modalidade Convite
– tipo Menor Preço Global.

Autorização: Presidente da Câmara Municipal de
Jaguariúna, Alfredo Chiavegato Neto.
Jaguariúna, 01 de novembro de 2014
ALFREDO CHIAVEGATO NETO
Vereador / Presidente

19 de Dezembro de 2014
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TRANSPORTE ESCOLAR 2015
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
A Secretaria de Educação solicita o comparecimento dos alunos – FAJ I e FAJ II
(noite), Senai e Centro Paula Souza, para renovar ou fazer seu cadastro de
Transporte Escolar Municipal gratuito.

PERÍODO: 05/01/2015 A 16/01/2015.

LOCAL: RUA HOLANDA, 201 – BAIRRO - SANTA CRUZ
Os ATENDIMENTOS serão REALIZADOS com SENHA, que serão entregues de
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 16H30.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS(CÓPIA):
RG
de água ou luz ou telefone ou contrato de locação
Comprovante de Residência (Conta
recente no nome do aluno ou de seus responsáveis (
Comprovante de Matrícula 2015 (contrato ou declaração(
Apresentar o Cartão Cidadão Atualizado
Cartão de Transporte 2014

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
Alunos das Escolas Estaduais: Tozzi, Anna Calvo e Júlia Calhau, comparecer ao Departamento de Transporte Escolar para renovar ou fazer seu
cadastro para o ano letivo de 2015.

PERÍODO: 05/01/2015 A 16/01/2015.

LOCAL: RUA HOLANDA, 201 – BAIRRO - SANTA CRUZ
Os ATENDIMENTOS serão REALIZADOS com SENHA, que serão entregues de
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 16H30.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

RG
de água ou luz ou telefone ou
Comprovante de Residência (Conta
contrato de locação recente (
Comprovante de Matrícula 2015 ( Declaração(
Apresentar o Cartão Cidadão Atualizado
Cartão de Transporte 2014

Secretaria de Educação
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Prefeitura dá andamento às obras de várias UBS

Ampliação da Unidade Básica de Saúde da 12 de Setembro

As obras de construção e
ampliação das Unidades Básicas
de Saúde continuam a todo
vapor. No Florianópolis, Prefeitura de Jaguariúna terminou e

na 12 de Setembro iniciou a
ampliação das unidades.
As obras de construção da UBS
Zambon foram retomadas no
início do mês e estão em fase de

Concurso Miss e Mister ProAtiv reúne 47
inscritos

instalações elétricas e hidráulicas, conclusão do revestimento
interno (teto e pisos), serralheria (janelas e portas) e vidraçaria.

De acordo com a Secretaria de
Saúde, a equipe desta nova
unidade será formada por
médico generalista, pediatras,
clínico geral, ginecologista,

psicólogo, dentista, enfermeiros, técnicos de enfermagem e
agente comunitário de saúde.
A UBS deve atender cerca de
quatro mil moradores.

FUNDO SOCIAL REALIZA BAZAR BENEFICENTE
O FUNDO SOCIAL DA SOLIDA-

E DE CAMA, MESA E BANHO.

RIEDADE PROMOVEU NOS DIAS

O

11 E 12 DE DEZEMBRO O
BAZAR DA SOLIDARIEDADE.
FORAM ATENDIDAS CERCA DE
200 PESSOAS, COM A VENDA
DE APROXIMADAMENTE 800
PEÇAS DE ROUPAS FEMININAS,
MASCULINAS E INFANTIS, ALÉM
DE SAPATOS, ROUPAS ÍNTIMAS

SERÁ

DINHEIRO

ARRECADADO

REVERTIDO

COMPRA

DE

UTILIZADOS

PARA

A

MATERIAIS

NOS

CURSOS

FUNDO
SOCIAL COMO CROCHÊ,
BONECA DE PANO, XADREZ,
BORDADO EM FITA, PATCHCOLAGEM E P ONTO R USSO.
OFERECIDOS

PELO

IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO CONTINUA EM 2015

O 1º Concurso Miss e Mister ProAtiv

ficou com Peres e Pedro Marchesini foi

reuniu 47 inscritos, no dia 11 de Dezem-

3º.

bro, no Espaço Azul do Parque Santa

Já a participante Neusa Neves dos

Maria. Na categoria Senior, Marilena

Santos foi eleita a Miss Master ProAtiv. A

Terezinha Mendes foi eleita a Miss

2ª posição foi ocupada por Maria Angéli-

ProAtiv enquanto que o 2º lugar ficou

ca Delwaide e a 3ª colocada Ana Paula

com Maria da Consolação Soares e a

Silva. No masculino, Fernando Jakowatz

candidata Ana Ribeiro Novaes de

recebeu a faixa de Mister e Sudercio

L AN ÇOU EM

Oliveira terminou na 3ª colocação. Já o

Delacrode terminou em 2º. A realização

R EN DA S OLI DÁRI O J AGUARIÚN A ,

M UN IC I PAL

vencedor do concurso Mister Senior foi

foi da SEJEL por meio do Departamento

COM O OB J ETI VO DE ES TAB ELEC ER

C RIAN Ç A

Benedito Aparecido Alves. O 2º lugar

de Juventude, Qualidade de Vida e Lazer.

UMA I N TER AÇ ÃO MAIS EF I C I EN TE

( FM DC A)

EN TRE O PO D ER PÚ BLI CO E A

CO L A BO R A R PAR A O FI NA NCI AMEN-

IN IC I ATI VA PRI VA DA .

TO D E PROJETO S VO LTA D O S AO

I R S OLI DÁRI O
A P REF EI TUR A

DE

2014

J AGUARIÚN A
O I M P OS TO DE

P O R MEI O D O

PES S OA S FÍ S I C A S E

BEM - ES TA R

DE

CRI A NÇ A S

J URÍ DIC AS CO NS EG U EM D I RECI O -

A D O LES CENTES DA CI DA D E .

N AR PARTE D O VA LO R D E VI D O D O

A P REFEI TU R A

I M P OS TO

Q U E EM

DE

R ENDA
DO
E

F U ND O

D I REI TO S

DOS
E

AO

DA

A D O LES CENTE

D ES TA

MA NEI R A

2015

CO NTI NUA .

E

I NFO RMA TAMBÉM
O

I R S O LI DÁ RI O

S A I BA

MA I S NO S I TE
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TRANSPORTE ESCOLAR 2015
TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL 2015
A Secretaria de Educação solicita o comparecimento dos alunos das Faculdades e
Escolas Técnicas de Amparo e Campinas, para renovar ou fazer seu cadastro de Transporte Escolar Intermunicipal gratuito através do Cartão Eletrônico (período diurno).

PERÍODO: 19/01/2015 A 30/01/2015.

LOCAL: RUA HOLANDA, 201 – BAIRRO - SANTA CRUZ
Os ATENDIMENTOS serão REALIZADOS com SENHA, que serão entregues de
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 16H30.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS(CÓPIA):
RG
de água ou luz ou telefone ou contrato de locação
Comprovante de Residência (Conta
recente no nome do aluno ou de seus responsáveis (
Comprovante de Matrícula 2015 (contrato ou declaração(
Apresentar o Cartão Cidadão Atualizado
Cartão de Transporte 2014

TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL 2015
A Secretaria de Educação solicita o comparecimento dos alunos das Faculdades e Escolas
Técnicas de Amparo,Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu, para renovar ou fazer seu cadastro
de Transporte Escolar Intermunicipal gratuito (período noturno) distribuído da seguinte forma:
Unicamp - 45 Vagas | PUC - 90 Vagas
Amparo Técnico - 90 Vagas
Faculdade - 90 Vagas
Unip - 68 Vagas

{

Mogi Mirim - 45 Vagas
Mogi Guaçu - 45 Vagas

{

Campinas

Demais Escolas Técnicas e
Faculdades (Centro) - 68 Vagas

LOCAL: RUA HOLANDA, 201 – BAIRRO - SANTA CRUZ
PERÍODO: 19/01/2015 A 30/01/2015.

Os ATENDIMENTOS serão REALIZADOS com SENHA, que serão entregues de
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 16H30.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS(CÓPIA):
RG
Conta de água ou luz ou telefone ou contrato de locação
Comprovante de Residência ( recente no nome do aluno ou de seus responsáveis (
Comprovante de Matrícula 2015 (contrato ou declaração(
Apresentar o Cartão Cidadão Atualizado
Secretaria de Educação
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Formaturas das escolas municipais encerram neste sábado

Os alunos das 8ª séries do
Ensino Fundamental das Escolas Municipais e da 4ª série da

CEJA receberam os certificados de conclusão de curso
nesta última semana, no

Teatro Municipal Dona Zenaide.
As cerimônias contaram com a

Membros do COMSEG tomam posse

presença da vice-prefeita,
pais e professores.
As formaturas encerram-se

amanhã, 20 de dezembro com
as escolas Mário Bergamasco
e Oscarlina Pires Turato.

FEART: TAPIOCA DE VÁRIOS

Membros do Conselho Municipal de
Segurança (COMSEG) tomaram
posse na quarta-feira, 17 de dezembro, no gabinete do prefeito.
Os membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes da
Secretaria Municipal de Segurança
Pública, da Polícia Civil, Polícia
Militar, da Associação Comercial e
Industrial de Jaguariúna, das
Associações de Bairros e do Rotary
Club de Jaguariúna, terão mandato
de dois anos.

SABORES

Sábado: 09h às 15h
Domingo e Feriado: 09h às 17h

LOCAL: Centro CulturaL

Funcionários incentivam a prática da leitura
A BARRACA DE IVONEIDE MARIA SANTOS
SOUZA É CONHECIDA PELAS TAPIOCAS DE
41 SABORES, ENTRE ELES, QUEIJO
CHEDDAR, CARNE SECA E QUEIJO, CALABRESA, CÔCO COM LEITE CONDENSADO,
BRIGADEIRO, DOCE DE LEITE, BANANA E
MORANGO COM DOCE DE CHOCOLATE. E LA

COMEÇOU A SE DEDICAR A FAZER TAPIOCA
COMO UM HOBBY, MAS HÁ NOVE ANOS
RESOLVEU INVESTIR NESSA ÁREA. “H OJE EU
SOU CONHECIDA ENTRE OS JAGUARIUNENSES
E TURISTAS PELA TAPIOCA”, FRISOU
IVONEIDE, CONHECIDA COMO NEIDE DA
TAPIOCA.

Nota

Comunicado

O Departamento de Compras da
Prefeitura de Jaguariúna lançou um
projeto de incentivo à leitura que visa
disponibilizar os livros de casa para os
funcionários. O espaço foi batizado pelo
nome de Livro Livre, idealizado pela

Chefe de Divisão de Serviços Gerais,
Luciene Del Vecchio e pela diretora do
Departamento, Marisa Rissatti.
O objetivo é incentivar a leitura e o
conhecimento, e desde que o projeto foi
lançado, em agosto, vem aumentando a

quantidade de livros disponíveis e
pessoas interessadas por essa iniciativa.
Para participar, o funcionário deve deixar
seu nome, telefone para contato e o
título do livro disponível no Departamento de Compras.

A PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INFORMA QUE OS BOLETOS DO REFIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015
ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA IMPRESSÃO A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2015. ACESSE O SITE
REFIS.JAGUARIUNA.SP.GOV.BR E INFORME O CPF OU CNPJ UTILIZADO PARA FAZER O ACORDO E IMPRIMIR O BOLETO.

/prefeituradejaguariunaoficial
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19/dez-20h: Banda Municipal Paulo De Moraes Penteado
Teatro Municipal Dona Zenaide

22/dez-19h: Cantata de Natal com maestro Fraga
Início: Hospital Walter Ferrari
Término: Praça Umbelina Bueno

20/dez-19h30: Festival de Ritmos | Centro Cultural
20/dez-20h: Daniel Marion e Xandão | Centro Cultural

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

31/dez- meia noite: Fogos da Virada
Centro Cultural
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Evite o

RACIONAMENTO
Não espere a
ÚLTIMA GOTA

CAIR
Economize
ÁGUA

faça o download da cartilha completa no site
meioambiente.jaguariuna.sp.gov.br

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

DAE(19) 3867.4224
Departamento de Água e Esgoto

Secretaria de Meio Ambiente

19 de Dezembro de 2014
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Feliz Natal
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A Prefeitura de Jaguariúna
deseja a você e toda sua família
Um Feliz Natal cheio de paz,
amor, união e esperança.
Que a luz divina ilumine e
abençoe cada lar, trazendo
alegria aos nossos corações.
Feliz Natal e um 2015 repleto de
realizações! Boas Festas!
Esses são os votos da Prefeitura
de Jaguariúna para cada cidadão.
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jaguariuna.sp.gov.br
instagram.com/prefeituradejaguariuna
facebook.com/prefeiturajaguariunaoficial

