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Jaguariúna estreia contra o São Carlense neste domingo

A segunda temporada do Jaguariúna Futebol Clube no Campeonato Paulista Sub-23
(Segunda Divisão do futebol profissional no
Estado de São Paulo), começa neste domingo
(08/04), no confronto com o Grêmio Desportivo São Carlense, às 10h, no Estádio Municipal. Os ingressos na bilheteria custam R$
10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) e seguem
o valor mínimo recomendado pela Federação
Paulista de Futebol (FPF).
O “Lobão Sorriso”, como é conhecida a
equipe de São Carlos, ficou cerca de 14 anos
fora do catálogo de clubes da FPF e também
busca ‘seu lugar ao sol’. Em comum, as equipes querem começar a competição com o pé
direito, ou seja, somando os três primeiros
pontos logo de cara, indício de que o público
deve assistir a um jogo bastante disputado.
Conforme a vice-presidente do Jaguariúna
Futebol Clube, Ana Letícia, dos atletas inscritos pelo clube apenas três aguardavam que
seus nomes fossem confirmados no BID (Boletim Informativo Diário), emitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Estamos tranquilos, pois a documentação exigida

foi enviada à Federação Paulista e está tudo
nos conformes”, garantiu.
A competição é organizada pela Federação Paulista e o Jaguariúna Futebol Clube
participa do Grupo 3, ao lado de Associação
Atlética Francana (Franca), Brasilis Futebol
Clube (Águas de Lindoia), Comercial Fute-

bol Clube (Ribeirão Preto), Esporte Clube
XV de Novembro (Jaú), Grêmio Desportivo
São Carlense (São Carlos), Independente Futebol Clube (Limeira) e Sociedade Esportiva
Itapirense (Itapira).
A Comissão Técnica do Jaguariúna, além
do treinador João Donosor Martins, é forma-

A Bela e a Fera tem apresentação gratuita no Teatro
Municipal no domingo

Uma história romântica e cheia de
emoção. O show artístico “A Bela e A
Fera” chega ao Teatro Municipal neste
domingo, 8 de abril, em única apresentação a partir das 15h.
O evento, organizado pelaSecretaria
de Turismo e Cultura (Setuc) da Prefeitura, faz parte da programação de
Teatro Infantil e os ingressos gratuitos
devem ser retirados com 30 minutos de
antecedência na bilheteria do Teatro.
Inspirado na obra de Jeanne-Marie Le
Prince de Beaumont, o show conta a
história de Bela, uma menina doce, delicada, simples e humilde. Moradora de
uma pequena aldeia francesa, ela tem a
difícil missão de salvar a vida de seu pai,
capturado pela Fera.

da por Raul Manoel Zácaro (Preparador Físico), Jackson Francisco (Auxiliar Técnico),
João Batista Ribeiro (o Manduca – Massagista e Enfermeiro), Geová Azevedo de Araújo
(Preparador de Goleiros), Jackson Ribeiro
(Diretor de Futebol) e Ricardo da Mata (Gerente de Futebol).
Uso do Estádio
De acordo com o secretário de Juventude
Esportes e Lazer da Prefeitura, Rafael da
Silva Blanco, durante a competição o Estádio Municipal será utilizado pelo Jaguariúna
Futebol Clube com base no que determina
o Decreto Municipal 3537, de 30 de março
de 2017, que formalizou as regras para que o
clube dispute as partidas em sua casa.
No jogo de estreia, por exemplo, o Jaguariúna Futebol Clube pagará 20 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), o equivalente a R$ 514,00 de taxa e mais 10% do
que for arrecadado nas bilheterias. De acordo
com o governo estadual, o valor da UFESP
para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018 será de R$ 25,70. (AS)
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Para isso, ela decide entregar sua vida
à estranha criatura em troca da liberdade
do progenitor. No castelo ela conhece
objetos mágicos e descobre que a Fera é,
na verdade, um príncipe que precisa de
amor para voltar à forma humana.

siga-nos na internet!

Conforme a Secretaria de Turismo e
Cultura, a atração integra o calendário
do Festival de Teatro Infantil, que tem
shows artísticos voltados para toda a família e acontece sempre num domingo
do mês, com entrada gratuita. (RL)
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Telefones Úteis
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria

MEIO AMBIENTE

3867-9794
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria
Conselho Tutelar
Terceira Idade (Raízes da vida)
Fundo Social de Solidariedade
Centro Dia do Idoso

3837-3311
3867-1047
3867-5114
3867-2344
3847-1165

SEGURANÇA PÚBLICA

Departamento
S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

3837-3939
153
3837-3936
3837-3939

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Departamento
PAT

3837-4480
3867-1422
EDUCAÇÃO

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

3837-2888
3867-4235
3867-1268
3867-4716
3867-4238
3867-5583
3837-3375

GABINETE

Secretaria

3867-9711
GOVERNO

Secretaria
Atende Fácil
Cartão Cidadão

3867-9713
156
3867-9701

Departamento
Depto. Água e Esgoto

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

3867-4226
3867-4228

NEGÓCIOS JURíDICOS

Secretaria
PROCON

3867-9735
3867-9716
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Departamento
Cemitério

3837-4499 / 4555
3837-4666
PLANEJAMENTO

Secretaria

3867-9738
PREFEITURA

PABX

SAÚDE

3867-9700

Secretaria
3867-2463 / 3837-2424
Almoxarifado
3937-4919
Ambulância
153
Farmácia Alto Custo
3837-2675
Depto. de Saúde Mental
3837-1276
Odontologia
3867-9837
Vacina
3867-9828
Vigilância Sanitária
3937-4521
Vigilância Epidemiológica
3837-3759
Depto. de Vetores
3837-5672
Posto Central
3867-9818
Posto Vila 12 de Setembro
3867-0034
Posto Vila Miguel Martini
3837-3379
Posto Roseira
3837-3381
Posto Roseira de Baixo
3837-1429 / 3837-1950
Posto Jardim Fontanela
3837-5603
Posto Florianópolis
3837-2619 / 3867-1995
Centro de Saúde do Trabalhador(CEST) 3847-1207
3847-1096
Posto Guedes
UVZ
3867-3960
3867-1166
COLA AQUI
TURISMO E CULTURA

JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

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

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES

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

ATENDE
FÁCIL 156
Serviço de Atendimento ao Cidadão
Depto. Água e Esgoto 3867-4224

Atendimento 24 horas por dia, domingos e feriados

UM PASSEIO PELA VILA DE
JAGUARIÚNA EM 1953

A Casa da Memória Padre
Gomes dispõe de uma cópia do
documento enviado à Assembleia Legislativa de São Paulo
pela Comissão que batalhou
pela Emancipação Política e
Administrativa de Jaguariúna em
1953. O povo da Vila aspirava a
elevar este Distrito de Paz
pertencente a Mogi-Mirim à
categoria de Município. Assim os
próprios jaguariunenses assumiriam a administração da nova
cidade.
Tal documento foi
assinado por dois representantes da Comissão Executiva:
Adone Bonetti, Industrial e
Alonso José de Almeida, Oficial
do Registro Civil, Escrivão de
Paz e Tabelião.
Iniciava a
descrição destacando a boa
posição geográfica de Jaguariúna que se limita ao Norte com o
Distrito de Posse de Ressaca
(na época). A Leste, Pedreira. A
Oeste, Artur Nogueira e Cosmópolis, ao Sul, Campinas . O
distrito era servido por uma
malha ferroviária de Campinas a
Ribeirão Preto. E aqui a Companhia Mogiana mantinha um
entroncamento ferroviário para
Pedreira, Amparo, Serra Negra e
Socorro. Era ligada a grandes e
pequenas cidades não só pela
ferrovia, mas também por “estrada de rodagem” pavimentada
que unia Campinas a Mogi-Mirim, sede de nosso Distrito. O
centro da Vila ligava-se a esta
estrada através de 3 km de asfalto. O local distava de 27 km de
Campinas e 40 km do centro do
nosso Município. Declara sua
altitude de 570m e a população
era estimada em 5.365 pessoas.
No centro havia por volta de
1.900 habitantes e os demais
habitavam o campo. A lavoura e
pecuária dominavam nas 383
propriedades rurais.
O atual
centro histórico possuía 350
casas de construção sólida e em
geral de linhas arquitetônicas
apreciáveis. No centro havia
6.000 m² de calçamento a
paralelepípedo, rua central. O
documento evidenciava a majestosa Igreja Matriz em estilo
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“gótico-bizantino”, sua praça
ajardinada, fonte luminosa e
artístico coreto. Outro destaque
era o prédio escolar construído
pelo governo do Interventor
Federal, Dr. Fernando Costa,
que era o Grupo Escolar Cel.
Amâncio Bueno (1946) com
amplas e claras salas de aula.
Referia-se também à magnífica
estação da estrada de ferro da
Cia Mogiana em sóbrio estilo
colonial, uma das melhores do
interior do Estado. A Casa Paroquial inaugurada em 1945 não
deixou de ser mencionada como
ótima e acrescentava-se que a
Paróquia
possuía
terrenos
adquiridos para construção de
Parque Infantil, Hospital a ser
dirigido por Missionárias, prédio
para reuniões, cursos, cinemateatro ( Hoje, Teatro Municipal).
Vários sonhos de Padre Gomes
realizaram-se. Em fase de
acabamento estava a Praça de
Esportes (Estádio Auro de Moura
Andrade) da União Esportiva
Jaguariense, time de futebol já
filiado à F.P.F. Em se tratando de
Agricultura, as grandes Fazendas produziam algodão, café e
cereais, às vezes, em sistema de
parceria com Meeiros. Nos
sítios, os proprietários lavravam
as próprias terras. Já havia
destaque para à Cooperativa
Agropecuária Holambra que se
dedicava à criação de gado
leiteiro
holandês,
laticínios,
granja e lavoura. Assim em
grandes fazendas havia criação
de gado reprodutor selecionado
e gado de corte. Acusa a presença de Haras com reprodução e
criação de cavalos de puro
sangue. Registra-se já a produção de frutas cítricas, cultivo da
uva à banana. O documento
apontava também deficiências
na infraestrutura da Vila quando
anuncia que não havia Água
Encanada, nem Esgoto. A luz era
fornecida pela Empresa Hidro-Elétrica Jaguari (Pedreira) e
menciona que havia carência
dessa energia.

Tomaz de Aquino Pires
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Prefeitura mobiliza setores da administração para obter
mais um selo Município Verde-Azul
Em busca da certificação de Município Verde Azul pelo oitavo ano consecutivo, a Secretaria de Agropecuária e
Meio Ambiente (Seama) da Prefeitura
apresentou na manhã do último dia 4,
aos representantes de diversos setores
do poder público, um plano de ações a
serem desenvolvidos para a conquista
do selo.
O encontro foi no Centro de Educação Municipal Ambiental (CEMA).
Com um resultado histórico no ano
passado, Jaguariúna somou 85,39
pontos e ficou com a 21ª colocação
geral. Agora, a cidade vem se preparando para que a posição seja ainda
melhor este ano.
Conforme a Seama, a certificação é
dividida em 10 diretivas ambientais

e englobam duas etapas: a primeira
acontece já no próximo dia 16 de abril
e vale 40 pontos, enquanto a segunda

será em setembro e valerá 80 pontos.
Lançado em 2007 pelo Governo do

Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
o Programa Município Verde Azul
(PMVA) tem o inovador propósito de
medir e apoiar a eficiência da gestão
ambiental com a descentralização e
valorização da agenda ambiental nos
municípios.
Interlocutora do Programa Município Verde Azul em Jaguariúna, Aline
Granghelli Catão, diretora na Seama,
comentou os benefícios e a visibilidade da premiação.
“Além de ser uma premiação importante dentro do estado, o programa é
reconhecido fora do país e se tornou
referência na Comunidade Europeia.
A conquista do selo auxilia, e muito,
na busca de recursos para a área”, disse ela. (RL)

Parque Santa Maria recebe 2º Jaguariúna
Vem aí o 2º “Jaguariúna Mountain Bike Day”
Food Truck Festival nos dias 20, 21 e 22 de abril

Os maiores e mais deliciosos FoodTrucks
estarão de volta a Jaguariúna nos dias 20,
21 e 22 de abril, durante a segunda edição
do “Jaguariúna Food Truck Festival” –
JFTF. O evento tem o apoio da Prefeitura,
por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc) e acontecerá no Parque Santa
Maria, com entrada gratuita ao público.
Sucesso no ano passado, quando reuniu
mais de 15 mil pessoas, a iniciativa promove um intercâmbio cultural e gastronômico
internacional. Para esse ano, conforme os
organizadores, a expectativa é atrair cerca
de 25 Food Trucks e superar a quantidade
de 2017 com representantes da culinária de
países como Brasil, Alemanha, França, Japão e México.

O “Jaguariúna Food Truck Festival” contará ainda com praça de alimentação coberta, música ao vivo todos os dias e um espaço para recreação infantil. “Nosso maior
objetivo é celebrar o encontro das pessoas,
das mais diversas culturas e nacionalidades através de um símbolo muito especial,
que é a comida. Queremos a participação
da população de Jaguariúna, pois será uma
experiência única”, disse Marcelo, um dos
organizadores do evento. (RL)
Confira dias e horários do JFTF:
20/04 – Sexta-Feira – das 17h à meia-noite;
21/04 – Sábado – das 16h à meia-noite;
22/04 – Domingo – das 10h às 23h;

Os adeptos de uma boa e saudável pedalada terão a oportunidade de participar de um
evento especial neste domingo, 8 de abril, a
partir das 6h30, com saída do Parque dos Lagos, em Jaguariúna. Praticantes de Mountain
Bike de Jaguariúna e região estão convidados
pela Prefeitura a participar da segunda edição
do “Jaguariúna Mountain Bike Day”, organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e
Lazer (SeJEL).
O evento marca a inauguração do “Caminho
das Onças”, que acaba de ser lançado como o
circuito oficial da cidade. Conforme o secretário responsável pela SeJEL, Rafael da Silva Blanco, o “Caminho das Onças” será um
espaço democrático que permite a prática de
várias atividades.
“Com 30 km de extensão, esse circuito promete atrair moradores da cidade e grupos de
toda região, não só para andar de bicicleta,
mas também para caminhadas e até passeios a
cavalo”, explica o secretário.
Sucesso na primeira edição, com mais de
500 participantes, o evento promete ser ainda
melhor. A organização informa que a estrutura está sendo preparada e será feito alonga-

mento com os ciclistas antes da partida. Também haverá carros e pontos de apoio durante
o percurso e, na chegada, entrega de um kit
especial, sorteio de brindes e um show especial com a Banda Valquíria.
Contribuição
Para participar é necessário doar 1kg de
alimento ou pagar uma taxa de R$10,00 por
pessoa. A escolha fica por conta de cada participante. A inscrição deve ser feita pelo site
www.marujostore.com.br ou no dia e local do
evento.
“Essa inscrição gera ao participante uma pulseira, que dá direito a usufruir das frutas, isotônicos e barras de cereais nos pontos de apoio,
além de garantir a participação em sorteios,
que inclui prêmios como 10 aulas práticas de
mergulho, uma bicicleta TSW e descontos no
restaurante Bar dos Lagos”, disse Fernando
Costa, um dos organizadores.
Além do apoio da SeJEL, para garantir a
segurança dos ciclistas a Prefeitura disponibilizará viaturas da Guarda Municipal (GM),
equipes do Departamento de Trânsito e Transporte (Detransp) e ambulâncias da Secretaria
Municipal de Saúde. (RL)
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Jaguariúna participa de wokshop sobre medidas para reduzir mortalidade materna
Jaguariúna foi a única cidade da
RMC (Região Metropolitana de Campinas) a participar da Oficina “Estratégias para a Saúde das Mulheres”,
que teve como foco a redução da mortalidade materna (Zero Morte Materna por Hemorragia (0MMxH).
O workshop foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo, em parceria com a OPAS/OMS
(Organização Panamericana de Saúde/Organização Mundial de Saúde),
e aconteceu esta semana, na capital
paulista.
A secretária de Saúde de Jaguariúna,
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão,
que participou do evento juntamente
com sua equipe e a diretoria do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura, destacou a importância dessa iniciativa.
“Essa oficina teve por objetivo apresentar às regionais de saúde da cidade
de São Paulo os dados sobre mortalidade materna no antes, durante e
pós-parto, além das formas de prevenir essas mortes e os benefícios da ca-

pacitação dos profissionais de saúde
para evitar o aumento deste índice em
níveis nacionais”, explica a secretária.
Conforme Maria do Carmo, durante o evento foi apresentado, também,
como as oficinas práticas acontecem

nos municípios, através de treinamentos teórico e prático para as equipes
de saúde que trabalham direta ou indiretamente com pacientes gestantes.
Maria do Carmo lembrou ainda que
a Secretaria de Saúde de Jaguariúna

já trabalha, há pelo menos um ano,
com o programa “Tempo de Crescer”.
Esse programa enfoca a saúde da mulher gestante e busca manter Jaguariúnacom o índice zero no que diz respeito à mortalidade materna.
“Vamos elaborar um anexo ao projeto e enviá-lo à diretoria da OPAS/
OMS, que ofertou a proposta para que
a Oficina Teórica e Prática aconteça
em nosso município”, explica a secretária.
O objetivo da Oficina, segundo ela,
é reciclar os conhecimentos dos profissionais da saúde da rede pública
de Jaguariúna, bem como dos profissionais dos demais municípios da
RMC. A previsão é que a Oficina seja
realizada em Jaguariúna até o mês de
junho.
Vale lembrar que a prevenção à mortalidade materna é parte das metas
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU,
à qual Jaguariúna está engajada em
atender desde o início da atual gestão.
(AS)

Prefeitura faz novos mutirões contra a dengue Rodada do Amadorzão terá superclássico no
final de semana

Moradores dos bairros Dom Bosco, Haruji,
Jardim Sônia e Jardim Fontanela receberão visitas de agentes de saúde da Prefeitura de Jaguariúna neste sábado, 7 de abril, das 8h às 16h, em
mais um mutirão para eliminar criadouros do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana.
Depois, conforme Carlos André Sanches Coutinho, chefe da Divisão de Zoonoses e Controle
de Vetores na Secretaria de Saúde, serão realizados mutirões também nos bairros Nova Jaguariúna I, II e III e no Jardim Botânico. “Nesses locais
as visitas casa a casa estão programadas para o
dia 21 de abril, também das 8h às 16h”, disse
André Coutinho.
Conforme a secretária de Saúde, Maria do
Carmo de Oliveira Pelisão, pela primeira vez a
cidade registrou casos de dengue, após ter passado o ano passado inteiro, além dos três primeiros
meses de 2018, sem nenhum caso da doença.
Ações direcionadas
“Tivemos a confirmação de dois casos confirmados de dengue pelo Instituto Adolfo Lutz, de
São Paulo: um no Jardim Alice e outro no Loteamento Santo Antônio, e estamos com sete casos
suspeitos que estão sendo investigados, sendo
cinco no bairro Dom Bosco e dois no Jardim Sô-

nia”, disse a secretária.
Segundo Maria do Carmo, após a confirmação
dos casos foi realizado um novo mutirão contra
a dengue no Jardim Alice e o mesmo trabalho
casa a casa foi intensificado na rua em que mora
o morador do Loteamento Santo Antônio.
“As duas regiões foram vistoriadas minuciosamente e estamos acompanhando para ver se surgem outros casos suspeitos. Se houver, as ações
de intensificação podem incluir a nebulização
com inseticida, que é para eliminar mosquitos
adultos alados”, esclarece Maria do Carmo.
A Secretaria de Saúde tem o apoio das secretarias municipais de Educação e de Obras e Serviços e segue realizando mutirões para eliminar
criadouros do Aedes aegypti, mas, conforme
Maria do Carmo, precisa muito da ajuda da população para que a situação não se complique,
uma vez que a vizinha Santo Antônio de Posse
enfrenta uma epidemia da doença.
“É só acabando com os criadouros que iremos
evitar novos casos. Se a fêmea do mosquito não
tiver onde depositar seus ovos, quebramos a cadeia de transmissão da dengue. Então, cada morador deve fazer o possível para acabar com os
criadouros dentro de casa e no quintal”, detalha
a secretária. (AS)

Após a pausa para o feriado de Páscoa o
“Amadorzão de Jaguariúna”, maior campeonato de futebol amador da região, retorna
neste final de semana com promessa de gols,
jogos eletrizantes e um superclássico.
Organizada pela Prefeitura de Jaguariúna,
por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL), a rodada começou na
sexta-feira à noite, no campo do Azulão, onde
o Mais Amigos enfrentou o Pinheiros e, na
sequência, o Esporte Colina encarou o Juventude.
No sábado e no domingo, as partidas acontecem nos campos da Roseira de Cima, Roseira
de Baixo e no Azulão. No sábado, 7 de abril, o
destaque fica por conta do superclássico entre
12 de Setembro e São José/Juve, às 16h, no
Azulão. Antes disso, às 14h, o Quiosque Santa
Cruz recebe o Independente.

Na Roseira de Baixo, outro confronto equilibrado será entre o Fantasma do Morro e o
Guedes, às 14h. Audaz e Bahia duelam às
16h. Dando continuidade à rodada, o campo
da Roseira de Cima será palco das partidas
entre Amizade e Cruzeiro, às 14h, e Cachorro
da Neblina contra União R.C., às 16h.
Já no domingo, 8 de abril, as partidas serão
na parte da manhã. No Azulão, o Recanto do
Espeto busca a vitória diante do Jardim Eliza,
às 8h, e Zenit e Unidos da Nova tentam subir
na tabela em confronto direto, às 10h.
Sampaio Correa e Conveniência do Tio fazem duelo direto pelas primeiras posições, às
8h, na Roseira de Cima, mesmo local da partida entre Peraltas e Boca Juniors, às 10h. O Palermo recebe o União Futebol Clube em busca
da recuperação, às 8h, na Roseira de Baixo, e
logo depois Ômega e Inter encerram a rodada,
duelando a partir das 10h. (RL)
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SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS - EDITAIS - LEIS - PORTARIAS

DECRETO Nº 3.729, de 02 de abril
de 2018.
Cria e constitui o Grupo Especial de
Trabalho para Modernização da
Administração Municipal – GEMAT,
conforme especifica.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS, Prefeito do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo
etc.,
Considerando o contido no item 2.7.4.
da CIRCULAR SUP/AOI Nº 12/2016-BNDES, expedida pela Superintendente da Área de Operações Indiretas
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que trata
sobre o Programa de Modernização
da Administração Tributária e de
Gestão dos Setores Sociais Básico
Automático – BNDES PMAT Automático;
Considerando que esta Municipalidade manifestou interesse na contratação de financiamento através do
BNDES PMAT Automático, consubstanciado no Ofício SEGOV-nº
653/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Grupo Especial
de Trabalho para Modernização da
Administração Municipal – GEMAT,
com a finalidade de coordenar todas
as ações relacionadas ao desenvolvimento de medidas voltadas ao
aperfeiçoamento das capacidades
normativas, organizacional, operacional e tecnológica da Administração
Municipal.
Parágrafo único. O GEMAT ficará
diretamente vinculado ao Secretário
de Administração e Finanças de
Jaguariúna e terá como Coordenador
o primeiro nomeado e, como Subcoordenador, o segundo nomeado,
constituído pelos seguintes membros:
a) Rodrigo Ortiz de Campos, RG nº
34.384.088-1, matrícula 4511, servidor ocupante do cargo efetivo de
Assistente de Gestão Pública e
exercendo o cargo em comissão de
Diretor de Departamento;
b) Fernando Baldassin Chiavegato,
RG nº 40.275.112-7, matrícula 4360,
servidor ocupante do cargo efetivo de
Assistente de Gestão Pública;
c) Bruno Henrique da Silva, RG nº
33.744.663-5, matrícula 4689, servidor ocupante do cargo em comissão
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de Chefe de Equipe.
Art. 2º O GEMAT, como responsável
pela coordenação das ações modernizadoras da Administração Municipal, terá as seguintes atribuições
específicas:
I – identificar e selecionar os principais problemas (e suas causas)
existentes na Administração do
Município e que vêm limitando, por
um lado, a exploração eficiente do
seu potencial de receita e, por outro,
na eficiência da prestação dos
serviços sociais básicos nas seguintes áreas e suas interseções:
a) organização e gestão;
b) legislação;
c) cadastros;
d) lançamento e arrecadação dos
tributos;
e) cobrança amigável e judiciária;
f) fiscalização;
g) estudos sócio-econômico-tributários;
h) atendimento ao cidadão;
i) sistema e tecnologia de informação;
j) recursos humanos;
k) relações intra e inter-institucionais;
l) outras áreas correlatas.
II – propor e detalhar as iniciativas
para o enfrentamento e equacionamento dos problemas identificados,
coordenando estudos, levantamentos,
a elaboração, implantação e o
acompanhamento de medidas
internas e do projeto de modernização da Administração junto ao
Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão
dos Setores Sociais Básicos – PMAT,
do BNDES.
Parágrafo único. O GEMAT, observadas as disposições legais e ouvido o
Secretário de Administração e Finanças de Jaguariúna, poderá recorrer a
contratações de serviços de consultoria técnica para realizar tarefas
específicas de estudos, levantamentos e pesquisas para apoiar o desenvolvimento das atividades de elaboração e de gerenciamento da implantação do projeto de modernização da
administração.
Art. 3º Os órgãos da Administração
Municipal, especialmente as Secretarias de Administração e Finanças, de
Planejamento Urbano, de Saúde, de
Educação, de Assistência Social, de
Desenvolvimento Econômico e Social
e de Negócios Jurídicos, prestarão
todo o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades do GEMAT.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de abril de 2018.

Expediente e Registro da Secretaria
de Governo, na data supra.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS
Prefeito

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

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

DECRETO Nº 3.732, de 03 de abril
de 2018.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

Dispõe sobre autorização para
remanejamento entre rubricas do
Orçamento do exercício de 2018.

DECRETO Nº 3.731, de 03 de abril
de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS, 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 2.465, de 21
de dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de
Contabilidade e Orçamento, da
Secretaria de Administração e Finanças, autorizado a efetuar remanejamento, no valor total de R$ 10.000,00
(dez mil reais), conforme as seguintes
dotações orçamentárias vigentes:
DE:
22.661.32.2030.339036 Outros Serv.
de Terc. – Pessoa Física..........
F=131 R$
10.000,00

Dispõe sobre autorização para
remanejamento entre rubricas do
Orçamento do exercício de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS, 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 2.465, de 21
de dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de
Contabilidade e Orçamento, da
Secretaria de Administração e Finanças, autorizado a efetuar remanejamento, no valor total de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), conforme as seguintes dotações orçamentárias vigentes:
DE:
12.365.13.2059.339030 Material de
Consumo...................................
F=148 R$
30.000,00
TOTAL.................................................
.................. R$
30.000,00
PARA:
12.361.14.2061.339030 Material de
Consumo...................................
F=162 R$
30.000,00
TOTAL.................................................
................. R$ 30.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de

TOTAL.................................................
.................. R$
10.000,00
PARA:
22.661.32.2030.339039 Outros Serv.
de Terc. – Pessoa Jurídica........
F=132 R$
10.000,00
TOTAL.................................................
................. R$ 10.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de
Expediente e Registro da Secretaria
de Governo, na data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo
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DECRETO Nº 3.730, de 02 de
abril de 2018.

DO DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Altera, conforme especifica, o
Regulamento Interno da Prefeitura, aprovado pelo Decreto
Municipal nº 3.508/2016.

Art. 77. ...

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º O Regulamento Interno
da Prefeitura, aprovado pelo
Decreto Municipal nº 3.508, de
27 de dezembro de 2016,
alterado pelo Decreto Municipal
nº 3.621, de 27 de outubro de
2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 77-A. À Divisão de Dívida
Ativa compete:
I – promover a inscrição,
manter o controle e efetuar a
cobrança judicial e extrajudicial
da dívida ativa tributária e não
tributária;
II – realizar e coordenar o
contato com as demais Secretarias no que concerne à
cobrança judicial e extrajudicial
da dívida ativa tributária e não
tributária, orientando-as quanto
ao cumprimento das exigências
e decisões judiciais;
III – avaliar o resultado dessa
coordenação e consultar o
pessoal responsável pelas
diversas unidades, para detectar falhas e propor modificações;
IV – elaborar, quando necessário, relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e os
resultados atingidos, informando o Secretário para adoção
das medidas cabíveis;
V – executar outras tarefas
correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior
imediato;
VI – executar outras tarefas
que lhe forem determinadas
pelo Prefeito.

“Art. 1º ...
...
IX - Secretaria de Negócios
Jurídicos
- Departamento Consultivo
- Divisão de Dívida Ativa
- Departamento de Assessoria
Jurídica em Licitações, Contratos e Parcerias
...
XIV - Secretaria Municipal de
Segurança Pública
- Departamento Administrativo
- Departamento de Dados
Estatísticos, Apoio e Análise
- Departamento de Defesa Civil
- Departamento de Vigilância
Patrimonial
- Guarda Municipal de Jaguariúna
XV - Secretaria de Mobilidade
Urbana
- Departamento de Trânsito e
Transportes
...
CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Art. 76. ...
SEÇÃO I
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SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

SEÇÃO II
DO DEPARTAMENTO DE
ASSESSORIA JURÍDICA EM
LICITAÇÕES, CONTRATOS E
PARCERIAS
Art. 78. Ao Departamento de
Assessoria Jurídica em Licitações, Contratos e Parcerias
compete:
I – prestar assessoria interna
aos órgãos e unidades da
Prefeitura do Município de

Jaguariúna em relação:
a) às licitações e contratos
administrativos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito do
Município de Jaguariúna,
previstos na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993;
b) às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação,
para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos
em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração,
em termos de fomento ou em
acordos de cooperação, previstas na Lei Federal nº 13.019,
de 31 de julho de 2014;
c) aos convênios celebrados
com entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas,
previstos no art. 116 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;
d) aos contratos de gestão
celebrados com organizações
sociais, previstos na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de
1998;
e) aos convênios e contratos
celebrados com entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos, previstos no § 1º do art.
199 da Constituição Federal;
f) aos termos de parceria celebrados com organizações da
sociedade civil de interesse
público, previstos na Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de
1999;
g) aos pagamentos realizados
a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em
favor de organismos internacionais ou entidades que sejam
obrigatoriamente constituídas
por membros de Poder, dirigentes de órgão ou de entidade da
administração pública, pessoas
jurídicas de direito público

interno, e pessoas jurídicas
integrantes da administração
pública;
h) às parcerias entre a administração pública e os serviços
sociais autônomos;
II – promover e garantir a
formalização das relações
jurídicas entre a Prefeitura do
Município de Jaguariúna e
terceiros em assuntos que
envolvam o compartilhamento
oneroso ou gratuito de bens
municipais;
III – executar outras tarefas
correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior
imediato;
IV – executar outras tarefas
que lhe forem determinadas
pelo Prefeito.”
Art. 2º Em razão do contido
neste decreto e na Lei Municipal nº 2.485, de 23 de março
de 2018, a estrutura administrativa da Prefeitura do Município de Jaguariúna será representada graficamente pelo
organograma que acompanha
este decreto.
Art. 3º Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial, o
Decreto Municipal nº 3.713, de
06 de março de 2018.
Art. 4º Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de
Jaguariúna, aos 02 de abril de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de
Expediente e Registro da
Secretaria de Governo, na data
supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo
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EDITAL DE AVISO Nº 007/2018.
Aviso a contribuintes das Taxas de Licença,
Funcionamento e Publicidade – TLFP 2018.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo etc., de conformidade
com o art. 292, inciso III, da Lei Complementar
Municipal nº 4, de 20 de dezembro de 1991
(Código Tributário do Município),
AVISA aos contribuintes nominados na relação
anexa, emitida pelo Departamento de Fiscalização Tributária, da Secretaria de Administração
e Finanças, que se encontram à disposição
destes os carnês pertinentes ao lançamento
das Taxas de Licença, Funcionamento e

Publicidade – TLFP, referentes ao exercício de
2018.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03
de abril de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução da Ata de Registro de
Preços nº 078/2018, que tem por objeto a
aquisição de materiais a serem utilizados no
ambulatório de tratamento de feridas, cujo
contratado é CIRÚRGICA UNIÃO LTDA,
Protocolo PMJ nº 3.272/2018.
- Luciana Maria Boccardo Burini, Enfermeiro,
CPF/MF nº 109.157.788-90 e R.G. nº
18.444.447-0.
PORTARIA Nº 465, de 31 de março de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Exonerar VALDIR DE OLIVEIRA, R.G. nº
26.643.683-3 SSP/SP, do cargo de Diretor de
Departamento, que ocupa junto ao Departamento de Indústria, Comércio e Serviços da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social.

EDITAL DE AVISO Nº 008/2018.
Aviso a contribuintes do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 2018.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo etc., de conformidade
com o art. 292, inciso III, da Lei Complementar
Municipal nº 4, de 20 de dezembro de 1991
(Código Tributário do Município),
AVISA aos contribuintes nominados na relação
anexa, emitida pelo Departamento de Fiscalização Tributária, da Secretaria de Administração
e Finanças, que se encontram à disposição
destes os carnês pertinentes ao lançamento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA Nº 463, de 28 de março de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato nº 062/2018,
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referentes ao exercício de 2018.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03
de abril de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

que tem por objeto o fornecimento de tinta látex
branco fosco para utilização na demarcação
dos campos de futebol da SEJEL, cujo
contratado é DARDOUR TINTAS COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA-ME, Protocolo PMJ nº
3.270/2018.
- Ricardo Orsi, Diretor de Departamento,
CPF/MF nº 016.166.488-13 e R.G. nº
8.514.949-4.
PORTARIA Nº 464, de 28 de março de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de

PORTARIA Nº 466, de 31 de março de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Exonerar JOSINO JOSÉ DA SILVA, R.G. nº
15.942.360-0 SSP/SP, do cargo de Diretor de
Departamento, que ocupa junto ao Departamento de Trânsito e Transportes da Secretaria
Municipal de Segurança Pública.
PORTARIA Nº 467, de 31 de março de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Exonerar RENATO JOSÉ DE ALMEIDA
CHAVES FILHO, R.G. nº 10.713.886-4 SSP/SP,
do cargo de Diretor de Departamento, que
ocupa junto ao Departamento de Vigilância
Patrimonial da Secretaria Municipal de
Segurança Pública.
PORTARIA Nº 468, de 1º de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Nomear VALDIR DE OLIVEIRA, R.G. nº
26.643.683-3 SSP/SP, para ocupar a função de
Secretário Municipal, junto à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Social.
PORTARIA Nº 469, de 1º de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Nomear JOSINO JOSÉ DA SILVA, R.G. nº
15.942.360-0 SSP/SP, para ocupar a função de
Secretário Municipal, junto à Secretaria de
Mobilidade Urbana.
PORTARIA Nº 470, de 1º de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Nomear RENATO JOSÉ DE ALMEIDA
CHAVES FILHO, R.G. nº 10.713.886-4 SSP/SP,
para ocupar a função de Secretário Municipal,
junto à Secretaria Municipal de Segurança

Pública.
PORTARIA Nº 471, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução da Ata de Registro de
Preços nº 080/2018, que tem por objeto a
prestação de serviços de transporte de atletas
mediante locação de veículos tipo van ou
ônibus, cujo contratado é EXPRESSO JOTA
JOTA EIRELI EPP, Protocolo PMJ nº
3.816/2018.
- César Levi Granzotti Vieira, Monitor exercendo o cargo de Chefe de Divisão, CPF/MF nº
120.600.818-07 e R.G. nº 19.313.813-X.
PORTARIA Nº 472, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução da Ata de Registro de
Preços nº 081/2018, que tem por objeto a
prestação de serviços de transporte de atletas
mediante locação de veículos tipo van ou
ônibus, cujo contratado é GIRALDI & GIRALDI
TRANSPORTES E TURISMO-EPP, Protocolo
PMJ nº 3.816/2018.
- César Levi Granzotti Vieira, Monitor exercendo o cargo de Chefe de Divisão, CPF/MF nº
120.600.818-07 e R.G. nº 19.313.813-X.
PORTARIA Nº 473, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução da Ata de Registro de
Preços nº 082/2018, que tem por objeto a
prestação de serviços de transporte de atletas
mediante locação de veículos tipo van ou
ônibus, cujo contratado é MC LOCAÇÕES E
VIAGENS EIRELI-EPP, Protocolo PMJ nº
3.816/2018.
- César Levi Granzotti Vieira, Monitor exercendo o cargo de Chefe de Divisão, CPF/MF nº
120.600.818-07 e R.G. nº 19.313.813-X.
PORTARIA Nº 474, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, JAIR EDUARDO TESTA,
R.G. nº 8.452.592-7 SSP/SP, do emprego
público de Auxiliar de Operador de ETA, que
ocupava junto ao Departamento de Operação,
Manutenção e Expansão de Água da Secretaria
de Meio Ambiente.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de
abril de 2018.
PORTARIA Nº 475, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no artigo 52, §6º da Lei
Complementar Municipal nº 209/2012
RESOLVE:
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-Exonerar RENATA APARECIDA DE ANDRADE
OLIVEIRA, R.G. nº 26.489.665-8 SSP/SP, do
cargo público de Inspetor de Alunos, junto ao
Departamento de Ensino Fundamental da
Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 28 de
março de 2018.
PORTARIA Nº 476, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 010/2013, Protocolo
nº 13.643/2013, homologado em 04/04/2014,
cuja vigência foi prorrogada através do Decreto
Municipal nº 3.409, de 08 de março de 2016 e
em conformidade com o Protocolo nº
16.099/2017,
RESOLVE:
I-Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, instituído pela Lei Complementar Municipal
nº 209/2012, a adiante relacionada para o
cargo público efetivo indicado, ficando lotada
na respectiva unidade administrativa também
indicada:
JUSSARA DOMINICCI CANTIZANO - R.G. nº
42.096.419-8 SSP/SP– INSPETOR DE
ALUNOS– R$ 1.956,23 (um mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e vinte e três centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de 02
de abril de 2018.
PORTARIA Nº 477, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 010/2013, Protocolo
nº 13.643/2013, homologado em 04/04/2014,
cuja vigência foi prorrogada através do Decreto
Municipal nº 3.409, de 08 de março de 2016 e
em conformidade com o Protocolo nº
5.117/2018,
RESOLVE:
I-Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, instituído pela Lei Complementar Municipal
nº 209/2012, a adiante relacionada para o
cargo público efetivo indicado, ficando lotada
na respectiva unidade administrativa também
indicada:
MARIZA TORRES FERNANDES SARDINHA R.G. nº 15.558.448-0 SSP/SP– INSPETOR DE
ALUNOS– R$ 1.956,23 (um mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e vinte e três centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de 02
de abril de 2018.
PORTARIA Nº 478, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 010/2013, Protocolo
nº 13.643/2013, homologado em 04/04/2014,
cuja vigência foi prorrogada através do Decreto
Municipal nº 3.409, de 08 de março de 2016 e
em conformidade com o Protocolo nº
5.117/2018,
RESOLVE:
I-Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, instituído pela Lei Complementar Municipal
nº 209/2012, a adiante relacionada para o
cargo público efetivo indicado, ficando lotada
na respectiva unidade administrativa também
indicada:
ROSEMEIRE APARECIDA TEIXEIRA BOZZI R.G. nº 28.299.827-5 SSP/SP– INSPETOR DE
ALUNOS– R$ 1.956,23 (um mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e vinte e três centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de 02
de abril de 2018.

PORTARIA Nº 479, de 02 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 010/2013, Protocolo
nº 13.643/2013, homologado em 04/04/2014,
com vigência prorrogada através do Decreto
Municipal nº 3.409, de 08 de março de 2016 e
em conformidade com o Protocolo nº 251/2018,
RESOLVE:
I-Nomear, pelo regime jurídico único estatutário, instituído pela Lei Complementar Municipal
nº 209/2012, o adiante relacionado para o
cargo público efetivo indicado, ficando lotado
na respectiva unidade administrativa também
indicada:
MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA - R.G.
nº 33.508.402-3 SSP/SP – VIGILANTE
PATRIMONIAL – R$ 2.128,40 (dois mil, cento e
vinte e oito reais e quarenta centavos), junto ao
Departamento de Vigilância Patrimonial da
Secretaria Municipal de Segurança Pública.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de 02
de abril de 2018.
PORTARIA Nº 480, de 03 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 011/2013, Protocolo
nº 13.644/2013, homologado em 11/04/2014,
com vigência prorrogada através do Decreto
Municipal nº 3.410, de 09 de março de 2016 e
em conformidade com o Protocolo nº
2.362/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
JOSÉ CLAUDINO DA SILVA - R.G. nº
24.383.796-3 SSP/SP – MOTORISTA – R$
1.956,23 (um mil, novecentos e cinquenta e
seis reais e vinte e três centavos), junto a
Secretaria de Gabinete.
PORTARIA Nº 481, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Processo Seletivo objeto do Edital nº 003/2014,
Protocolo PMJ nº 13.857/2013, homologado
em 24/04/2014, com vigência prorrogada
através do Decreto Municipal nº 3.408, de 11
de março de 2016, e em conformidade com o
Protocolado sob nº 15.546/2017,
RESOLVE:
Nomear pelo regime da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, a adiante relacionada para
o emprego público indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
MÁRCIA LUZIA DA SILVA ALMEIDA– R.G. nº
22.552.461-2 SSP/SP – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – R$ 1.799,70 (um mil,
setecentos e noventa e nove reais e setenta
centavos), junto ao Departamento de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde.
PORTARIA Nº 482, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar o servidor abaixo para acompanhar
e fiscalizar a execução do Contrato nº 35/2018,
que tem por objeto o fornecimento de combustível etanol para atender a demanda de
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veículos da prefeitura, cujo contratado é
CENTRO AUTOMOTIVO JAGUARY LTDA,
Protocolo PMJ nº 1.803/2018.
- Alexandre Rodrigues Caetano, Chefe de
Divisão, CPF/MF nº 136.283.428-99 e R.G. nº
21.431.370-0.
II- Fica revogada a Portaria nº 422, de 19 de
março de 2018.
PORTARIA Nº 483, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato nº 44/2018,
que tem por objeto a aquisição de 01 mini
carregadeira sobre rodas, cujo contratado é
MASON EQUIPAMENTOS LTDA, Protocolo
PMJ nº 2.264/2018.
- Vagner Borges da Silva, Operador de
Máquinas exercendo o cargo de Chefe de
Divisão, CPF/MF nº 195.491.908-54 e R.G. nº
29.295.100-0.
PORTARIA Nº 484, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
NELSON CARLOS MARTINEZ RUELLA - R.G.
nº 47.376.710-7 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 485, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
CAMILA TOSCANO DA SILVA - R.G. nº
47.350.201-X SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 486, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:

Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
ELIANA APARECIDA DE AGUIAR - R.G. nº
21.807.538-8 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 487, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
INGRID LINS DA CRUZ AZEVEDO - R.G. nº
48.881.758-4 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 488, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
MICHELE EL KHOUEIRI LIMA - R.G. nº
43.951.304-2 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 489, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
RYLLA ZANINI SILVA - R.G. nº 40.829.868-6
SSP/SP – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73 (dois mil,
oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três
centavos), junto ao Departamento de Educação
Infantil da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 490, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
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Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
JADE OLIVEIRA MELO DA SILVA - R.G. nº
47.426.127-X SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 491, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
DAIANE DA SILVA FELIPE - R.G. nº
49.862.140-6 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 492, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
RENATA TAROSSI BORIN RECCHIA - R.G. nº
32.126.795-3 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 493, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
JENIFER PEREIRA DA SILVA - R.G. nº

44.723.388-9 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 494, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
ESTELA DE FREITAS RODRIGUES - R.G. nº
40.829.425-5 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 495, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
ALINE MARIALVA DE CARVALHO - R.G. nº
49.590.864-2 SSP/SP – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I- PEB I– R$ 2.838,73
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e
setenta e três centavos), junto ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação.
PORTARIA Nº 496, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
LUCAS VIEIRA DE ALMEIDA - R.G. nº
MG-12.373.556 SSP/MG – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 497, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
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RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
LEONARDO RIBEIRO DA SILVA - R.G. nº
47.427.822-0 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 498, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
RAFAEL DO COUTO CELESTINO - R.G. nº
48.720.119-X SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 499, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
FAGNER GERALDES BRAGA - R.G. nº
26.404.767-9 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 500, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
EDILAINE DE FÁTIMA PONTES - R.G. nº
49.580.461-7 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 501, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições

legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
WALLESKA OLIVEIRA PEREIRA DE SENA
NEIVA - R.G. nº 63.494.011-9 SSP/SP –
ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA– R$
2.128,40 (dois mil, cento e vinte e oito reais e
quarenta centavos), junto ao Departamento de
Educação Infantil da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 502, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
RÓBSON DE OLIVEIRA NEIVA - R.G. nº
60.536.301-8 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Educação Infantil da
Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 503, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
WANDERLEI CLARETE FERRARI - R.G. nº
8.929.421-X SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 504, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
DANTE LOWENTHAL LOPES FERREIRA R.G. nº 40.993.421-5 SSP/SP – ASSISTENTE
DE GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Educação Infantil da
Secretaria de Educação.
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PORTARIA Nº 505, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
MARINA CAIRES POLIDORO - R.G. nº
32.764.043-1 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 506, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
ERIKA MARQUES GARCIA - R.G. nº
47.363.645-1 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Ensino Fundamental
da Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 507, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.912/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
MARCÍLIO ANDRÉ MERONE - R.G. nº
21.869.663-2 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.128,40 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta centavos),
junto ao Departamento de Educação Infantil da
Secretaria de Educação.
PORTARIA Nº 508, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, ELISAMAR LOPES DE
ARAÚJO SANTOS, R.G. nº 26.909.265-1
SSP/SP, do emprego público de Professor de
Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental, que ocupava junto ao Departamento de
Educação Infantil da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 02 de
abril de 2018.
PORTARIA Nº 509, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de

São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, MARCILÉIA PATRÍCIO
PIRES CEZAR, R.G. nº 22.633.317-6 SSP/SP,
do cargo de Agente de Desenvolvimento
Infantil, que ocupava junto ao Departamento de
Educação Infantil da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 02 de
abril de 2018.
PORTARIA Nº 510, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato nº 054/2018,
que tem por objeto a locação do imóvel onde
se localiza o Arquivo Permanente da Prefeitura,
cujos contratados são ORLANDO DE CARRA
FILHO E MARIA DE LURDES SERRAGLIO DE
CARRA, Protocolo PMJ nº 4.423/2018.
- Mônica Aparecida Antoniacci Ianni, Assistente
de Gestão Pública exercendo o cargo de
Diretor de Departamento, CPF/MF nº
041.727.408-47 e R.G. nº 15.182.300-5.
PORTARIA Nº 511, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, SALOÁ CARDOSO
DOMINICHI, R.G. nº 33.798.752-X SSP/SP, do
cargo de Assistente de Gestão Pública, que
ocupava junto a Secretaria de Governo.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 28 de
março de 2018.
PORTARIA Nº 512, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 088/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 513, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 089/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é ALFALAGOS LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº

13

16.125.089-0.
PORTARIA Nº 514, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 090/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 515, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 091/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 516, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 092/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é CM HOSPITALAR S.A., Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 517, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 093/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº

22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 518, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 094/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é CM HOSPITALAR LTDA, Protocolo PMJ
nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 519, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 095/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 520, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 096/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 521, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 097/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, Protocolo PMJ nº
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3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 522, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 098/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 523, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 099/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 524, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 100/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, Protocolo
PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 525, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompa-
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nhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 101/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 526, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 102/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 527, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 103/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é NATULAB LABORATÓRIO S/A, Protocolo
PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 528, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 104/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 529, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,

RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 105/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é PORTAL LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 530, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 106/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 531, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 107/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é R.A.P. APARECIDA – COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 532, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 108/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 533, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 109/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, Protocolo PMJ nº 3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
PORTARIA Nº 534, de 04 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como,
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 110/2018, que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos, cujo contratado é VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Protocolo PMJ nº
3.432/2018.
- Daniela Cristina da Silva Norberto, Farmacêutico, CPF/MF nº 158.457.548-44 e R.G. nº
22.943.064-8.
- Eliane Maião, Assistente de Gestão Pública,
CPF/MF nº 089.630.318-70 e R.G. nº
16.125.089-0.
Dep. de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista da classificação em Concurso
Público, convocamos os abaixo relacionados,
para comparecerem à Prefeitura do Município
de Jaguariúna, visando medidas para
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, por um período de até 180 (cento e
oitenta) dias, em razão da ocorrência de
excepcional interesse público – Regime da
CLT.
O não comparecimento no prazo de 03 (três)
dias, contados a partir da publicação deste,
caracterizará desistência à vaga temporária,
ensejando a convocação dos classificados
imediatos.
Concurso nº 001/2017

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
I – PEB I (EDUCAÇÃO INFANTIL)
76º
77º
78º
79º
80º
Silva
81º
82º
Martins
83º
84º
85º
86º
87º

Silvia Regina De Francischi
Patrícia Marcelino
Cristiane De Lima Gonçalves
Lidia Macedonio De Sua
Amanda Celestino Cassange Da
Samara Domen Goes
Talita Nayla Carmona Marcheti
Jaqueline Da Silva Gomes Santos
Michela De Souza Almeida Ito
Mayara De Souza Zeferino
Raimunda Cristina Rocha Teixeira
Maria Da Conceição Dos De Souza

Jaguariúna, 05 de abril de 2018.
Departamento de Recursos Humanos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista da classificação em Concurso
Público, convocamos os abaixo relacionados,
para comparecerem à Prefeitura do Município
de Jaguariúna, visando medidas para ADMISSÃO – Regime Jurídico Único Estatutário.
O não comparecimento no prazo de 03 (três)
dias, contados a partir da publicação deste,
caracterizará desistência, ensejando a
convocação dos classificados imediatos.
Concurso nº 011/2013
Cargo: MOTORISTA
32º
Claudeir Batista Lopes
Concurso nº 011/2015
Cargo: MÉDICO
27º Juliana Tamiris Geromel
Concurso nº 001/2017
Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
31°
Lucas Cardoso Vieira Amâncio
33º
Maria Clara Conte Goulart
36º
Michele Alves Cardoso
37º
Patrícia de Cássia Dutra
Cargo: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA
19º
Joyce Ferreira Cavallette
21º
Luiz Moretti
22º
Denny Lawrence Da Silva
23º
Maria Theresa Sartorelli Serrato
24º
Leonardo Biaco Gonçalves
25º
Gustavo Turin Di Fonzo
26º
Angélica Spagiari De Godoy
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
I – PEB I (Infantil)
18º
Deyse Cristina da Silva Gomes
20º
Amanda Figueira Capelo Bassetto
21º
Talita Ribeiro de Melo
22º
Nelma Siqueira Alves Ferreira
Jaguariúna, 05 de abril de 2018.
Departamento de Recursos Humanos

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
RETIFICAÇÃO - Retificação do número do
Processo administrativo na publicação do
Extrato de dispensa de chamamento Publico n°
SAS 001/2018, publicado em 24/03/2018 na
Imprensa Oficial.
O número que consta no documento, já
divulgado, é 17.153/2017 e o correto é
17.212/2017.

SECRETARIA DE TURISMO E
CULTURA

A Prefeitura de Jaguariúna através da
Secretaria de Turismo e Cultura, publica
abaixo a relação dos habilitados no edital
de credenciamento número 01/2018,
referente a Escola das Artes. Vale lembrar
que os habilitados devem aguardar o
contato da secretaria, a ser feito posteriormente.
Confira a Lista:
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018 –
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados
que encontra-se aberto nesta Prefeitura,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018, cujo
objeto é o fornecimento eventual e parcelado
de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s), conforme quantidades e demais
especificações descritas no Edital. A data para
o credenciamento e o recebimento dos
envelopes se dará no dia 20 de Abril de 2018
às 09:00 horas. O Edital completo poderá ser
consultado e adquirido no Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo
Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no
horário das 08:00 às 16:00 horas, pelo valor de
R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 10 de Abril de 2018.
Mais informações poderão ser obtidas pelos
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19)
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9825, com
Renato, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19)
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9707, com
Esther e (19) 3867-9757, com Henrique ou pelo
endereço eletrônico: aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Abril de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados
que encontra-se aberto nesta Prefeitura,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018, cujo
objeto é a contratação de empresa para
locação de microcomputadores, conforme
quantidades e demais especificações descritas
no Edital. A data para o credenciamento e o
recebimento dos envelopes se dará no dia 23
de Abril de 2018 às 14:00 horas. O Edital
completo poderá ser consultado e adquirido no
Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas,
pelo valor de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou
obtido gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 11de
Abril de 2018. Mais informações poderão ser
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19)
3867-9825, com Renato, (19) 3867-9792, com
Ricardo, (19) 3867-9807, com Nayma, (19)
3867-9707, com Esther e (19) 3867-9757, com
Henrique ou pelo endereço eletrônico:
nayma@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 06 de Abril de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados
que o Pregão acima mencionado, que tem
como objeto “eventual prestação de serviços
de sonorização”, foi revogado em todos os
termos.
Jaguariúna,04 de Abril de 2018.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018.
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que o Pregão acima mencionado,
que tem por objeto eventual e parcelado de
medicamentos, foi adjudicado e homologado
respectivamente em 02 de abril de 2018, em
favor das licitantes a seguir com seus respectivos itens, valores unitários e totais:
Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTR. DE
PROD. HOSP. LTDA.

Total Fornecedor R$ 5.980,00 - (Cinco mil,
novecentos e oitenta reais)
Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A.

Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: A.R. Bento Informática - ME.
Fica prorrogada a vigência por mais 10 (dez)
dias, contados a partir de 14 de março de
2018.
Continuam em vigor as demais cláusulas
contratuais.
Secretaria de Gabinete, 14 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

Total Fornecedor R$ 132.080,00 - (Cento e
trinta e dois mil e oitenta reais) Fornecedor:
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

AVISO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO
CONVITE N. 001/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que em sessão pública realizada
em 28 de março de 2018, às 14:30 horas na
sala de sessão do Departamento de Licitações
e Contratos, foram protocolados 03 envelopes
para a realização do objeto do Convite acima
mencionado, onde foram inabilitadas as
licitantes Eduardo Queiroz Sociedade
Individual de Advocacia eRocha e Machado
Sociedade de Advogados, por motivos insertos
no processo licitatório, sendo habilitada a
licitante Gaban Monteiro Sociedade de
Advogados.
Jaguariúna, 28 de março de 2018.
NaymaTiciane de Almeida Pessin
Presidente da Comissão Permanente de
Licitação

Total Fornecedor R$ 23.515,00 - (Vinte e três
mil, quinhentos e quinze reais)
Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A.

Total Fornecedor R$ 30.810,00 - (Trinta mil,
oitocentos e dez reais)
Fornecedor: VALINPHARMA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.

Total Fornecedor R$ 1.404.683,28 - (Um
milhão, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e
oitenta e três reais e vinte e oito centavos)
Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COM.
IMP. E EXPORTACAO LTDA.

Total Fornecedor R$ 39.736,00 - (Trinta e nove
mil, setecentos e trinta e seis reais)
Homologando ainda que os itens 03, 04, 06,
07, 11, 15, 16 e 17 foram considerados
desertos.
Secretaria de Gabinete, 02 de abril de 2018.
Marisa Aparecida Rissatti – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva Secretária de Gabinete
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018.
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que o Pregão acima mencionado,
que tem por objeto eventual e parcelado de
medicamentos, foi adjudicado e homologado
respectivamente em 03 de abril de 2018, em
favor das licitantes a seguir com seus respectivos itens, valores unitários e totais:
Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Total Fornecedor R$ 1.168,00 - (Hum mil, cento
e sessenta e oito reais)
Homologando ainda que os itens 07 e 09 foram
considerados fracassados e os itens 05, 06, 08,
12, 13 e 14 foram considerados desertos.
Secretaria de Gabinete, 03 de abril de 2018.
Aline Fernanda Arruda Leite – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva Secretária de Gabinete
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que os itens descritos abaixo,
oriundos do Pregão acima mencionado, tendo
como objeto a prestação de serviço de licença
para uso de sistema de gerência de ISSQN
(Imposto de Serviço de Qualquer Natureza)
Adjudicado em 27 de março de 2018 e
Homologado em 28 de março de 2018, em
favor da licitante a seguir com seu respectivo
item e valor total para 12 meses:
Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

Total Fornecedor R$ 656.000,00 - (Seiscentos
e cinquenta e seis mil reais)
Secretaria de Gabinete, 28 de Março de 2018.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que o Pregão acima mencionado,
que tem por objeto “Prestação de serviços de
hospedagem em casa de repouso”, foi
adjudicado e homologado dia 05 de abril de
2018, em favor da Licitante a seguir:
Fornecedor: TERCA DA SERRA - CLINICA
TERAPEUTICA E HOSPEDAGEM PARA
IDOSOS LTDA - ME
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
Contrato nº 058/2018
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Cal Oeste Ltda.
Objeto: Fornecimento de até 220 toneladas de
cal hidratada
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 107.800,00
Secretaria de Gabinete, 16 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

Total Fornecedor R$ 1.449.600,00 - (Um
milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil e
seiscentos reais)
Luciene Dell Vecchio - Pregoeira
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva –
Secretária de Gabinete
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que o Pregão acima mencionado
tendo como objeto o “Fornecimento de até 220
toneladas de carvão vegetal ativado em pó
umectado”, foi Adjudicado e Homologado em
04 de abril de 2018, em favor da licitante a
seguir,com seu respectivo valor unitário e total:
Fornecedor: RESINAS ARAUCÁRIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Total Fornecedor R$ 59.360,00 - (cinquenta e
nove mil, trezentos e sessenta reais)
Esther Lana Vieira – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva –
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 027/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
Processo Administrativo Nº 831/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 076/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: Giometti e Giometti Ltda. –
ME.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de
materiais para uso do Departamento de
Odontologia. – itens 05, 06, 07, 10 e 16.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 49.986,00.
Secretaria de Gabinete, 20 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 079/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: Agro Pecuária Ditinho Ltda. EPP.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de
ração para cães e gatos adultos. – itens 01 e
02.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 62.050,00.
Secretaria de Gabinete, 20 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 080/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: Expresso Jota JotaEireli -
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EPP.
Objeto: Eventual prestação de serviços de
transportes de atletas em veículos tipo ônibus.
– item 02.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 45.750,00.
Secretaria de Gabinete, 02 de abril de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: Giraldi & Giraldi Transportes
e Turismo Ltda. - EPP.
Objeto: Eventual prestação de serviços de
transportes de atletas em veículos tipo Van. –
itens 03 e 04.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 124.500,00.
Secretaria de Gabinete, 02 de abril de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2017.
Pregão Presencial nº 072/2017.
Empenho nº 6322/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense
Ltda.
Objeto: Fornecimento de Material Hospitalar.
Valor do Empenho: R$ 417,00.
Data do Empenho: 22/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2017.
Pregão Presencial nº 153/2017.
Empenho nº 6319/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: GabeeFoods Comércio de Alimentos Eireli - EPP.
Objeto: Fornecimento de suplementos, dietas e
leites.
Valor do Empenho: R$ 2.220,00.
Data do Empenho: 22/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2017.
Pregão Presencial nº 161/2017.
Empenho nº 6325/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: L.P. Santos Atacadista – ME.
Objeto: Fornecimento de suplementos, dietas e
leites.
Valor do Empenho: R$ 1.656,00.
Data do Empenho: 22/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2017.
Pregão Presencial nº 055/2017.
Empenho nº 6327/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Max Medical Com. Prod. Med.
Hospit. Ltda. – EPP.
Objeto: Fornecimento de Material Hospitalar.
Valor do Empenho: R$ 1.872,00.
Data do Empenho: 22/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2017.
Pregão Presencial nº 161/2017.
Empenho nº 6326/2018.
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Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Medicam Medicamentos Campinas
Ltda. - EPP.
Objeto: Fornecimento de suplementos, dietas e
leites.
Valor do Empenho: R$ 1.458,00.
Data do Empenho: 22/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2017.
Pregão Presencial nº 055/2017.
Empenho nº 6321/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Medimport Com. Prod. Hospit. Eireli.
Objeto: Fornecimento de Material Hospitalar.
Valor do Empenho: R$ 3.340,00.
Data do Empenho: 22/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2017.
Pregão Presencial nº 055/2017.
Empenho nº 6324/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Rosicler Cirúrgica Ltda. - EPP.
Objeto: Fornecimento de Material Hospitalar.
Valor do Empenho: R$ 2.150,00.
Data do Empenho: 22/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018.
Pregão Presencial nº 001/2018.
Empenho nº 6318/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Giometti e Giometti ME.
Objeto: Fornecimento de Material Odontológico.
Valor do Empenho: R$ 1.239,78.
Data do Empenho: 23/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018.
Pregão Presencial nº 174/2017.
Empenho nº 6654/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Licitavet Comercial Ltda. – EPP.
Objeto: Fornecimento de Ração para animais.
Valor do Empenho: R$ 3.654,00.
Data do Empenho: 27/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018.
Pregão Presencial nº 017/2018.
Empenho nº 6991/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Raul Dal Bo Rosa 43090363844.
Objeto: Fornecimento de água mineral.
Valor do Empenho: R$ 259,60.
Data do Empenho: 27/03/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018.
Pregão Presencial nº 030/2018.
Empenho nº 6958/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Agro Pecuária Ditinho Ltda. – EPP.
Objeto: Fornecimento de Ração para animais.
Valor do Empenho: R$ 5.835,20.
Data do Empenho: 02/04/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0

Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2018.
Pregão Presencial nº 003/2018.
Empenho nº 6929/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: Endofarma Farmácia de Manipulação Ltda. – ME.
Objeto: Fornecimento de Medicamentos.
Valor do Empenho: R$ 187,20.
Data do Empenho: 02/04/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2017.
Pregão Presencial nº 153/2017.
Empenho nº 6959/2018.
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Detentora: GabeeFoods Comércio de Alimentos Eireli - EPP.
Objeto: Fornecimento de suplementos, dietas e
leites.
Valor do Empenho: R$ 2.220,00.
Data do Empenho: 02/04/2018.
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa nº 002/2018.
Contrato nº: 039/2018
Contratado: MSC Playground LTDA - EPP
Objeto: Aquisição de playground para o Parque
Santa Maria.
Prazo do objeto: 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 7.950,00.
Secretaria de Gabinete, 19 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 006/2018.
CONTRATO Nº 056/2018
Contratado: ESCRITÓRIO TÉCNICO DE
ASSESSORIA
ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Objeto: Contratação de empresa para
Elaboração da Avaliação Atuarial 2018 para o
regime próprio de Previdência.
Prazo do objeto: 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 5.000,00.
Secretaria de Gabinete, 19 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5668/2018
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de
Educação que autorizou a dispensa de
licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso
X, da Lei nº 8666/93, a favor de GILSON
TONIETTI e EVA APARECIDA TONIETTI, para
locação de imóvel localizado na Rua Laranjeira, 364, Bairro Roseira de Cima, no Município
de Jaguariúna – SP, pelo valor mensal de R$
4.000,00 (quatro mil reais), totalizando para o
período de 12 (doze) meses o valor de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Em face ao disposto no artigo 24 inciso X da
Lei nº 8.666/93, vez que o processo se
encontra devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 27 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5668/2018
Locatária: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Locadores: Gilson Tonietti e Eva Aparecida
Tonietti
Objeto: locação de imóvel situado na Rua

Laranjeira, 364, Roseira de Cima, Jaguariúna,
São Paulo, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação.
Prazo do Objeto: 12 (doze) meses.
Valor mensal; R$ 4.000,00.
Valor Total: R$ 48.000,00.
Base legal: artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93
Secretaria de Gabinete, 27 de março de 2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5667/2018
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de
Educação que autorizou a dispensa de
licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso
X, da Lei nº 8666/93, a favor de EDSON DE
MORAES, para locação de imóvel localizado
na Rua Carlos Bergamasco, 115 – Bairro Nova
Jaguariúna, no Município de Jaguariúna – SP,
pelo valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), totalizando para o período
de 12 (doze) meses o valor de R$ 126.000,00
(cento e vinte e seis mil reais).Em face ao
disposto no artigo 24 inciso X da Lei nº
8.666/93, vez que o processo se encontra
devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 27 de março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5667/2018
Locatária: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Locador: Edson de Moraes.
Objeto: locação de imóvel situado na Rua
Carlos Bergamasco, 115, Nova Jaguariúna,
Jaguariúna, São Paulo, para abertura de uma
nova creche.
Prazo do Objeto: 12 (doze) meses.
Valor mensal; R$ 10.500,00.
Valor Total: R$ 126.000,00.
Base legal: artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93
Secretaria de Gabinete, 27 de março de 2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 147/2017
Contratada: E Henrique Martins - ME
Objeto: Prestação de Serviços de desinsetização, desratização e limpezas em caixas d´água
nas unidades escolares.
Fica alterada a razão social da CONTRATADA
para IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E
IMUNIZADORA LTDA, permanecendo o
mesmo endereço comercial, a partir de 22 de
março de 2018.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas
e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 22 de março de 2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2018
Pregão Presencial nº 178/2017
Empenho: 6877/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Finanças
Detentora: Phabrica de Produções Serviços de
propaganda e publicidade LTDA – EPP.
Objeto: Serviço de publicação de atos oficiais
em jornal de grande circulação no Estado de
SP e Diário Oficial da União.
Valor do Empenho: R$ 232,00
Data do empenho: 27/03/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2018
Pregão Presencial nº 178/2017
Empenho: 6875/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Finanças
Detentora: Phabrica de Produções Serviços de
propaganda e publicidade LTDA – EPP.
Objeto: Serviço de publicação de atos oficiais
em jornal de grande circulação no Estado de
SP e Diário Oficial da União.
Valor do Empenho: R$ 1.450,00
Data do empenho: 23/03/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2018.
Pregão Presencial nº 11/2018
Empenho: 6873/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Finanças
Detentora: Miranda Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios LTDA - EPP
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e
Descartáveis
Valor do Empenho: R$ 2.925,00
Data do empenho: 23/03/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
053/2018.
Pregão Presencial nº 017/2018
Empenho: 6754/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e
Cultura
Detentora: Raul Dal’Bo Rosa 43090363844
Objeto: Aquisição de Água Mineral
Valor do Empenho: R$ 295,89
Data do empenho: 23/03/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
252/2017.
Pregão Presencial nº 131/2017
Empenho: 6976/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e
Serviços
Detentora: A.L.F Serviços e Construções
EIRELI – EPP
Objeto: Prestação de serviços de roçagem de
terrenos
Valor do Empenho: R$ 10.441,85
Data do empenho: 27/03/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
036/2018.
Pregão Presencial nº 008/2017
Empenho: 6893/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação
Detentora: Ana Valéria Tonelotto EPP
Objeto: Aquisição de Material de papelaria
Valor do Empenho: R$ 3.266,98
Data do empenho: 26/03/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2017.
Pregão Presencial nº 050/2017
Empenho: 7195/2018

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação
Detentora: Patamar comércio de produtos em
geral EIRELI-ME
Objeto: Aquisição de produtos de limpeza e
higiene
Valor do Empenho: R$ 192.872,70
Data do empenho: 02/04/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
141/2017.
Pregão Presencial nº 069/2017
Empenho: 7196/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação
Detentora: Rodrigo Tonelotto
Objeto: Aquisição de produtos de limpeza e
higienização
Valor do Empenho: R$ 15.686,70
Data do empenho: 02/04/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
186/2017.
Pregão Presencial nº 069/2017
Empenho: 7197/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação
Detentora: Rodrigo Tonelotto
Objeto: Aquisição de produtos de limpeza e
higienização
Valor do Empenho: R$ 14.428,00
Data do empenho: 02/04/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/0-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
CONTINUAÇÃO
DECRETO Nº 3.733, de 06 de abril de 2018.
Dispõe sobre aprovação de loteamento
denominado “Reserva Santa Izabel”.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., com apoio no art. 63, XXII, da
Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de parcelamento do solo, mediante loteamento, sob a
denominação de “Reserva Santa Izabel”,
conforme os elementos constantes do
protocolado nº 396/2018, referente a um imóvel
situado neste Município, com área de
474.335,31m² (quatrocentos e setenta e quatro
mil, trezentos e trinta e cinco metros e trinta e
um centímetros quadrados), objeto da
matrícula nº 11.316, do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, de
propriedade de Sonia Regina de Alvares Otero
Fernandes, constituído de lotes para fins
residenciais.
Parágrafo único. O loteamento a que alude
este artigo obedecerá as normas urbanísticas
convencionais constantes nos projetos
respectivos.
Art. 2º Deverão ser executados no loteamento,
a expensas do loteador e sem quaisquer ônus
à Prefeitura, dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, a contar da data do registro do
projeto do loteamento perante o Oficial de
Registro de Imóveis competente e na conformidade dos prazos e padrões estabelecidos no
cronograma, as seguintes obras e serviços,
precedidos de projetos apresentados e
aprovados pela Prefeitura:
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a) demarcação topográfica das quadras e lotes
com utilização de marcos de concreto;
b) execução de terraplanagem para abertura
de ruas, levando-se em consideração as
declividades apresentadas no projeto de
terraplanagem;
c) implantação de rede de distribuição de água
potável, bem como, a execução das ligações;
d) implantação de rede coletora de esgoto
inclusive nas vielas sanitárias, incluindo a
estação elevatória, com sua respectiva
interligação com a rede pública; bem como, a
execução das ligações de cada lote, de acordo
com o projeto apresentado e demais exigências fixadas pelo Grupo de Análise e Aprovação
de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB;
e) execução de rede de energia elétrica para
iluminação pública, atendendo aos padrões
pela Prefeitura, conforme projeto a ser
apresentado e aprovado pela CPFL – Jaguari,
e execução de rede de abastecimento
domiciliar;
f) execução de rede de escoamento e
drenagem de águas pluviais, inclusive nas
vielas sanitárias, atendendo aos projetos
apresentados. Nos lotes que constam vielas
deverão ser executadas as respectivas
ligações;
g) execução de pavimentação asfáltica, com
execução de guias e sarjetas em concreto,
atendendo aos respectivos projetos apresentados;
h) execução de sinalização viária para
orientação do tráfego de veículos, em
atendimento ao Código de Trânsito Brasileiro,
de acordo com o projeto apresentado;
i) execução de arborização do loteamento,
atendendo a exigência da Secretaria de Meio
Ambiente e GRAPROHAB;
j) implantação da sinalização das vias e praças,
de forma vertical e horizontal, nos moldes
definidos e com as respectivas denominações
a serem fornecidas pela Prefeitura;
k) inserção de placas indicativas com nome
das ruas em cada esquina e praças, após a
devida denominação, observando-se as
normas vigentes da Prefeitura;
§ 1º É vedada a impermeabilização do solo
destinado à área verde.
§ 2º As redes de abastecimento de água,
coletora de esgotos e estação elevatória de
esgoto deverão estar em condições de
operação por ocasião do início da ocupação
efetiva dos lotes, condicionada à apresentação
da licença de operação da CETESB e
conforme condições e prazos estipulados pelo
Certificado GRAPROHAB nº 094/2017 e seu
respectivo Termo de Compromisso.
§ 3º O presente empreendimento deverá ter
suas obras de implantação iniciadas em no
máximo 30 (trinta) dias após o registro do
empreendimento perante o Oficial de Registro
de Imóveis competente.
§ 4º O loteador deverá comunicar à Prefeitura,
por escrito, quando do início de cada obra ou
serviço constante deste decreto.
§ 5º Após o registro de que trata o art. 18, da
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, deverá a loteadora cientificar a Prefeitura, inclusive com cópia da respectiva matrícula
registrada, sob pena de caducidade da
aprovação.
§ 6º O empreendedor deverá, ainda, cumprir as
disposições contidas no Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA nº
18581/2017, expedido pela CETESB.
Art. 3º Enquanto as obras e serviços referidos
neste decreto não forem executados pelo
loteador e julgados aceitos pela Prefeitura, a
conservação e manutenção destes continuarão
sob a inteira responsabilidade do loteador.
§ 1º Obriga-se o loteador a efetuar a manutenção de todos os serviços de infraestrutura
executados, até o recebimento efetivo e
definitivo do loteamento por parte da Prefeitura.
§ 2º O empreendimento somente poderá ser
ocupado após o recebimento da Licença de

Operação expedida pela CETESB, para a qual
o empreendedor deverá apresentar o TVO –
Termo de Vistoria de Obra expedido pela
Prefeitura do Município de Jaguariúna, de
modo a atender aos padrões estabelecidos.
Art. 4º A Prefeitura reserva-se no direito de
recusar toda e qualquer obra ou serviço no
todo ou em parte que não atender às especificações técnicas constantes dos projetos
apresentados e demais exigências fixadas
tanto pela Prefeitura como pelo GRAPROHAB
e demais órgãos competentes.
Art. 5º O loteamento será oficialmente recebido
pela Prefeitura após a efetivação de todas as
obras e serviços, uma vez devidamente
aprovados e aceitos pelos seus órgãos
pertinentes, condicionando-se, ainda, além da
apresentação da licença de operação emitida
pela CETESB, ao pleno cumprimento, no que
couber, pelo loteador, do teor do termo de
compromisso e de garantia celebrado e da
correlata escritura pública de caução em
virtude de compromisso de realização de
infraestrutura com garantia hipotecária, a ser
lavrada no Tabelião de Notas.
Art. 6º Após o recebimento definitivo das obras
e serviços por parte da Prefeitura, mediante
termo específico de aceitação definitiva, o
loteador ficará, ainda, responsável, na forma da
lei, por defeitos ou vícios redibitórios, inadequações e insuficiência dos materiais aplicados e
pela imperfeição dos serviços executados, por
quaisquer defeitos ou imperfeições construtivos, bem como, pela solidez e segurança das
obras e serviços, ainda que resultantes do solo,
da execução dos trabalhos, assim como, em
razão dos materiais empregados, quer eles
sejam de natureza técnica ou operacional,
obrigando-se, a suas custas, a reparações e/ou
substituições que se fizerem necessárias para
o perfeito cumprimento de suas obrigações.
Parágrafo único. Se o loteador não executar os
reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe
forem determinados pela Prefeitura, esta, se
assim lhe convier, poderá mandar executá-los
por conta e risco daqueles, por outras
empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.
Art. 7º O loteador deverá consignar nos
contratos de compra e venda de lotes e nas
escrituras definitivas, todas as restrições
(convencionais ou legais, urbanísticas ou
construtivas) que eventualmente gravem os
lotes, principalmente as servidões administrativas, faixas ou vielas sanitárias não edificáveis
e a natureza do loteamento.
Parágrafo único. No caso de haver restrições
convencionais ou legais, urbanísticas ou
construtivas, no contrato padrão registrado no
Cartório de Registro de Imóveis, o loteador
está obrigado a dar ciência, por escrito, à
Prefeitura.
Art. 8º Em garantia da execução das obras e
serviços referidos no art. 2º, deste decreto, e
demais encargos previstos nas normas
jurídicas, decorrentes do loteamento
supramencionado, o loteador dá em hipoteca
de primeiro grau à Prefeitura, o imóvel loteando
objeto da matrícula nº 11.316, do Oficial de
Registro de Imóveis de Jaguariúna-SP, nos
termos da escritura pública de caução em
virtude de compromisso de realização de
infraestrutura com garantia hipotecária, a ser
lavrada em Tabelião de Notas.
Parágrafo único. Após o registro do loteamento
alusivo ao imóvel objeto da matrícula nº
11.316, do Oficial de Registro de Imóveis
Jaguariúna-SP, a Prefeitura efetivará a
liberação do ônus hipotecário somente
relativamente aos lotes de terrenos, oriundos
do loteamento, a saber: Quadra A, lotes 01 ao
09; Quadra B, lotes 01 ao 10; Quadra C, lotes
01 ao 08; Quadra D, lotes 01 ao 12; Quadra E,
lotes 01, 02, 05 e 07 ao 12; Quadra F, lotes 01
ao 10; Quadra G, lotes 01 ao 12; Quadra H,
lotes 01, 03 ao 05 e 08 ao 17; Quadra I, lotes
01 ao 18; Quadra J, lotes 01 ao 28; Quadra K,
lotes 01 ao 11; Quadra L, lotes 01 ao 22, 27 ao
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ATRIBUIÇÕES DA FFUNÇÃO

VAGAS

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA Nº 535, de 05 de abril de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no art. 211 e ss., da Lei
Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio
de 2012, e, ainda, em conformidade com a
solicitação protocolada sob nº 4153/2018,
RESOLVE:
Conceder, a pedido, a partir de 09 de abril de
2018 e pelo período de 02 (dois) anos, a
servidora SILVANA LIMA TOMAZ, R.G. nº
23.746.963-7 SSP/SP, ocupante do cargo
público de Pajem, licença não remunerada
para o trato de interesses particulares.

1.5. As funções, escolaaridade mínima exigida, salário inicial e vagaas são os estabelecidos
na TABELA I a seguir.

1.2. O prazo de validadde deste Processo Seletivo Simplificado será de
d 01(um) ano.
1.3. O período de vallidade estabelecido para este Processo Selettivo Simplificado não
gera,para a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, a obrigatoriedade de
aproveitar todos os candidatoss aprovados. A aprovação gera, para o candiddato, apenas o direito à
preferência na contratação, deppendendo da sua classificação no Processo Seeletivo.
1.4. As vagas oferecidas mediante este Processo Seletivo Sim
mplificado são para o
Municípiode Jaguariúna/SP e os locais de trabalho serão definidos pela Seecretaria Municipal de
Educação no ato da contrataçãão e poderão ser alterados no decorrer da vigêência do contrato.

ÕES PRELIMINARES
I – DAS DISPOSIÇÕ
1.1. O Processo Seleetivo Simplificado para docentes destina-see ao provimento das
funçõesna área da educaçãoo, em caráter temporário (quando houver situação de vacância
transitória do emprego público, caracterizada por faltas, afastamentos e liccença do seu titular) e
para atender situações de exceepcional interesse público, pelo regime da Connsolidação das Leis de
Trabalho – CLT, nas funções ddescritas na tabela I deste edital.

DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP, no uso de suas
A PREFEITURA D
atribuiçõesestabelece a ABE
ERTURA DE INSCRIÇÕES para Proceesso Seletivo Público
Simplificado visando selecionnar profissionais de educação para atuar em caráter
c
temporário nas
Unidades Escolares da Rede M
Municipal nos diferentes níveis de ensino, noos termos previstos no
artigo 37 da Constituição Feederal inciso IX, Lei Federal 8.745/93, alteerada pela lei Federal
9.849/99, Deliberação TC-A-115248/026/04 do Tribunal de Contas do Estaado de São Paulo e Lei
Municipal 873/89.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP, no uso de suas
A PREFEITURA D
atribuiçõesestabelece a ABE
ERTURA DE INSCRIÇÕES para Proce
esso Seletivo Público
Simplificado visando selecion
nar profissionais de educação para atuar em caráter
c
temporário nas
Unidades Escolares da Rede M
Municipal nos diferentes níveis de ensino, no
os termos previstos no
artigo 37 da Constituição Fe
ederal inciso IX, Lei Federal 8.745/93, alte
erada pela lei Federal
9.849/99, Deliberação TC-A-1
15248/026/04 do Tribunal de Contas do Esta
ado de São Paulo e Lei
Municipal 873/89.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS

ÕES PRELIMINARES
I – DAS DISPOSIÇÕ
1.1. O Processo Sele
etivo Simplificado para docentes destina-se
e ao provimento das
funçõesna área da educação
o, em caráter temporário (quando houver situação de vacância
transitória do emprego público, caracterizada por faltas, afastamentos e lic
cença do seu titular) e
para atender situações de exce
epcional interesse público, pelo regime da Con
nsolidação das Leis de
Trabalho – CLT, nas funções d
descritas na tabela I deste edital.
1.2. O prazo de validad
de deste Processo Seletivo Simplificado será de
d 01(um) ano.
1.3. O período de vallidade estabelecido para este Processo Selettivo Simplificado não
gera,para a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, a obrigatoriedade de
aproveitar todos os candidatoss aprovados. A aprovação gera, para o candid
dato, apenas o direito à
preferência na contratação, dep
pendendo da sua classificação no Processo Se
eletivo.
1.4. As vagas oferecidas mediante este Processo Seletivo Sim
mplificado são para o
Municípiode Jaguariúna/SP e os locais de trabalho serão definidos pela Se
ecretaria Municipal de
Educação no ato da contrataçã
ão e poderão ser alterados no decorrer da vigê
ência do contrato.
1.5. As funções, escola
aridade mínima exigida, salário inicial e vaga
as são os estabelecidos
na TABELA I a seguir.

TABELA I – FUNÇÕES, SALÁRIO INICIAL, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, ATRIB
BUIÇÃO DA FUNÇÃO E VAGAS.

FUNÇÃO

SALÁRIO
INICIAL

Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

EDITAL Nº 009/2018

PROCESSO SELETIVO Nºº 01/2018PARA CONTRATAÇÃO DE PR
ROFISSSIONAIS DA
EDUCAÇÃO EM CAR
RÁTER TEMPORÁRIO PARA O ANO LE
ETIVO DE 2018

EDITAL Nº 009/2018

ESCOLA
ARIDADE MÍNIMA
EXIGIDA

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nºº 01/2018PARA CONTRATAÇÃO DE PR
ROFISSSIONAIS DA
EDUCAÇÃO EM CAR
RÁTER TEMPORÁRIO PARA O ANO LE
ETIVO DE 2018

SALÁRIO
INICIAL

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;

TABELA I – FUNÇÕES, SALÁRIO INICIAL, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, ATRIB
BUIÇÃO DA FUNÇÃO E VAGAS.

FUNÇÃO

29, 34, 37 ao 39 e 41 ao 43; Quadra M, lotes
01 ao 09; Quadra N, lotes 01, 04, 05, 09, 10,
20, 32 e 33; Quadra O, lotes 08 ao 10 e 13;
Quadra Q, lotes 01 ao 04, 07, 08 e 11; Quadra
R, lotes 01 ao 11; Quadra S, lotes 01 ao 06;
Quadra T, lotes 01 ao 09; Quadra U, lotes 02 e
06 ao 08; Quadra V, lotes 01 e 02; Quadra W,
lotes 01 ao 03; Quadra X, lotes 01 ao 11, 14,
15 e 18 ao 20; Quadra Y, lotes 01 ao 03; e
Quadra A1, lote 01, totalizando 256 (duzentos e
cinquenta e seis) lotes, permanecendo a
garantia hipotecária remanescente, que grava
111 (cento e onze) lotes de terrenos oriundos
do loteamento, a saber: Quadra E, lotes 03, 04
e 06; Quadra H, lotes 02, 06 e 07; Quadra L,
lotes 23 ao 26, 30 ao 33, 35, 36 e 40; Quadra
M, lotes 10 ao 40; Quadra N, lotes 02, 03, 06
ao 08, 11 ao 19, 21 ao 31, 34 e 35; Quadra O,
lotes 01 ao 07, 11, 12 e 14 ao 19; Quadra P,
lotes 01 ao 03; Quadra Q, lotes 05, 06, 09 e 10;
Quadra U, lotes 01 e 03 ao 05; Quadra X, lotes
12, 13, 16 e 17; e Quadra Z, lotes 01 ao 06,
totalizando 111 (cento e onze) lotes, equivalentes a 30% (trinta por cento) do total de lotes, os
quais somente serão liberados após a
execução das obras conforme cronograma de
execução de obras, serviços e implantação dos
equipamentos de infraestrutura e exigências
contidas neste decreto, no termo de compromisso e garantia e na escritura pública de
caução com garantia hipotecária e aceitos pela
Prefeitura que autorizará o cancelamento da
garantia hipotecária desses lotes, mediante a
assinatura de termo específico de vistoria e
aceitação definitiva ou parcial das obras de
infraestrutura, serviços, equipamentos e
demais exigências, a ser lavrado pelos órgãos
técnicos da Prefeitura, no âmbito de suas
respectivas competências em data oportuna,
ficando vedada a alienação ou promessa de
alienação, a qualquer título, bem como, a
cessão ou transferência dos direitos sobre
esses referidos lotes, ou gravá-los de
quaisquer ônus.
Art. 9º A Prefeitura poderá, a seu critério e
mediante provocação, efetuar a liberação
parcial de lotes, à medida da execução das
obras de infraestrutura constantes no art. 2º,
deste decreto, sempre remanescendo lotes em
garantia à execução das demais obras não
executadas, nos termos da legislação vigente.
Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 06
de abril de 2018.

ESCOLA
ARIDADE MÍNIMA
EXIGIDA

Professor de
Educação
Básica I (Educação
Infantil e Ensino
Fundamental de
1º ao 5º ano).

R$ 18,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Magistérrio (Modalidade
Normal) com
c
nível superior em
curso de liicenciatura plena
conforme Art. 7º da Lei 13.415
de 16 de fevereiro
f
de 2017, que
dá nova reedação ao Art. 62 da
Lei de Dirretrizes e Bases da
Educação Nacional 9.394/96;
ou
- Graduação em curso superior
de licenciaatura plena em
Pedagogiaa com habilitação
específicaa das áreas de atuação
ou em currso normal superior.

Professor de
Educação
Básica I –

R$ 18,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Graduação em curso superior
de Licenciiatura Plena em
Pedagogiaa com habilitação em

ATRIBUIÇÕES DA F
FUNÇÃO
- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trab
balho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóg
gica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;
- Realizar outras atividades complemeentares e correlatas com
a função.
- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trab
balho no que for de sua

VAGAS

Cadastro
Reserva

Cadastro
Reserva

poder executivo - publicações oficiais

pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

Professor de
Educação
Básica II –
Educação Física

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)
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- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente e registro
CREF.

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
Cadastro
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas, Reserva
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com

www.jaguariuna.sp.gov.br

Educação
Especial

Professor de
Educação
Básica II –
Educação
Especial

Educação Especial; ou
Licenciatuura Plena em
Pedagogiaa e pós-graduação
Latu sensuu em Educação
Especial; ou
o
- Licenciaatura em Pedagogia
com especcialização em
Educação Inclusiva.

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Graduação em curso superior
de Licenciiatura Plena em
Pedagogiaa com habilitação em
Educação Especial; ou
Licenciatuura Plena em
Pedagogiaa e pós-graduação
Latu sensuu em Educação
Especial; ou
o
- Licenciaatura em Pedagogia
com especcialização em
Educação Inclusiva.

Professor de
Educação
Básica II –
Geografia

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente.

Professor de
Educação
Básica II –
História

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente.

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua Cadastro
competência;
Reserva
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
Cadastro
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
Reserva
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria

Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
Cadastro
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
Reserva
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

Professor de
Educação
Básica II – Arte

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente.

Professor de
Educação
Básica II –
Ciências

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente.

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
Cadastro
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
Reserva
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;
- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação

Cadastro
Reserva
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encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

Professor de
Educação
Básica–
Informática

Técnico em
Educação

R$ 18,92
por hora/aula
(60 minutos)

R$ 12,62
por hora/aula
(60 minutos)
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- Magistéério (Modalidade
Normal) com
c nível superior
em curso de licenciatura
plena confforme Art. 7º da Lei
13.415 de16 de fevereiro de
2017, quee dá nova redação ao
Art. 62 daa Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
9.394/96; ou
- Graduação em curso
superior de licenciatura
plena emm Pedagogia com
habilitaçãoo específica das
áreas dee atuação ou em curso
normal suuperior.
- Conhecimmentos específicos na
área de infformática com
comprovaação certificada

- Magistéério (Modalidade
Normal) com
c nível superior
em curso de licenciatura
plena confforme Art. 7º da Lei
13.415 de16 de fevereiro de
2017, quee dá nova redação ao
Art. 62 daa Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
9.394/96; ou
- Graduação em curso
superior de licenciatura
plena emm Pedagogia com
habilitaçãoo específica das
áreas dee atuação ou em curso
normal suuperior.
- Conhecimmentos

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
Cadastro
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
Reserva
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

- Trabalhar nos Centros de Educação Infantil, Escolas
Municipais de Educação Infantil e nass Escolas Municipais de
Ensino Fundamental, da rede municippal de educação;
- Prestar cuidados diretos e simples àss crianças, auxiliando-as
em todas as suas atividades diárias naas unidades escolares,
para proporcionar-lhes conforto e bemm estar;
- Seguir instruções para execução de outras
o atividades de
apoio, como arrumação e manutençãoo de ordem e limpeza no
ambiente de trabalho, seguindo processos rotineiros, para
Cadastro
facilitar as tarefas dos demais membroos da equipe;
Reserva
- Executar atividades extraclasses e attividades recreativas;
- Estimular o desenvolvimento da criaança, respeitando seus
valores, sua individualidade e sua faixxa etária sob orientação
da direção da unidade escolar onde attue;
- Zelar pela integridade e segurança das
d crianças;
- Manter organizado, limpo e conservvado os materiais,
máquinas, equipamentos e local de traabalho, que estão sob
sua responsabilidade;
- Executar outras atividades correlataddas orientadas pela
coordenação pedagógica ou direção da
d unidade.

- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

Professor de
Educação
Básica II –
Língua
Portuguesa

Professor de
Educação
Básica II –
Matemática

Professor de
Educação
Básica II –
Inglês

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente.

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente.

R$ 20,92
por hora/aula
(60 minutos)

- Licenciaatura Plena com
Habilitaçãão específica em área
própria ouu Formação superior
em área coorrespondente e
complemeentação nos termos da
legislaçãoo vigente.

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
Cadastro
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
Reserva
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;

- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
Cadastro
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,
Reserva
encontros de formação, seminários e outros, promovidos
pela Secretaria Municipal de Educaçção;
- Realizar os planejamentos, registross e relatórios solicitados;
- Participar ativamente do processo dee integração da escola –
família – comunidade, conforme proccedimentos da Secretaria
Municipal de educação;
- Observar e registrar o processo de desenvolvimento das
crianças, tanto individualmente como em grupo, com
objetivo de elaborar a avaliação descrritiva das crianças;
- Ministrar aulas, atividades pedagógiicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças;
- Elaborar programas e planos de trabbalho no que for de sua
competência;
- Seguir a proposta Político - Pedagóggica da Rede Municipal
de Educação e da Unidade Educativa,, integrando-as na ação
pedagógica, como, coparticipe na exeecução do mesmo;
- Acompanhar o desenvolvimento dass crianças;
- Participar das reuniões de pais, reuniões
r
pedagógicas,

Cadastro
Reserva
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1.6. As atividades inerentes às funções constantes destee Processo Seletivo
serãodesenvolvidas, conformme demanda, nas diversas Unidades Escolares, visando atender ao
restrito interesse público.
II – DAS INSCRIÇÕÕES
2.1. O Edital estará diisponível na imprensa oficial e no site www.jjaguariuna.sp.gov.br.
2.2.A ficha de inscriçção será disponibilizada no sitewww.jaguariuuna.sp.gov.br, sendo
que as inscrições serão realiizadas presencialmente na Secretaria de Eduucação, da Prefeitura
Municipal deJaguariúna, à Rua Coronel Amâncio Bueno, 400 – Centtro –Jaguariúna/SP e
estarão abertas a partir 11/004/2018, das 08:30 às 11:30hs e das 13:00 às
à 16:00hs, até o dia
20/04/2018.
2.3. A inscrição impplica aceitação tácita das condições exigiddas para concorrer à
funçãopretendida e submissãão às normas expressas neste Edital.
2.4. São condições paara inscrição:
a) Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portugguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade eentre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, na forma ddo disposto no Artigo 13, do Decreto Nº 70.4336/72;
b) Não registrar anteccedentes criminais, com sentença penal condeenatória transitada
em julgado;
c) Não ter sofrido pennalidade administrativa na Prefeitura do Munnicípio de Jaguariúna;
d) Ter, na data da admmissão, idade mínima de 18 anos;
e) Gozar de boa Saúdde Física e Mental;
f) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e estar quite com o Serviço Militar;
g) Possuir escolaridadde e habilitação legal correspondente ao nível exigido para cada
função;
h) Não ter sido demittido “a bem do serviço público” nas esferas: Federal,
F
Estadual ou
Municipal da Administração direta ou indireta;
i) Não ser aposentaddo por invalidez ou estar com idade de aposenntadoria compulsória
nos termos do artigo 40 incisso II da Constituição Federal;
j) Poder ser aposenttado por tempo de serviço no INSS, desde que
q possua uma única
aposentadoria devidamente comprovada por meio de documentos e mediante
m
declaração de
próprio punho;
k) Conhecer e estar dde acordo com as exigências contidas neste Eddital.
2.4.1. A comprovação da documentação hábil de que os candidatoss possuem osrequisitos
de escolaridade mínima exigiida, os quais deverão ser anexados em cóppia simples, no ato da

www.jaguariuna.sp.gov.br

inscrição, sendo que a não appresentação de qualquer documento implicaará impossibilidade de
aproveitamento do candidato.
2.5. As informações pprestadas na Ficha de Inscrição são de innteira responsabilidade
docandidato, cabendo aos exxecutores o direito de excluir deste Processoo Seletivo aquele que
preenchê-la com dados incorrretos, bem como aquele que prestar informaçções inverídicas, ainda
que o fato seja constatado postteriormente, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 299, do
Código Penal, além da responnsabilidade civil pelos eventuais prejuízos caausados à Prefeitura do
Município de Jaguariúna;
2.6. O candidato, deevidamente habilitado, poderá inscrever-see para mais de uma
função,devendo fazer inscrições individuais para cada uma delas.
2.7. Não haverá taxa dee inscrição.
2.8. O candidato deverrá apresentar cópia do documento comprobatóório da experiência
profissional e titulação.
III – DA INSCRIÇÃOO PARA O CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
3.1. Serão considderadas deficiências somente aquelass conceituadas na
medicinaespecializada, de accordo com os padrões mundialmente esttabelecidos e que se
enquadrem nas categorias desccritas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298//99, com redação dada
pelo Decreto nº. 5.296/2004.
3.2. Ficam reservadass 5% (cinco por cento) das vagas que vierrem a ser contratadas
aoscandidatos portadores de deficiência, desde que atendam ao dispossto no item 3.3 deste
capítulo.
a
doemprego
3.2.1. O candidato porrtador de deficiência deverá verificar se as atribuições
são compatíveis com a deficiêência de que é portador.
3.3. O candidato porttador de deficiência, quando convocado pelo
p Departamento de
RecursosHumanos deverá apreesentar:
3.3.1. Especificação m
médica contendo dados pessoais e da deficiênccia de que éportador.
3.3.2. Laudo médico qque ateste a espécie e o grau ou nível da defficiência, comexpressa
referência ao código corresponndente da Classificação Internacional de Doeença – CID, bem como
a provável causa da deficiênciia.
3.4. A declaração de ddeficiência, não substitui, em hipótese algumaa, a avaliação para fins
deaferição da compatibilidadee ou não da deficiência física, que julgará as aptidões
a
física e mental
necessárias para exercer as atrribuições do emprego.
3.4.1. Somente serão aaceitos atestados médicos cuja data de expediição não seja maiorque
três meses anteriores à data dee publicação deste Edital.
3.4.2. O candidato portador de deficiência participará destte Processo Seletivo
emigualdade de condições aoss demais candidatos no que se refere aos critérios de aprovação.
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3.4.3. O candidato poortador de deficiência submeter-se-á, quanddo convocado, aexame
perante o Médico do Traballho, da Prefeitura do Município de Jaguariiúna, que verificará a
existência da deficiência declaarada, bem como de sua compatibilidade comm o exercício total das
atribuições do emprego.
n Imprensa Oficial do
3.5. Findo o prazo estaabelecido para inscrição, serão publicadas na
Município asListas de Habilitaação para concorrer ao Processo Seletivo e nãão havendo candidatos
classificados para as vagas rreservadas aos portadores de deficiência, esstas serão preenchidas
pelos demais candidatos classiificados.
3.6. Será eliminado ddo certame o candidato cuja deficiência nãão se fizer constatada
naforma do artigo 4º e seus inccisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
a
3.7. A não observância, pelo candidato, de qualquer daas disposições deste
Capítuloimplicará perda do diireito a ser nomeado para as vagas reservadaas aos candidatos com
deficiência.

www.jaguariuna.sp.gov.br

V – DA CLASSIFICAAÇÃO
e II;

5.1. A pontuação final dos candidatos será composta da somatória obtida
o nas ETAPAS I

5.2. Os candidatos sserão classificados, de acordo com sua pontuação final, por
ordemdecrescente, em lista dee classificação por função.
5.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral comm a relação de todos
oscandidatos, incluindo os poortadores de deficiência e uma especial, comm a relação apenas dos
candidatos portadores de deficciência.
5.4. Após o julgamennto dos recursos, eventualmente interpostoss, será publicada lista
deClassificação Final, não cabbendo mais recursos.
5.5. No caso de igualdade na Classificação Final aos empregos, dar-se-á
preferênciasucessivamente ao candidato que tiver:
5.5.1. Título de ddoutor na área da Educação;

IV – DAS ETAPAS DDO CERTAME

5.5.2. Título de mmestre na área da Educação;
5.5.3. Idade maiss avançada; e

4.1. O PROCESSO SEELETIVO será composto deDUAS ETAPAS,, a saber:
s
como docente:
ETAPA 1 - (De ordemm classificatória): Contagem de tempo de serviço
1(UM) PONTO por dia trabalhhado - não concomitante.
ETAPA 2 (De ordem cclassificatória): Prova de Títulos.
a) Apresentaçãão de título de doutor: 3.000 pontos;
b) Apresentaçãão de título de mestre: 2.000 pontos.
4.2. A Comissão de PProcesso Seletivo realizará uma sessão públlica em dia, horário e
local a ser divulgado juntammente com a lista de inscritos, com a finaalidade de proceder a
contagem dos pontos e classifificação dos candidatos.
4.3. O candidatoo deverá apresentar ORIGINALDOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS somennte quando, e se, convocado pela Secretaria Municipal
M
de Educação.
4.4. No documento commprobatório deve constar o número dedias trrabalhados, Instituição,
Assinatura, Carimbo e Contatoo do Responsável pela emissão do documentoo e, quando for o caso,
acompanhado da carteira de trrabalho com o devido registro.
4.5. A não comprovaação das informações prestadas nas ETAPPAS I e II implicará
emdesclassificação automáticaa do candidato.

5.5.4. Maior númmero de dependentes.
VI – DOS RECURSOOS
6.1. O prazo para intnterposição de recursos será de 2 (dois) dias
d da publicaçãodos
respectivos resultados, tendo ccomo termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação
p
do referido
ato.
6.2. Os recursos doo Processo Seletivo deverão, OBRIGATTORIAMENTE, ser
protocolados no Departamentto de Protocolo e Arquivo, aos cuidados daCComissão de Processo
Seletivo.
6.3. O recurso deveerá estar fundamentado, devendo nele constar o nome do
candidato,número de inscriçãão, emprego de sua opção, telefone de conntato e endereço para
correspondência.
6.4. O candidato ddeverá ser claro, consistente e objetiivo em seu pleito.
Recursoinconsistente ou intemmpestivo será preliminarmente indeferido.
6.5. Não será aceito rrecurso via postal, via fax, via correio eletrrônico ou, ainda, fora
doprazo.
d
serão
6.6. Recursos cujo teor seja, de algum modo, desrespeitoso,
preliminarmenteindeferidos.
6.7. O candidato deverrá protocolar um documento para cada reclaamação que vier a ter,
sobpena de indeferimento do rrecurso.

07 de abril de 2018

25

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

poder executivo - publicações oficiais

www.jaguariuna.sp.gov.br

VII – DA CONTRATTAÇÃO
7.1. A contratação doos candidatos obedecerá rigorosamente à orrdem de classificação
doscandidatos por função, obsservada a necessidade da Prefeitura do Municcípio de Jaguariúna e o
limite fixado pela legislação vvigente referente à despesa de pessoal.
7.1.1. A convocação doos candidatos será realizada pela Imprensa Oficial
O do Município e,
supletivamente, por contato teelefônico ou e-mail.
7.2. O candidato que vier a ser convocado assinará contrato de trabalho
t
que se regerá
pelospreceitos da Consolidaçãão das Leis do Trabalho – CLT.
7.3. Por ocasião da contratação, será exigido do candidato o documento relativo
àconfirmação das condições eestabelecidas no presente Edital, sendo que a sua inexistência ou
eventual irregularidade impliccará imediata eliminação do PROCESSO SEELETIVO, anulando-se
todos os atos decorrentes da suua inscrição.
7.4. O candidato deeverá apresentar, ainda, os documentos pessoais e Carteira
Profissionalnos moldes exigiddos pela CLT e Legislação Municipal vigente..
7.5. A Prefeitura do M
Município de Jaguariúna poderá solicitar ouutros documentos que
julgarnecessário.
7.6. A não apresentaação dos documentos na conformidade deste
d Edital impedirá
acontratação.
7.7. De acordo com a nnecessidade manifesta ao longo do ano letivoo de 2018, a Secretaria
de Educação convocará os aprrovados no Processo Seletivo considerando fuundamentalmente:
a) A classificaação publicada na Imprensa Oficial do Muunicípio e no site da
prefeitura;
b) As classes/aaulas disponíveis as quais serão atribuídaas pela Secretaria de
Educação, não cabendoo ao candidato convocado o direito de escolhha de local nem horário
de trabalho.
7.8. Para efeito de prreenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à
PeríciaMédica, de caráter elimminatório, promovida pela Prefeitura do Muunicípio de Jaguariúna,
que avaliará sua capacidade física e mental de acordo com a especificiidade do trabalho. Da
decisão da perícia médica não caberá recurso.
VIII – DA RESCISÃOO
8.1. O contrato firmadoo de acordo com o previsto neste Edital extinguir-se-á:
a)pelo término do prazo contratual;
b)por iniciativa doo contratado;
c) por iniciativa daa Administração Municipal;
d)quando o contraatado incorrer em infração disciplinar punível de demissão.

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do ccandidato importa no conhecimento das presentes
p
instruções e
naaceitação tácita das condiçõões do Processo Seletivo Público, tais como se
s acham estabelecidas
neste Edital e nas normas legaais pertinentes.
9.2. Todas as convocações e avisos serão publicados no
sitewww.jaguariuna.sp.gov.brbbemcomo na imprensa oficial do municíppio, sendo de inteira
responsabilidade do candidatto o seu acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer
espécie de desconhecimento.
9.3. O candidato seerá considerado desistente e excluído do
d Processo Seletivo
Simplificadoquando não commparecer às convocações nas datas estabellecidas ou manifestar
desistência por escrito.
9.4. A inexatidão ddas afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo
queverificadas a qualquer temmpo, em especial por ocasião da Contratação, acarretarão a nulidade
da inscrição com todas ass decorrências, sem prejuízo das demaiss medidas de ordem
administrativa, civil ou criminnal.
9.5. Caberá ao Prefeiito Municipal nomear, por portaria, uma Comissão
C
do Processo
SeletivoSimplificado.
9.6. A Comissão do Prrocesso Seletivo Simplificado será composta por
p 5 (cinco) membros
e lhe seráconferida as seguintees prerrogativas:
9.6.1. Realizar a verificcação das inscrições;
9.6.2. Contar os pontoss dos candidatos;
9.6.3. Classificar os canndidatos;
9.6.4. Decidir os recurssos;
9.6.5. Solucionar os quuestionamentos relativos ao processo seletivo.
9.7. Caberá à Secretária de Educação a homologação dos resultadoss do Processo Seletivo.
9.8. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém posssa alegar ignorância,
éexpedido o presente Eddital, que fica à disposição pela Innternet no endereço
www.jaguariuna.sp.gov.br, bem como será publicado na Imprensa Oficial
O
do Município
conformecronograma anexo.
Jaguariúna, 06 de abrill de 2018.
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito
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DECRETO
0602
de de
abrilabril
de
DECRETONº
Nº3.734,
3.729,dede
2018.
de 2018.
Cria e constitui
o Grupo
Especial de
Declara
luto oficial
pelo falecimento
do
TrabalhoDiretor
para Modernização
servidor
de Defesa Civil,da
Wilson
Administração
Municipal – GEMAT,
Moreira
de Santana.
conforme especifica.

MÁRCIO
MÁRCIO GUSTAVO
GUSTAVO BERNARDES
BERNARDES
REIS,
Prefeito
dede
JaguariREIS, PrefeitododoMunicípio
Município
úna,
Estado
de
São
Paulo
etc.,
no
uso de
Jaguariúna, Estado de São Paulo
suas
atribuições
legais,
etc.,
Considerando
falecimento,
noite2.7.4.
de
Considerandoo o
contido nonaitem
ontem,
do
Sr.
Wilson
Moreira
de
Santana,
da CIRCULAR SUP/AOI Nº 12/2016com
55 anos
de idade,pela
que vinha
exercen-BNDES,
expedida
Superintendo
o
cargo
de
Diretor
de
Defesa
Civil
da
dente da Área de Operações Indiretas
Prefeitura;
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social,
queque
trata
Considerando
tratar-se
de cidadão
já
sobre ooPrograma
de Modernização
exerceu
cargo de Vereador
nesta cidade
da Jaguariúna,
Administração
de
alémTributária
dos cargosededeDiretor
Gestão
Setores de
Sociais
da
Guardados
Municipal,
DiretorBásico
de ViAutomático
– BNDES
PMAT Automágilância
Patrimonial
e Conselheiro
junto
tico;
ao
Conselho Municipal de Defesa Civil,

07 de Abrilque
deesta
2018
Considerando
Municipalidade manifestou interesse na contratação de financiamento através do
BNDES PMAT Automático, consubstanciado
Ofício SEGOV-nº
ÂMARA no UNICIPAL
653/2017,
DECRETA:
Art.
Fica
criadodao7ªGrupo
Pauta1ºdos
Trabalhos
SessãoEspecial
Ordinária,
de
Trabalho para Modernização da
de 03/04/2018
Administração Municipal – GEMAT,
Expediente:
com a finalidade de coordenar todas
as ações relacionadas ao desenvolviDos Senhores
Vereadores:
mento
de medidas
voltadas ao
aperfeiçoamento das capacidades
normativas,
Requerimentos:organizacional, operacional e tecnológica da Administração
Municipal.
1.
Do Sr. David Hilário Neto solicitando
Parágrafo
O informações
GEMAT ficará
ao Executivoúnico.
Municipal
sobre a
instalação de um
ponto de ônibus
em frente
diretamente
vinculado
ao Secretário
aos Condomínios Portal das Palmeiras e
de
Administração
e Finanças
Recanto
Jaguari, no Bairro
Vargeão; de
Jaguariúna e terá como Coordenador
Donomeado
Sr. Alfredo Chiavegato
Neto
o2. primeiro
e, como Subcosolicitando a Casa para que as Sessões
ordenador,
segundo
nomeado,
Ordinárias do o
mês
de maio de
2018, sejam
constituído
pelos
membros:
assim realizadas:
10ª seguintes
Sessão Ordinária
– dia
08 Rodrigo
de maio (2ªOrtiz
terça-feira);
11ª Sessão
a)
de Campos,
RG nº
Ordinária – dia 15 de maio (3ª terça-feira); e
34.384.088-1,
matrícula
12ª Sessão Ordinária
– dia 22 4511,
de maioservi(4ª
dor
ocupante do cargo efetivo de
terça-feira);
Assistente de Gestão Pública e
3.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Taís
exercendo
o cargo
comissão
de
da Água, solicitando
ao em
Executivo
Municipal
Diretor
de Departamento;
informações
sobre o motivo de tanta demora
para
a realização
do exame de
Papanicolau
b)
Fernando
Baldassin
Chiavegato,
nos Postos de Saúde;
RG nº 40.275.112-7, matrícula 4360,
servidor
ocupante
cargoEsteves
efetivo– Taís
de
4.
Da
Sra. Tais do
Camellini
da Água, solicitando
ao Executivo
Municipal
Assistente
de Gestão
Pública;
informações sobre a previsão para que seja
c)
BrunoaHenrique
dados
Silva,
RGPinto
nº
asfaltada
estrada Judite
Santos
33.744.663-5,
(antiga estrada domatrícula
Japonês); 4689, servidor ocupante do cargo em comissão

contribuindo,
na área de
de Chefe de sobremaneira,
Equipe.
segurança
pública,
por
ter
atuado
em sua
Art. 2º O GEMAT, como responsável
carreira
como
Policial
Militar,
pela coordenação das ações modernizadoras da Administração MuniciDECRETA:
pal,
terá
as seguintes
atribuições
Art. 1º
É declarado
luto oficial
no terespecíficas:
ritório do Município, por 03 (três) dias,
I – identificar
selecionar
contados
desta edata,
em sinal os
de principesar pelo
pais
problemas
(e
suas
causas)
falecimento do Senhor Wilson Moreira de
existentes na Administração do
Santana.
Município e que vêm limitando, por
Art.
2º Este decreto entrará em vigor na
um lado, a exploração eficiente do
data
de sua publicação, surtindo efeitos a
seu potencial de receita e, por outro,
partir
de 06 de abril de 2018.
na eficiência da prestação dos
Prefeitura
do Município
de Jaguariúna,
serviços sociais
básicos
nas seguin-aos
06
de
abril
de
2018.
tes áreas e suas interseções:
a) organização e gestão;
b) legislação;
c) cadastros;
MÁRCIO
GUSTAVO BERNARDES
d) lançamento e arrecadação dos
REIS
tributos;
Prefeito
e) cobrança amigável e judiciária;
f) fiscalização;
g) estudos
Publicado
nosócio-econômico-tributáDepartamento de Expediente
erios;
Registro da Secretaria de Governo, na
h) atendimento
ao cidadão;
data
supra.
i) sistema e tecnologia de informação;
j) recursos humanos;
VALDIR
ANTONIO
PARISI
k) relações
intra e inter-institucionais;
Secretário
de
Governo
l) outras áreas correlatas.
II – propor e detalhar as iniciativas
para o enfrentamento e equacionamento dos problemas identificados,
5.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais
coordenando
estudos,
levantamentos,
da Água solicitando
ao Executivo
Municipal
ainformar
elaboração,
implantação
eo
sobre possibilidade
de aumentar
o
pessoal na limpeza dasde
ruas
do Bairro Cruzeiro
acompanhamento
medidas
do Sul;
internas e do projeto de modernização
juntoEsteves
ao – Tais
6. da Administração
Da Sra. Tais Camellini
da Água solicitando
ao Executivo Municipal
Programa
de Modernização
da
informações sobre inclusão da ginástica laboral
Administração
Tributária
e
da
Gestão
para os funcionários das EMEIS e Creches
do
dos
Setores Sociais Básicos – PMAT,
Município;
do BNDES.
Parágrafo
Indicações: único. O GEMAT, observadas as disposições legais e ouvido o
Secretário de Administração e Finan1.
Do Sr. José Muniz solicitando ao
ças
de Jaguariúna,
recorrer
Executivo
Municipal parapoderá
que os salários
dosa
contratações
de serviços
de consultoestagiários da Prefeitura
Municipal,
tenham
aumento
parapara
o valor
de um salário
mínimo;
ria
técnica
realizar
tarefas
específicas
deAlfredo
estudos,
levantamen2.
Do Sr.
Chiavegato
Neto
tos
e pesquisas
paraMunicipal
apoiar que
o desensolicitando
ao Executivo
a
passagem de das
nível atividades
existente na Av.
volvimento
deAntonio
elaboraPinto Catão nas proximidades da rua Dal’Corção
e de
gerenciamento
so, volte
a ter
a conversão dosda
doisimplantalados da
ção
do projeto de modernização da
Avenida;
administração.
3.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais
Art.
3º Os
órgãosaoda
Administração
da Água
solicitando
Executivo
Municipal
Municipal,
Secretapara que sejaespecialmente
feita a limpeza dasas
calçadas
e
podade
do mato
no Bairro Dona
Irma;
rias
Administração
e Finanças,
de
Planejamento
de Saúde,
4.
Da Sra.Urbano,
Tais Camellini
Esteves –de
Tais
Educação,
de Assistência
de
da Água solicitando
ao ExecutivoSocial,
Municipal
para que seja feita a limpeza
das calçadas
e
Desenvolvimento
Econômico
e Social
poda do mato no Bairro Colinas do Castelo;
e de Negócios Jurídicos, prestarão
todo
o apoio
necessário
aoEsteves
desenvol5.
Da Sra.
Tais Camellini
– Tais
da Água solicitando
ao Executivo
Municipal
vimento
das atividades
do GEMAT.
operação tapa buracos no Bairro Colinas do
Art.
4º Este decreto entrará em vigor
Castelo;
na data de sua publicação, revogadas
6. disposições
Da Sra. Tais
Esteves – Tais
as
emCamellini
contrário.
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Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de abril de 2018.

Expediente e Registro da Secretaria
de Governo, na data supra.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS
Prefeito

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

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

DECRETO Nº 3.732, de 03 de abril
de 2018.

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

Dispõe sobre autorização para
remanejamento entre rubricas do
Orçamento do exercício de 2018.

DECRETO Nº 3.731, de 03 de abril
de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS, 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 2.465, de 21
de dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de
Contabilidade e Orçamento, da
Secretaria de Administração e Finanças, autorizado a efetuar remanejamento, no valor total de R$ 10.000,00
www.jaguariuna.sp.gov.br
(dez
mil reais), conforme as seguintes
dotações orçamentárias vigentes:
março corrente, aos 84 anos, nesta Cidade.
DE:
22.661.32.2030.339036 Outros Serv.
ORDEM
DIA
de
Terc.DO
– Pessoa
Física..........
F=131
R$
10.000,00
Em Segunda Discussão:

Dispõe sobre autorização para
remanejamento entre rubricas do
Orçamento do exercício de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES
REIS, 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 2.465, de 21
de dezembro de 2017,
da Água solicitando ao Executivo Municipal
DECRETA:
operação tapa buracos na Avenida Antonio
Art.
Ficapróximo
o Departamento
deDourada.
Pinto1º
Catão,
à Padaria Serra
Contabilidade e Orçamento, da
Secretaria
de Administração e FinanMoções:
ças, autorizado a efetuar remaneja1.
Do valor
Sr. Afonso
da 30.000,00
Silva - SILVA
mento,
no
totalLopes
de R$
de congratulações e louvor aos Deputados
(trinta
reais),
conforme
asProjeto
seguinPollyanamil
Gama
e Ricardo
Izar pelo
de
tes
dotações
vigentes:
Lei nº
9.468/18, eorçamentárias
ao relator Luis Lauro
Filho
que obriga as escolas públicas, privadas e
DE:
estabelecimentos de recreação infantil, de
12.365.13.2059.339030
Material de
educação infantil e básica, a capacitarem
Consumo...................................
professores e funcionários em noções básicas
de primeiros
(LEI LUCAS);
F=148
R$socorros.
30.000,00

Imprensa Oficial do Município de Jaguariúna

2.

Do Sr. David Hilário Neto de

TOTAL.................................................
congratulações e louvor ao Vereador Vice
Presidente da Câmara,
Sr. Afonso
Lopes da
..................
R$
30.000,00
Silva e à Vereadora Sra. Taís Camellini
PARA:
Esteves, pela organização do Debate “Femini12.361.14.2061.339030
Material
de
cídio e a Violência contra a Mulher”,
acontecido
nesta Câmara Municipal, no dia 22 de março
Consumo...................................
de 2018;
F=162 R$
30.000,00
3.
Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco TOTAL.................................................
Magrão de pesar pelo passamento do Sr.
.................
R$falecido
30.000,00
Santo Anastácio,
em 23 de março do
Art.
2º Este
decreto
entrará
em vigor
corrente,
aos 89
anos, nesta
Cidade;
na data de sua publicação.
4.
Do Sr. David Hilário Neto de
Prefeitura
doeMunicípio
de Jaguariúcongratulações
louvor à Secretaria
de
na,
aose03
de abril
de 2018.
Turismo
Cultura,
representada
pela Secretária Sra. Maria das Graças Hansen Albaran dos
Santos, pela montagem da peça teatral: “A
Paixão de Cristo”, apresentada nos dias 29, 30
MÁRCIO
GUSTAVO
e 31 de março
próximo, noBERNARDES
Estádio Municipal
Alfredo Chiavegato, nesta Cidade;
REIS

Prefeito
5.
Do Sr. Luiz Carlos de Campos de
pesar pelo passamento da Sra. Vicentina

Moraes Santiago,
ocorrido no últimode
dia 30 de
Publicado
no Departamento

XXC
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TOTAL.................................................
1.Projeto de Lei nº 010/2018, do Sr. David
..................
R$institui e inclui no
10.000,00
Hilário Neto, que
calendário
PARA:
oficial do Município de Jaguariúna, o “Janeiro
Branco”, mês dedicado à realização
de Serv.
ações
22.661.32.2030.339039
Outros
educativas para a difusão da saúde mental.
de Terc. – Pessoa Jurídica........
F=132
R$Lei nº 011/2018,
10.000,00
2.Projeto de
do Sr. Cristiano
José Cecon, que dispõe sobre o registro da
“Capoeira como Patrimônio Cultural de
TOTAL.................................................
Natureza Imaterial do Município de Jaguariú.................
R$ 10.000,00
na”, o reconhecimento
da atividade de
capoeirista
como
expressão
cultural
e vigor
Art.
2º Este
decreto
entrará
em
esportiva, de caráter educacional e formativo,
na
data
de sua
sobre
a inclusão
dopublicação.
“Dia do Capoeirista” no
Prefeitura
do Município
de JaguariúCalendário Municipal
e dá outras
providências

na, aos 03 de abril de 2018.

TERMO DE CONTRATO Nº 002/2018
Decorrente de contratação direta, conforme art.
24, IV da lei 8.666/93.
VIGÊNCIA de
03/04/2018 BERNARDES
À 02/06/2018.
MÁRCIO
GUSTAVO
CONTRATANTE: Câmara Municipal De
REIS
Jaguariúna
Prefeito
CONTRATADO: SUSI MARA BAIÃO
OBJETO: prestação de serviço de filmagens,
das sessões legislativas ordinárias, extraordiPublicado
no pregões,
Departamento
nárias, solenes,
audiênciasde
públicas e
Expediente
e Registro
da Secretaria
eventos realizados
pela Câmara
Municipal de
Jaguariúna.
de
Governo, na data supra.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor Global: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos
reais).
Assinam: Presidente/Vereador Romilson
Nascimento Silva e Representante legal SUSI
VALDIR
ANTONIO PARISI
MARA BAIÃO
Jaguariúna,
03 dede
abril
de 2018.
Secretário
Governo
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