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Distribuição

GRATUITA

Festival de Férias começa domingo com Workshop de Danças Brasileiras
A programação do Festival de Férias 

de Jaguariúna é extensa e vai atraves-
sar o mês de julho, época de férias e di-
versão para as crianças e também suas 
famílias. 

A abertura é neste domingo, 1º de ju-
lho, com o Workshop de Danças Brasi-
leiras, coordenado por Vinícius Pianca, 
ator, bailarino, diretor e coreógrafo.

Pianca é fundador do Núcleo de Pes-
quisa em Dança Contemporânea na 
cidade de Pedreira e atualmente é pro-
fessor do Núcleo de Dança e Teatro do 
Centro Cultural de Pedreira. Cursa o 6º 
semestre em Bacharelado e Licenciatu-
ra em Dança pela Unicamp (Universi-
dade Estadual de Campinas).

As aulas que ele ministrará no 
workshop de 1º de julho acontecerão no 
Parque Luiz (Lóy) Barbosa, das 9h às 
11h e das 13h às 15h. As inscrições po-
dem ser feitas inclusive no dia das aulas.

A Oficina de Danças Brasileiras tem 
como objetivo proporcionar aos partici-
pantes o contato com as manifestações 
da dança popular brasileira, suas técni-
cas e estéticas. 

De Norte a Sul do país temos uma in-
tensa cultura, formada pela miscigena-
ção de raças, credos e crenças. O Boi-

-Bumbá, o Maculelê, a Folia de Reis 
estarão presentes nesta aula, dinâmica 
e divertida, na qual o corpo dança e fes-
teja. (AS)

Inscrições para o workshop de Danças Brasileiras são gratuitas e podem ser feitas no domingo, dia em que acontece o evento.

“Um dia no Parque”, em 5 de julho, tem distribuição antecipada de ingressos gratuitos
Em meio às inúmeras atividades progra-

madas pela Prefeitura de Jaguariúna, por 
meio da Secretaria de Turismo e Cultura 
(Setuc) para agitar o mês de julho com o 
Festival de Férias, uma deve receber aten-
ção especial do público infantil: trata-se da 
diversão garantida com “Um dia no Par-
que”, organizado mediante doação à Setuc 
pela empresa de diversões Unipark.

Conforme a secretária de Turismo e Cul-
tura, Maria das Graças Hansen Albaran dos 
Santos, serão distribuídos gratuitamente 
à população 1200 ingressos para o dia 5 
de julho, que dão acesso grátis aos brin-
quedos do Parque de Diversões que estará 
instalado na cidade. 

A distribuição dos ingressos será feita em 
dois dias seguidos: neste sábado, 30 de ju-
nho, e no domingo, 1º de julho, das 14h 
às 16h, na bilheteria do Teatro Municipal 
de Jaguariúna, ou enquanto durarem os in-
gressos. 

Para retirar o ingresso – apenas 1 (um) 
por pessoa –,o interessado (a) deve apre-
sentar seu CPF ou RG. No caso das crian-

ças, o pai, a mãe ou um representante legal 
(perante a lei) por eles deve levar RG ou a 
certidão de nascimento da criança (ou das 
crianças) para comprovar a filiação. 

Mas é preciso observar um detalhe im-

portante: o ingresso terá validade apenas 
para o dia 5 de julho de 2018. Nesta data, 
de acordo com os organizadores do evento, 
não haverá venda de ingressos na bilheteria 
do Unipark. (AS)

Distribuição acontece neste sábado, 30 de junho, e no domingo, 1º de julho, das 14h às 16h, na bilheteria do Teatro Municipal.

O expediente (atendimento ao públi-
co) nesta segunda-feira, 2 de julho, nas 
repartições da Prefeitura de Jaguariúna, 
terá início às 14h30 (quatorze horas e 
trinta minutos), conforme determina o 
Decreto Municipal 3.778/2018.
A alteração na rotina de atendimento 

tem como motivo o jogo da Seleção 
Brasileira de Futebol, que enfrentará o 
México pelas oitavas de final da Copa 
do Mundo de Futebol 2018, disputada 
na Rússia.

Não seguirão o horário do decreto 
apenas as atividades e serviços essen-
ciais como coleta de lixo, atendimento 
no Hospital Municipal, Velório, Cemi-
tério, etc. 

Prefeitura de Jaguariúna – 29/06/2018
Secretaria de Governo

COMUNICADO À POPULAÇÃO
EXPEDIENTE NESTA 

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JULHO
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3ª Corrida Turística de Jaguariúna: moradores 
terão desconto na inscrição

No período de 01 a 15 de julho de 2018 
serão disponibilizados aos moradores de Ja-
guariúna os cupons com desconto para quem 
quiser participar da 3ª Corrida Turística de 
Jaguariúna.

Os interessados devem comparecer à Secre-
taria de Juventude, Esporte e Lazer (SeJEL) 
de Jaguariúna, na Rua Epitácio Pessoa, sem 
número – Vila 7 de Setembro. O atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É necessário apresentar o Cartão Cidadão, 
um documento com foto e solicitar o cupom 

com desconto, cujo valor é R$ 49,90 por ins-
crição.

Detalhe: o cupom só é válido para as moda-
lidades Corrida 5 km, Corrida 10 Km e Ca-
minhada.

Será disponibilizado apenas um cupom com 
desconto a cada Cartão Cidadão apresentado. 
As inscrições deverão ser efetuadas no site 
www.corridaturisticajaguariuna.com.br

AS VAGAS SÃO LIMITADAS!!!!
NÃO PERCAM!!!

COMUNICADO 
CESTA BÁSICA DE JUNHO

Atenção Servidores Municipais:
A Prefeitura de Jaguariúna informa que a 

entrega da cesta básica de alimentos do mês 
de JUNHO será feita no período de 02 a 16 de 
JULHO, na Avenida Januário Eliseu de Na-
varro, 360 – bairro Nova Jaguariúna. 

Como de costume, na retirada o servidor (a) 
deve apresentar um documento original com 
foto (RG) ou o crachá da Prefeitura.

Prefeitura de Jaguariúna – 27/06/2018 
Secretaria Municipal de Governo

Fundo Social de Solidariedade recebe roupas 
doadas por alunos do Colégio Integrado

No último dia 28 de junho o Fundo Social 
de Solidariedade de Jaguariúna recebeu cerca 
de 130kg de roupas e cobertores, doados pelos 
alunos do Colégio Integrado. 
A ação fez parte da segunda Gincana do In-

tegrado com Pais, Professores e Alunos (GIP-
PA) e contribui diretamente com a “Campanha 
do Agasalho de Jaguariúna”.
A presidente do Fundo Social de Solidarieda-

de, Flora Reis, aproveitou a oportunidade para 
agradecer a direção do colégio, os professores 
e principalmente os alunos, pelo bonito gesto.
“O agradecimento é pela solidariedade, no 
real sentido da palavra. Fazer o bem, faz bem. 
É importante que todos aprendam isso desde 
cedo”, disse Flora Reis.

Conforme a coordenadora do Colégio In-
tegrado, Ivone Dubugras, essa é a segunda 
edição da GIPPA e marca o encerramento do 
semestre para os alunos de todos os segmentos, 
do ensino infantil até o ensino médio. Segun-
do ela, a gincana é dividida por tarefas e nesta 
etapa a equipe vencedora arrecadou 84 kg em 
roupas e cobertores.
“É muito importante o envolvimento do colé-
gio com essas questões sociais. Estamos com-
pletando 20 anos de atividades, é o segundo 
ano consecutivo que estimulamos essas ações 
dentro da escola e queremos continuar valori-
zamos muito esse trabalho desenvolvido pelo 
Fundo Social de Jaguariúna”, destaca Ivone. 
(RL)

COMUNICADO - ATUALIZAÇÃO DO 
CADASTRO ÚNICO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social, informa:
As pessoas cujos nomes estão na lista, em 

ordem alfabética, devem comparecer à Cen-
tral de Atendimento do Cadastro Único, na 
Rua Júlia Bueno, 191 – Centro – Jaguariú-
na, até o dia 13 de julho ou consultar extrato 
de seu benefício. Conforme determina a lei, 
quem não fizer a atualização do Cadastro 
Único perde direito ao benefício que vem 

recebendo.
Isso porque os dados devem ser atualiza-

dos a cada dois anos ou sempre que houver 
alguma mudança, incluindo endereço, renda, 
escola das crianças, entrada e saída de pes-
soas da família.

Confira a lista no site da Prefeitura e, se for 
uma das pessoas relacionadas, ou conhecer 
alguma delas, avise-a, para que possa conti-
nuar tendo o direito aos benefícios. (AS)

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES

Expediente
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informativo, dando transparência às ações do 
governo.
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Raphael Luna Sarmento

Atendimento 24 horas por dia, domingos e feriados
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ATENDE FÁCIL
Serviço de Atendimento ao Cidadão

COLA AQUI

Aos poucos desaparecera o 
jardim dos buxinhos e das 
azáleas.  O espaço fora 
tomado pelos turistas à 
procura da Maria Fumaça, 
do artesanato e da  picanha 
na pedra. O passeio de trem 
de ferro, a FEART e o Bote-
quim da Estação  cada vez 
mais encanta os visitantes. 
Houve necessidade de esta-
belecer nova delimitação 
dos canteiros, refazendo o 
antigo espaço ajardinado. O 
Turismo e Cultura e o Patri-
mônio Histórico revitalizam 
o Centro Cultural “Zi Caval-
cânti”, a 2ª Estação Ferrovi-
ária da Mogiana de 1945. 
Patrimônio tombado pelo 
CONDEPHAAT de São 
Paulo. Foi definido  nova-
mente o espaço a ser 
utilizado pelo Restaurante 
nos dias comuns e nos 
finais de semana. Foi refeito 
espaço de gramado e de 
jardim com separação dos 
seus respectivos locais. Isto 
trouxe ao turista melhores 
condições de uso e um 
ambiente mais alegre e 
agradável. Hoje, vicejam 
mais flores duráveis ao 
clima atraindo borboletas e 
beija-flores. Elas têm sido 
constantes neste  ano. 
Procedeu-se a um grande 
reparo no piso de cimento 
com sinalizações adequa-
das e sensíveis aos pedes-
tres e portadores de defici-
ências. Houve investimento 
em piso tátil para deficien-
tes visuais. A antiga quota 
de  bancos da Cia Mogiana 
precisou ser ampliada e o 
arquiteto Thiago do Patri-

mônio justificou que os 
bancos que foram ali inseri-
dos são característicos do 
Município de Jaguariúna, 
sua cor característica é 
amarelo canário, suas 
laterais pretas com ramos 
de café e folhas verdes.Não 
são próprios da Cia Mogia-
na. São colocados e manti-
dos nos logradouros públi-
cos pelo Departamento de 
Obras e Serviços. Os 
mesmos passaram a ser 
mobiliário urbano da cidade, 
muito característico, pois 
seus ornamentos não são 
vistos em outras cidades 
próximas. O CONPHAAJ 
aspira à revitalização  do 
Museu Ferroviário Deusdo-
lar Gomes, assim como  
suprir outras necessidades 
e dificuldades  do momento. 
Há muito por fazer, porém 
com vontade, fraternidade e 
luta caminhar-se-á a 
contento. Segundo o diretor 
do Patrimônio Histórico, o 
Turismo e Cultura conse-
guiu uma verba Federal de 
um milhão de reais para 
investir em melhorias na 
FEART e criar um novo 
Salão Multiuso com aprova-
ção do CONDEPHAAT. 
Reparar-se-á o Parque 
Linear. A preservação do 
nosso Patrimônio depende 
de união, vontade e coope-
ração de todos. Recuperar 
nossa memória, Preservar 
nossa história, Zelar por 
nossa Identidade chama-se 
“Cidadania”: Todos somos 
responsáveis!

Tomaz de Aquino Pires

O   CENTRO   CULTURAL “ULISSES   
CAVALCÂNTI” 
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Fazenda da Barra terá evento e exposição em homenagem à Revolução de 32
A Fazenda da Barra, em Jaguariúna, onde 

parte dos prédios históricos passaram por 
uma ampla e recente restauração feita pela 
Prefeitura, para manter suas características 
arquitetônicas, será palco de um evento 
especial no dia 9 de julho, data em que se 
comemora o 86º aniversário da Revolução 
Constitucionalista de 1932.

Esse confronto armado marcou a vida de 
muita gente e entrou para a história do País 
devido aos combates entre tropas do Estado 
de São Paulo e Minas Gerais. Os paulis-
tas defendiam a convocação de uma nova 
Constituição e a deposição do governo Ge-
túlio Vargas, considerado ditatorial. 

O conflito teve, inclusive, combates aqui 
na região e as tropas de Minas Gerais, que 
lutavam pela continuidade do Governo Ge-
túlio Vargas, ocuparam a Fazenda da Barra 
e fizeram dela um ponto de concentração e 
apoio logístico.

Portanto, para lembrar a heroica jornada 
dos combatentes paulistas na Revolução 
Constitucionalista de 9 de julho de 1932, o 
Exército Brasileiro organizará uma cerimô-
nia especial, que contará com a participação 
da Companhia de Viaturas Militares Anti-
gas do Interior de São Paulo (CVMAISP).

De acordo com o 1º Tenente Flávio Costa, 

do Exército Brasileiro, que é Oficial de Co-
municação Social do 2º Batalhão Logístico 
Leve (2º B LOG L), em Campinas, e atua 
como 1º secretário no Conselho Comunitá-
rio de Jaguariúna (Conseg) de Jaguariúna, a 
Prefeitura, por meio da Secretaria de Turis-
mo e Cultura, cedeu o espaço na Fazenda da 
Barra para a cerimônia.

Conforme a programação, na segunda-fei-
ra, 9 de julho, além da Exposição de Veí-
culos Militares Antigos, serão prestadas ho-
menagens aos agentes da segurança pública 
que se destacaram no ano, após a execução 
do Hino Nacional e do Hino de Jaguariúna.

Também estão previstas uma apresenta-
ção dos cães adestrados do Canil da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e exposição de ma-
teriais utilizados pelos Bombeiros Civis de 
Jaguariúna. O evento tem entrada gratuita e 
é aberto ao público em geral.
“Trata-se de um evento cívico estadu-
al, que está sendo organizado em parceria 
com o Núcleo da Sociedade Veteranos de 
32/MMDC – Trincheiras de Jaguariúna, 
que tem como presidente a senhora Ma-
ria Helena de Toledo Silveira Melo e pelo 
presidente do Conseg de Jaguariúna, o Te-
nente Marcos Miotto”, explica o 1º Tenen-
te Flávio Costa. Mais informações sobre a 

comemoração podem ser conferidas nes-
te endereço: https://www.facebook.com/
events/271309383437968/ (AS)

SERVIÇO

Cerimônia em homenagem ao 86º ani-
versário da Revolução Constitucionalista 
de 1932

Local: Fazenda da Barra – Jaguariúna – 
SP.

Data: 09/07/2018 – Horário: 9h – Evento 
aberto à participação da população.
Atrações: Haverá exposição de peças de 

artilharia, viaturas militares antigas e pre-
miação a personalidades civis e militares.

Informações: https://www.facebook.com/
events/271309383437968/

Prefeitura lança Refis Municipal e dá prazo para negociar dívidas com 
descontos progressivos

Os contribuintes de Jaguariúna que têm 
alguma dívida com a Prefeitura ganha-
ram agora uma oportunidade de saldar 
o débito, negociando o pagamento por 
meio do Programa Especial de Recupe-
ração Fiscal, o Refis Municipal, que ofe-
rece boas vantagens.
A primeira é um desconto de 100% no 

tocante a multas e juros, enquanto as 
outras incluem descontos que variam 
de 60% a 90% para quem optar pelo pa-
gamento parcelado (confira ao lado). As 
vantagens estão garantidas no texto da 
Lei Complementar 316, de 21 de junho 
de 2018, aprovada na Câmara Municipal 
e sancionada pelo prefeito Gustavo Reis.
De acordo com a Prefeitura, a lei “des-

tina-se a promover a regularização dos 
débitos tributários ou não tributários, 
vencidos, constituídos ou denunciados 
espontaneamente, inscritos na dívida ati-
va do município, ajuizados ou não”.
Valor mínimo
Uma das exigências para que a negocia-

ção seja feita é que o valor de cada par-
cela não poderá ser inferior a R$ 50,00 
(cinquenta reais) para pessoas físicas e 
nem menor que R$ 100,00 (cem reais) se 
o devedor for pessoa jurídica. Havendo 
acordo na negociação entre Prefeitura e 
devedor, a primeira parcela deverá ser 

paga na data de assinatura do Termo de 
Adesão ao Refis Municipal.

Nesse caso, a opção pelo parcelamen-
to deve ser formalizada com o Depar-
tamento de Tributos da Prefeitura, na 
Rua José Alves Guedes, 551 – Centro, 
mediante apresentação do CPF e do RG 
(originais) do devedor original. Confor-
me a lei, o Refis Municipal é adminis-
trado pela secretaria de Administração e 
Finanças de Jaguariúna, que consultará a 

Secretaria de Negócios Jurídicos sempre 
que necessário.
Dessa forma, se a pessoa que for nego-

ciar estiver representando o devedor (ou 
devedora), deverá apresentar uma Procu-
ração firmada em cartório, cópia de con-
trato social, contrato de compra e venda 
de imóvel, atestado de óbito, certidão de 
casamento, CPF e RG dos representados, 
além de outros documentos que a Prefei-
tura julgar necessários. (AS)

O QUE PODE SER NEGOCIADO
– contas atrasadas e não pagas de água e 

esgoto;
– qualquer outra dívida com a Prefeitura 

(Exemplos: IPTU, ISS, taxas, preços públi-
cos e outros, desde que inscritos em dívida 
ativa);
– saldos de parcelamentos ou de Refis dos 

anos anteriores;

FORMAS DE PAGAMENTO
– a vista: contribuinte não terá cobrança de 

multa e nem de juros (100% de redução);

– em até 03 (três) parcelas mensais: redu-
ção de 90% (noventa por cento) nas multas 
e juros de mora;

– em até 06 (seis) parcelas mensais: redu-
ção de 80% (oitenta por cento) nas multas e 
juros de mora;

– em até 12 (doze) parcelas mensais: redu-
ção de 70% (setenta por cento) nas multas 
e juros de mora;

– em até 24 (vinte e quatro) parcelas men-
sais: redução de 60% (sessenta por cento) 
nas multas e juros de mora;

– em até 30 (trinta) parcelas mensais: não 
haverá redução na cobrança de multas e ju-
ros de mora;

Fonte: Departamento de Tributos da Prefeitura de Jaguariúna
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CONFIRA AQUI A PROGRAMAÇÃO INICIAL DO FESTIVAL DE 
FÉRIAS DE JAGUARIÚNA - 2018
A Secretaria de Turismo e Cultura  

(Setuc) preparou uma programação 
incrível para essas férias de julho! Ela 
traz teatro, dança, música e cinema 
para você e sua família. As atrações 
acontecem de 1 a 29 de julho, em di-
versos locais da cidade: Teatro Muni-
cipal, Parque dos Lagos, Parque Luís 

(Loy) Barbosa, Parque Santa Maria, 
Centro Cultura e diversos bairros. 
Importante: Conforme a Secretaria 

de Turismo e Cultura de Jaguariúna, 
caso ocorra algum imprevisto com os 
eventos agendados, como a impossi-
bilidade de algum artista não poder 
se apresentar por algum motivo, e 

também nos dias em que houver jogo 
da Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo 2018, disputada na Rússia, a 
programação sofrerá pequenas altera-
ções de última hora, o que é compre-
ensível, mas as eventuais mudanças 
serão devidamente divulgadas no site 
e no Facebook da Prefeitura.

A programação é voltada para pes-
soas de todas as idades, ou seja, para 
toda a família. 

Confira aqui os primeiros even-
tos com detalhes nesta página e a 
programação completa na página 
ao lado. 
Bom divertimento!

1º de julho (domingo) – WORKSHOP 
“DANÇAS BRASILEIRAS” com Vinícius 
Pianca

As aulas do Workshop de “Danças Brasi-
leiras” serão ministradas pelo professor Vi-
nícius Pianca, que é pesquisador e bailarino, 
além de desenvolver estudos na área de Dan-
ças Brasileiras pela Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas). 

Elas acontecerão na Unidade II da Escola 
das Artes, no Parque Luís“Loy” Barbosa 
em dois horários: das 9h às 11h e das 13h 
às 15h. As inscrições podem ser feitas nes-
te domingo, no próprio local do workshop. 
Basta preencher a ficha de inscrição e doar 
1 Kg de alimento não perecível, que será en-
tregue para o Fundo Social de Solidariedade 
de Jaguariúna.

CINEMA NO TEATRO
- 3 de julho – 15h –“O Touro Ferdinando” 

(filme ganhador da enquete com 61% da pre-
ferência dos internautas)
- 3 de julho – 19h – “Liga da Justiça” (filme 

ganhador da enquete com 72% da preferên-

cia dos internautas)
Para assistir, o público deve trocar o ingres-

so com 1(uma) hora de antecedência na bi-
lheteria do Teatro Municipal, doando 1 Kg 
de alimento não perecível ao Fundo Social 
de Solidariedade de Jaguariúna.

CINEMA NO TEATRO
PROGAMAÇÃO ANOS 80

- 4 de julho – 15h – Programação Anos 80: 
“ET – O Extraterrestre”

- 4 de julho – 19h – Programação Anos 80: 

“Dirty Dancing”
Para assistir, o público deve trocar o ingres-

so com 1(uma) hora de antecedência na bi-
lheteria do Teatro Municipal, doando 1 Kg 
de alimento não perecível ao Fundo Social 
de Solidariedade de Jaguariúna.

CINEMA NO TEATRO
- 5 de julho – 15h – “Divertidamente”
- 5 de julho – 19h – “Mulher Maravilha”
Para assistir, o público deve trocar o in-

gresso com 1(uma) hora de antecedência 
na bilheteria do Teatro Municipal, doando 
1 Kg de alimento não perecível ao Fundo 
Social de Solidariedade de Jaguariúna.
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DECRETO Nº 3.775, de 25 de junho de 2018.
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$ 740.000,00 (setecentos e 
quarenta mil reais), conforme as seguintes 
dotações orçamentárias vigentes:
DE:
12.365.13.2059.335039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=422 R$ 
740.000,00
 
TOTAL.................................................................
.. R$               740.000,00
PARA:
17.512.29.2045.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=231 R$ 
500.000,00
15.452.24.2024.337041 Contribui-
ções................................................ F=257 
R$ 240.000,00
 
TOTAL.................................................................
. R$ 740.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 
de junho 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

DECRETO Nº 3.776, de 26 de junho de 2018.
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$ 396.194,63 (trezentos e 
noventa e seis mil, cento e noventa e quatro 
reais e sessenta e três centavos), conforme as 
seguintes dotações orçamentárias vigentes:
DE:
10.301.41.2043.339047 Obrigações 
Tributárias e Contributivas........ F=302 

R$ 396.194,63
 
TOTAL.................................................................
.. R$               396.194,63
PARA:
10.301.41.1111.449052 Equipamentos e 
Material Permanente........... F=287 R$ 
396.194,63
 
TOTAL.................................................................
. R$ 396.194,63
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 26 
de junho 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

DECRETO Nº 3.777, de 28 de junho de 2018.
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$ 231.500,00 (duzentos e 
trinta e um mil e quinhentos reais), conforme as 
seguintes dotações orçamentárias vigentes:
DE:
12.365.13.2059.335039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=422 R$ 
190.000,00
13.392.33.2031.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física.......... F=345 R$ 
20.000,00
4.123.11.2058.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física.......... F=59 R$ 
21.000,00
27.812.23.2023.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=208 R$ 
                     500,00
 
TOTAL.................................................................
.. R$               231.500,00
PARA:
15.452.24.2024.337041 Contribui-
ções............................................... F=257 
R$ 183.000,00
13.392.33.2031.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=346 R$ 
20.000,00
2.61.7.2007.339036 Outros Serv. de Terc. – 
Pessoa Física.......... F=83 R$ 
21.000,00
12.365.13.2059.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física.......... F=150 R$ 
7.000,00
27.812.23.2023.339030 Material de 
Consumo................................... F=206 
R$ 500,00
 

TOTAL.................................................................
. R$ 231.500,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 28 
de junho 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

LEI COMPLEMENTAR Nº 317, de 26 de junho 
de 2018.
Altera, conforme especifica, a Lei Complemen-
tar Municipal nº 97/2004, que dispõe sobre o 
parcelamento e o ordenamento do uso e da 
ocupação do solo do Município de Jaguariúna.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei complementar:
Art. 1º O item 5, da alínea “c”, do inciso III, do 
art. 9º, da Lei Complementar Municipal nº 97, 
de 20 de dezembro de 2004, alterada pelas 
Leis Complementares Municipais nºs 112, de 
15 de maio de 2006, 124, de 14 de maio de 
2007, 128, de 11 de outubro de 2007, 140, de 
21 de maio de 2008, 162, de 05 de abril de 

2010, 205, de 19 de janeiro de 2012, 232, de 
06 de junho de 2013, 233, de 02 de setembro 
de 2013, 245, de 17 de dezembro de 2013, 
248, de 26 de dezembro de 2013, 254, de 22 
de maio de 2014, 292, de 28 de setembro de 
2017, e 297, de 16 de outubro de 2017, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ...
...
III - ...
c) ...
5) S3.05 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 
tais como, oficinas mecânicas de reparo e 
pintura de veículos de passeios e utilitários e 
assemelhados; bem como, lava rápidos de 
veículos.”
Art. 2º Os Anexos I, II e III, da Lei Complemen-
tar Municipal nº 97, de 20 de dezembro de 
2004, ficam substituídos pelos que acompa-
nham esta lei complementar, desta fazendo 
parte integrante.
Art. 3º Esta lei complementar entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 26 
de junho de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo
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LEI COMPLEMENTAR Nº 318, de 28 de junho 
de 2018.
(De autoria do Vereador Alfredo Chiavegato 
Neto – PTB).

Dispõe sobre inclusão do Parágrafo § 5º, ao 
artigo 93, da Lei Complementar nº 4/1991 
(Código Tributário Municipal).

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei complementar:
Art. 1º O artigo 93, da Lei Complementar nº 4, 
de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário 
do Município), passa a vigorar acrescido do 
Parágrafo § 5º:
“Art. 93 (...)
..................
§ 5º O imposto de transmissão de bens imóveis 
não incide sobre a construção realizada pelo 
adquirente, mas somente sobre o terreno 
objeto da alienação.”
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, sendo revogadas as 
disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 28 
de junho de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

LEI Nº 2.515, de 26 de junho de 2018.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
elaboração e execução da lei orçamentária 
para o exercício financeiro de 2019, e dá outras 
providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei:

DAS DIRETRIZES

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas e 
prioridades da administração pública municipal 
para o exercício financeiro de 2019, as 
Diretrizes Orçamentárias e orientações para a 
elaboração da respectiva lei orçamentária, 
obedecidos aos princípios estabelecidos na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual, 
no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e na Lei Orgânica do Município.
§ 1º Integram a presente lei os seguintes 
anexos referentes aos programas governamen-
tais e metas:
Anexo V – Descrição dos programas governa-
mentais/Metas/Custos para o exercício
Anexo VI – Unidades Executoras e Ações 
voltadas ao Desenvolvimento do Programa 
Governamental
Anexo VI-A – Demonstrativo de Programas e 
Ações por Órgão e Unidade – Físico e 

Financeiro
Anexo I – Metas Fiscais, contendo os demons-
trativos:
Demonstrativo I – Metas Anuais;
Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento 
das Metas Fiscais do exercício anterior;
Demonstrativo III – Metas Fiscais comparadas 
com as fixadas nos três exercícios anteriores
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio 
Líquido;
Demonstrativo V – Origem e aplicação dos 
recursos obtidos com a alienação dos ativos;
Demonstrativo VI – Estimativa e Compensação 
da Renúncia de Receita, e
Demonstrativo VII – Margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 2º As metas físicas e os custos financeiros 
estabelecidos no Plano Plurianual para o 
exercício de 2019 poderão ser aumentadas ou 
diminuídas nos Anexos I e II, a fim de compati-
bilizar a despesa orçada à receita estimada e o 
Anexo VII, que trata da Estimativa e Compen-
sação da Renúncia de Receita, do parágrafo 
anterior, de forma a preservar o equilíbrio das 
contas públicas, bem como para atender as 
necessidades da população.
§ 3º Se durante a execução orçamentária 
ocorrer quaisquer alterações no orçamento que 
importem em retificação nas metas ou custos 
dos programas estabelecidos nas planilhas do 
Plano Plurianual e desta Lei, bem como, em 
razão de abertura de créditos adicionais, a 
Administração deverá, na forma estabelecida 
pelo AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos 
Públicos, do Tribunal de Contas de São Paulo, 
informar as modificações nas peças de 
planejamento nos prazos estabelecidos nas 
Instruções Consolidadas do TCE-SP.
Art. 2º Para cumprimento do disposto no artigo 
4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, integra 
esta lei, metodologia e memória de cálculo das 
Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.
Art. 3º A elaboração da proposta orçamentária 
para o exercício de 2019 abrangerá os Poderes 
Legislativo e Executivo, a Autarquia Municipal e 
seus Fundos, observando-se os seguintes 
objetivos:
  I – prioridade de investimentos nas 
áreas sociais;
  II – promoção do desenvolvimento do 
Município, da infraestrutura e o crescimento 
econômico;
  III – reestruturação e reorganização 
dos serviços administrativos, buscando maior 
eficiência de trabalho e de arrecadação;
  IV – austeridade na gestão dos 
recursos públicos.

DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será 
elaborado em conformidade com as diretrizes 
fixadas nesta lei, o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, 
da Constituição Federal, a Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964, assim como a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 e, obedecerá, entre outros, ao princípio 
da transparência e do equilíbrio entre receitas e 
despesas para cada fonte de recursos, 
abrangendo os Poderes Executivo e Legislati-
vo, a Autarquia Municipal e seus Fundos.
§ 1º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal;
II – o orçamento de investimento das empre-
sas; e
III – o orçamento da seguridade social.
§ 2º Na programação da despesa, não poderão 
ser fixadas despesas, sem que estejam 

definidas as fontes de recursos.
§ 3º Na execução do orçamento deverá ser 
indicada em cada rubrica da receita e em cada 
dotação da despesa a fonte de recursos, bem 
como o código de aplicação, que se caracteriza 
como detalhamento da fonte de recursos.
§ 4º Na elaboração da lei orçamentária e em 
sua execução, a Administração buscará o 
equilíbrio das finanças públicas considerando, 
sempre, ao lado da situação financeira, o 
cumprimento das vinculações constitucionais e 
legais e a imperiosa necessidade de prestação 
adequada dos serviços públicos, tudo conforme 
os macro objetivos estabelecidos no Plano 
Plurianual.
Art. 5º É vedado consignar na Lei Orçamentá-
ria crédito com finalidade imprecisa ou com 
dotação ilimitada.
Art. 6º A proposta orçamentária para o ano 
2019, conterá as metas e prioridades da 
Administração Municipal e ainda as seguintes 
disposições:
I – as unidades orçamentárias projetarão suas 
despesas correntes até o limite fixado para o 
ano em curso, consideradas as suplementa-
ções, ressalvados os casos de aumento ou 
diminuição dos serviços a serem prestados;
II – na estimativa da receita considerar-se-á a 
tendência do presente exercício e o incremento 
da arrecadação decorrente das modificações 
na legislação tributária;
III – as receitas e despesas serão estimadas 
tomando-se por base o índice de inflação 
apurada nos últimos 12 (doze) meses, a 
tendência e o comportamento da arrecadação 
municipal, mês a mês, na conformidade dos 
Demonstrativos que dispõem sobre as Metas 
Fiscais do Município. 
IV – as despesas serão fixadas no mínimo por 
elementos, obedecendo às codificações da 
Portaria STN nº 163/2001, e o artigo 15, da Lei 
Federal nº 4.320/1964;
V – não poderá prever como receitas de 
operações de crédito montante que seja 
superior ao das despesas de capital, excluídas 
as por antecipação da receita orçamentária, e
VI – os recursos legalmente vinculados à 
finalidade específica deverão ser utilizados 
exclusivamente para o atendimento do objeto 
de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
§ 1º Os projetos a serem incluídos na lei 
orçamentária anual poderão conter previsão de 
execução por etapas, devidamente definidas 
nos respectivos cronogramas físico-financeiros.
§ 2º Na estimativa das receitas fiscais do 
Município, foram consideradas:
   I – as isenções temporá-
rias que dispõe a Lei Complementar Municipal 
nº 34, de 22 de fevereiro de 1996, que isenta o 
titular do loteamento, por ocasião do parcela-
mento de solo urbano, do imposto sobre a 
propriedade territorial urbana;
   II – as remissões de juros 
e correção monetária, legalmente instituída 
através de incentivos fiscais com vigência para 
o exercício de 2019;
   III – as isenções dispostas 
na Lei Complementar Municipal nº 37, de 16 de 
maio de 1997, devidamente alterada pela Lei 
Complementar Municipal nº 200, de 02 de 
dezembro de 2011, que isenta das taxas e do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana, o aposentado e pensionista, titular ou 
usufrutuário de imóvel em determinadas 
condições especificadas no art. 1º da lei;
   IV – os descontos na 
ordem de até 10% (dez por cento) concedidos 

aos contribuintes que pagarem seus tributos 
em parcela única;
   V – as imunidades e 
isenções dispostas nos arts. 34, 58, 89, 93, 94, 
132, 160, 170 e 198, da Lei Complementar 
Municipal nº 4, de 20 de dezembro de 1991 
(Código Tributário Municipal) e na Lei Comple-
mentar Municipal nº 127, de 27 de agosto de 
2007, e suas alterações;
   VI – as isenções dispostas 
no art. 3º, da Lei Municipal nº 1.487, de 30 de 
junho de 2003, que trata das licenças para 
construção de unidades unifamiliares com área 
não superior a 70m²;
   VII – descontos de 50% 
(cinquenta por cento) para Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 
e das Taxas de Serviços de Limpeza Pública 
para os contribuintes que mantiverem hortas 
em suas propriedades, sejam comunitárias ou 
individuais;
   VIII – isenção de tarifa de 
água e esgoto para instituições qualificadas 
como Organização Social;
   IX – isenção aos Microem-
preendedores Individuais – MEI de pagamen-
tos das taxas de licença dispostas no artigo 
132, VII, da Lei Complementar Municipal nº 04, 
de 20 de dezembro de 1991 (Código Tributário 
Municipal), e na Lei Complementar Municipal 
nº 158, de 01 de março de 2010;
   X – suspensões com 
processo em juízo com liminar suspendendo a 
cobrança de conservação de estradas;
   XI – isenção de ISSQN 
para o Plano de Incentivos a Projetos Habita-
cionais Populares, vinculados ao Programa 
Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, 
conforme Lei Complementar Municipal nº 
147/2009;
   XII – isenção de Taxa de 
Licença para execução de Obras particulares 
vinculados ao Programa Minha Casa Minha 
Vida do Governo Federal, conforme Lei 
Complementar Municipal nº 147/2009;
   XIII – isenção de ITBI 
incidente a primeira transmissão do imóvel 
vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida 
do Governo Federal, conforme Lei Comple-
mentar Municipal nº 147/2009;
   XIV – isenção de Taxa de 
Poder de Polícia administrativa, bem como, da 
correlata expedição do “habite-se” ou da 
certidão de conclusão de obras, aos empreen-
dedores, pessoas físicas e/ou jurídicas, que se 
enquadrem no art. 1º, da Lei Complementar 
Municipal nº 147/2009;
   XV – isenção de IPTU nos 
casos enquadrados na Lei Complementar 
Municipal nº 236, de 16/09/2013 (IPTU 
VERDE);
XVI – isenção de tarifas de água e esgoto a 
todas as instituições de caráter beneficente, 
assistencial ou filantrópica sem fins lucrativos e 
declaradas de utilidade pública municipal, 
conforme Lei Complementar Municipal nº 308, 
de 07/02/2018;
XVII – isenções previstas na LC 250/2013, 
referentes a ISSQN das empresas de tecnolo-
gia, telecomunicações, tecnologia em informáti-
ca, call-center e data-center.
§ 3º Na estimativa das receitas deverão ser 
consideradas, ainda, as modificações da 
legislação tributária, incumbindo à Administra-
ção o seguinte:
I – a atualização dos elementos físicos das 
unidades imobiliárias;
II – a atualização da planta genérica de valores 
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de forma a minimizar a diferença entre as 
alíquotas nominais e as efetivas;
III – a expansão do número de contribuintes;
IV – a atualização do cadastro mobiliário e 
imobiliário fiscal.
Art. 7º Até 30 (trinta) dias após a publicação do 
orçamento, o Poder Executivo e Legislativo 
editarão ato estabelecendo a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal 
de desembolso.
§ 1º As receitas e despesas, conforme as 
respectivas previsões serão programadas em 
metas de arrecadação e de desembolso 
mensais.
§ 2º A programação financeira e o cronograma 
de desembolso de que tratam este artigo 
poderão ser revistos no decorrer do exercício 
financeiro a que se referirem, conforme os 
resultados apurados em função de sua 
execução.
Art. 8º Observado o disposto no artigo 9º da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, caso seja necessário proceder à 
limitação de empenho e movimentação 
financeira, para cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal, estabelecidas 
no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o 
percentual de redução deverá incidir sobre o 
total de atividades e sobre o de projetos, 
separadamente, calculado de forma proporcio-
nal à participação de cada Poder.
§ 1º Excluem da limitação de empenhos as 
despesas que constituem obrigações constitu-
cionais e legais do Município, as contrapartidas 
aos convênios e as despesas destinadas ao 
pagamento dos serviços da dívida.
§ 2º Na hipótese de ocorrência do disposto no 
caput deste artigo, o Poder Executivo comuni-
cará ao Poder Legislativo o ocorrido e, 
solicitará do mesmo, medidas de contenção de 
despesas, acompanhado da devida memória 
de cálculo e da justificação do ato.
Art. 9º Os projetos de lei de concessão de 
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base 
de cálculo que impliquem redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefí-
cios que correspondam a tratamento diferen-
ciado, atenderão ao disposto no art. 14 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, 
devendo ser instruídos com demonstrativo 
evidenciando que não serão afetadas as metas 
de resultado nominal e primário, o que será 
objeto de manifestação da Secretaria de 
Administração e Finanças em cada caso 
concreto. 
Parágrafo único. A renúncia de receita 
decorrente de incentivos fiscais será considera-
da na estimativa de receita da lei orçamentária.
Art. 10. O Poder Executivo poderá encaminhar 
projeto de lei visando revisão do sistema de 
pessoal, particularmente do plano de carreira e 
de cargos e salários, incluindo:
I – a concessão, absorção de vantagens e 
aumento de remuneração de servidores;
II – a criação, aumento e a extinção de cargos 
ou empregos públicos, bem como, a criação e 
alteração de estrutura de carreira e salários; 
III – o provimento de cargos ou empregos e 
contratações emergenciais estritamente 
necessárias, respeitada a legislação municipal 
vigente;
IV – a revisão do regime jurídico dos servido-
res;
V – a concessão de benefícios e auxílios aos 
servidores.
Parágrafo único. As alterações previstas neste 

artigo somente ocorrerão se houver dotação 
orçamentária suficiente para atender as 
projeções de despesa de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes, e estiverem 
atendidos os requisitos e os limites estabeleci-
dos pela Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 11. Fica o Executivo ainda autorizado a 
promover as alterações e adequações de sua 
estrutura administrativa, desde que sem 
aumento de despesa, e com o objetivo de 
modernizar e conferir maior eficiência e eficácia 
ao poder público municipal.
Art. 12. O total da despesa com pessoal dos 
Poderes Executivo e Legislativo no mês, 
somada com os onze meses imediatamente 
anteriores, verificada ao final de cada quadri-
mestre, não poderá exceder o percentual de 
60% da receita corrente líquida apurada no 
mesmo período. 
§ 1º O limite de que trata este artigo está assim 
dividido:
I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislati-
vo, e
II – 54% (cinquenta e quatro por cento) para o 
Poder Executivo.
§ 2º Na verificação do atendimento dos limites 
definidos neste artigo não serão computadas 
as despesas:
I – de indenização por qualquer motivo, 
incluindo aquelas oriundas de demissão de 
servidores ou empregados;
II – relativas a incentivos à demissão voluntá-
ria;
III – decorrentes de decisão judicial e da 
competência de período anterior a que trata o 
“caput” deste artigo;
IV – com inativos, ainda que por intermédio de 
fundo específico, custeadas com recursos 
provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos 
segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 
9º do art. 201 da Constituição Federal, e
 c) das demais receitas diretamente 
arrecadadas pelo fundo vinculado à previdên-
cia municipal.
§ 3º O Executivo adotará as seguintes medidas 
para reduzir as despesas de pessoal, caso 
estas ultrapassem os limites estabelecidos na 
Lei Complementar nº 101/2000:
 I – redução de vantagens concedidas 
a servidores;
 II – redução ou eliminação das 
despesas com horas-extras;
 III – exoneração de servidores 
ocupantes de cargos ou empregos em 
comissão; e
 IV – demissão de servidores 
admitidos em caráter temporário.
Art. 13. O Poder Executivo, por meio do 
sistema de controle interno, fará o acompanha-
mento da execução orçamentária, dando 
ciência ao Prefeito através de relatórios 
periódicos.
Art. 14. Para efeito de exclusão das normas 
aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoa-
mento de ações governamentais que acarre-
tem aumento da despesa considera-se 
despesa irrelevante, aquela ação cujo 
montante não ultrapasse, para bens e serviços, 
os limites dos incisos I e para serviços e 
compras o inciso II, do artigo 24 da Lei nº 
8.666.
Art. 15. A lei orçamentária anual deverá conter 
reserva de contingência para atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos e equivalerá a até 
0,1% (zero vírgula um por cento) da receita 

corrente líquida.
Parágrafo único. Caso a reserva de contingên-
cia de que trata o caput não seja utilizada até 
30 de junho de 2019 para os fins de que trata 
este artigo, poderá ser utilizada como fonte de 
recursos para abertura de créditos adicionais 
suplementares.
Art. 16. O Poder Executivo está autorizado a 
realizar, por decreto, até o limite de 20% (vinte 
por cento) da despesa inicialmente fixada, 
transposições, remanejamentos e transferên-
cias de uma categoria de programação para 
outra ou de um órgão orçamentário para outro.
Art. 17. Nos moldes do art. 165, § 8º, da 
Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei 
Federal nº 4.320/1964, a lei orçamentária 
poderá conceder até 20% (vinte por cento) 
para o Executivo abrir créditos adicionais 
suplementares, decorrente do excesso de 
arrecadação, superávit financeiro, superávit 
orçamentário.
Art. 18. Ficam os Poderes Executivo e 
Legislativo autorizados, respectivamente, por 
ato próprio, a realocar livremente os recursos 
orçamentários de dotações dentro da mesma 
natureza ou de uma natureza de despesa para 
outra, desde que não haja alteração na fonte 
de recurso, programa, atividade, projeto ou 
operação especial, com a finalidade de facilitar 
o cumprimento da programação aprovada 
nesta lei.
Parágrafo único. As realocações orçamentárias 
de que trata o caput deste artigo serão 
realizadas pela Secretaria de Administração e 
Finanças, mediante solicitação e justificativa 
dos respectivos titulares das Unidades 
Gestoras, cumpridas as formalidades do caput 
do artigo.
Art. 19. Os repasses mensais de recursos ao 
Poder Legislativo serão estabelecidos 
conforme o cronograma de desembolso 
mensal, de forma a garantir o perfeito equilíbrio 
entre a receita arrecadada e a despesa 
realizada, obedecendo-se às disposições 
contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 
14 de fevereiro de 2000.
§ 1º Não elaborado o cronograma de desem-
bolso mensal, os recursos financeiros serão 
repassados à razão mensal de 1/12 (um doze 
avos) das dotações consignadas ao Poder 
Legislativo, respeitando, em qualquer caso, o 
limite constitucional.
§ 2º Ao final de cada bimestre, a Câmara 
Municipal recolherá na Tesouraria da Prefeitura 
os valores dos juros de aplicação financeira e 
os retidos a título de imposto de renda. 
§ 3º A Câmara Municipal devolverá à Prefeitura 
ao final de cada semestre os valores das 
parcelas não utilizadas do duodécimo do 
período.
Art. 20. A transferência de recursos a título de 
subvenções sociais, auxílios e contribuições a 
instituições privadas sem fins lucrativos que 
exerçam atividades nas áreas de assistência 
social, saúde, educação e cultura, dependerá 
de específica autorização legislativa, sendo 
calculada com base em unidade de serviços 
prestados, obedecidos os padrões mínimos de 
eficiência previamente fixados pelo Poder 
Executivo.
Parágrafo único. Essas transferências estarão 
subordinadas ao interesse público, obedecen-
do a beneficiária às seguintes condições:
I – comprovação de situação de regularidade 
jurídica, fiscal e econômico-financeira;
II – comprovação de qualificação técnica:
III – declarações:
a) que a entidade não têm como dirigente 

membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas, de qualquer esfera de governo, 
bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta ou 
colateral até o 2º grau; e
b) que a entidade não têm servidor público 
vinculado ao órgão ou entidade concedente, 
bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta ou 
colateral até o 2º grau; e
c) que os contratados pela entidade com os 
recursos municipais não são integrantes do 
quadro de servidores públicos municipais, nem 
membros da diretoria, ainda que para serviços 
de consultoria ou assistência técnica; 
IV – atendimento direto e gratuito;
V – certificação junto ao respectivo Conselho 
Municipal ou Estadual;
VI – aplicação nas atividades-fim, de pelo 
menos 80% da receita total do beneficiário;
VII – compromisso de franquear, na Internet, 
demonstrativo quadrimestral de uso do recurso 
municipal repassado;
VIII – prestação de constas dos recursos 
recebidos, com parecer de regularidade das 
Comissões envolvidas na análise destes 
documentos, bem como do Controle Interno;
IX – atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011.
Art. 21. Toda movimentação de recursos, por 
parte da entidade, somente será realizada 
observando-se os seguintes preceitos:
I – os repasses serão efetuados através de 
instituição financeira oficial;
II – a entidade beneficiada deverá movimentar 
os recursos em conta bancária específica e os 
pagamentos deverão ser efetuados através de 
cheque nominal, ordem bancária, transferência 
eletrônica ou qualquer outro meio em que fique 
identificado o beneficiário final da despesa;
III – os recursos recebidos pela entidade, 
enquanto não utilizados, serão obrigatoriamen-
te aplicados em caderneta de poupança se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um 
mês, ou em fundo de aplicação de curto prazo 
ou operação de mercado lastreada em títulos 
da dívida pública, quando a utilização dos 
mesmos se verificar em prazos menores que 
um mês;
IV – auferidas tais receitas, estas serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do 
repasse e aplicadas, exclusivamente, no objeto 
de sua finalidade;
V – as despesas com tarifas bancárias e 
escritórios correrão por conta da entidade, se o 
caso.
Art. 22. O orçamento poderá prever a celebra-
ção de termos de fomento, colaboração e 
cooperação com entidades sem fins lucrativos, 
consoante disposto na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, atendendo as normas 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, pelo Sistema de Controle 
Interno do Município e pela Lei Federal nº 
12.527/2011.
Art. 23. O custeio, pelo Poder Executivo 
Municipal, de despesas de competência dos 
Estados e da União, somente poderá ser 
realizado:
I – caso se refiram a ações de competência 
comum dos referidos entes da Federação, 
previstas no art. 23, da Constituição Federal;
II – se houver expressa autorização em lei 
específica, detalhando o seu objeto;
III – sejam objeto de celebração de convênio, 
acordo, ajuste ou instrumento congênere;
IV – se houver previsão na lei orçamentária. 
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Art. 24. São vedados quaisquer procedimentos 
pelos ordenadores de despesa sem comprova-
da e suficiente disponibilidade dotação 
orçamentária.
Art. 25. As obras em andamento e a conserva-
ção desse patrimônio público terão prioridade 
na alocação de recursos orçamentários em 
relação a projetos novos, salvo projetos 
programados com recursos de transferências 
voluntárias e operações de crédito.
Parágrafo único. A inclusão de novos projetos 
no orçamento somente será possível se estiver 
previsto na lei do Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e após adequada-
mente garantido a manutenção da conservação 
das obras em andamento, observado o 
disposto no caput deste artigo.
Art. 26. O pagamento dos vencimentos, 
salários de pessoal e seus encargos e do 
serviço da dívida fundada terão prioridade 
sobre as ações de expansão.
Art. 27. Caso o projeto de lei orçamentária não 
seja devolvido para sanção até o encerramento 
da sessão legislativa, conforme determina o 
art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, a sua programação poderá ser 
executada na proporção de 1/12 (um doze 
avos) do total de cada dotação.
Art. 28. Na execução do orçamento, deverá 
obrigatoriamente ser utilizado na classificação 
da receita e da despesa o código de aplicação, 
conforme norma do AUDESP e as Portarias 
STN/SOF nº 163 e MOG nº 42.
Art. 29. O Executivo poderá contratar opera-
ções de crédito por antecipação da receita até 
o limite de 5% (cinco por cento) da receita 
corrente líquida estimada para o exercício.
Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar operação de crédito, junto às 
instituições financeiras, nos moldes da 
Resolução nº 043, de 21 de dezembro de 
2001, com alterações trazidas pela Resolução 
nº 003, de 02 de abril de 2002, do Senado 
Federal.
Art. 31. Poderá ser criado, aumentado ou 
desmembrado o quadro das secretarias e 
unidades orçamentárias, obedecidos os 
critérios legais.
Art. 32. Fica o Poder Legislativo autorizado a 
propor reforma de sua estrutura administrativa 
por meio de Proposições.
Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a 
conceder ajuda financeira, a título de contribui-
ção, à Associação Brasileira de Preservação 
Ferroviária – ABPF, visando a mão-de-obra, 
administração e gerenciamento tendentes à 
construção e manutenção, com a finalidade de 
fomentar as atividades culturais e turísticas do 
Município.
Art. 34. O Poder Executivo poderá firmar 
contratos, inclusive de gestão, convênios, 
termos de cooperação, parceria ou de 
compromisso, com outras esferas de governo, 
fundações, autarquias, entidades profissionali-
zantes, entidades sem fins lucrativos e 
entidades qualificadas como Organizações 
Sociais, para o desenvolvimento de seus 
respectivos programas, prioritariamente nas 
áreas de educação, saúde, trabalho, seguran-
ça, habitação, assistência social, saneamento 
básico, agricultura e meio ambiente, esportes, 
turismo, cultura, trânsito e transportes, bem 
como participar de consórcios que visem 
objetivos comuns dentre os retro citados, 
inclusive com cessão de servidores públicos 
concursados com ônus para origem.
Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a 

repassar, quando interventor de ajuste, 
contrato ou convênio, receitas financeiras a 
entidades executoras, regularmente e 
nomeadas nos instrumentos retro menciona-
dos.
Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a 
disponibilizar, através de instrumento compe-
tente, espaço, pessoal e materiais necessários, 
visando a manutenção dos serviços do Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, da 
Junta Militar, do Tribunal Regional Eleitoral, 
Delegacias Regionais do Trabalho e Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo.
Art. 37. Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar convênio com estabelecimentos de 
ensino superior, a fim de instituir o Programa 
Municipal “Universidade para Todos”, visando 
conceder bolsas parciais de estudo a alunos 
inscritos nos cursos de graduação.
Art. 38. Fica o Poder Executivo autorizado a 
realizar desapropriações que visem implantar 
e/ou corrigir ruas, avenidas, praças e locais 
para prédios públicos.
Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a 
realizar desapropriações que visem a constru-
ção de núcleos de casas ou conjuntos 
habitacionais populares.
Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a 
formalizar convênios, contratos ou parcerias 
para adesão de agências da rede bancária do 
Município visando agilizar as atividades de 
recebimento e pagamento junto aos respecti-
vos contribuintes e fornecedores.
Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar convênio com outras esferas de 
governo, disponibilizar pessoal, materiais, 
combustível, bem como, conceder benefícios, 
auxílios, abonos e pro-labore a servidores, 
visando a manutenção dos serviços das 
polícias civil e militar instaladas neste Municí-
pio, e apoio às atividades da administração 
municipal.
Art. 42. Fica o Poder Executivo, conforme 
dispõe o art. 71, da Lei Federal nº 4.320/64, 
autorizado a instituir Fundos Especiais, visando 
propiciar apoio e suporte financeiro às políticas 
e diretrizes, determinadas pelo Município em 
conjunto com os Conselhos Municipais, com 
atuação prioritária nas áreas de educação, 
saúde, trabalho, segurança, habitação, 
assistência social, saneamento básico, 
agricultura e meio ambiente, esportes, turismo, 
cultura, trânsito e transportes.
Art. 43. Fica o Poder Executivo, autorizado a 
formalizar convênios, repassar recursos 
financeiros, alienar, e a doar glebas de terras a 
Cohab Bandeirante, bem como, alienar, por 
doação, bem imóvel à Caixa Econômica 
Federal, com a finalidade de construir núcleos 
de casas ou conjuntos habitacionais populares.
Art. 44. Ficam os Poderes Executivo e 
Legislativo autorizados a formalizar convênios 
ou contratos com as agências bancárias do 
Município, facultando aos servidores munici-
pais a realização de empréstimos financeiros 
consignados em folha de pagamento.
Art. 45. Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar convênios com outras esferas de 
governo, visando conceder gratificações, 
benefícios e auxílios destinados a servidores 
municipalizados das áreas da saúde, educação 
e segurança.
Art. 46. Ficar o Poder Executivo autorizado a 
repassar recursos financeiros à Autarquia 
Municipal.
Art. 47. Ficam os Poderes Executivo e 
Legislativo autorizados a conceder anualmente, 
abonos e reajustes salariais aos servidores 

públicos.
Art. 48. Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a celebrar convênio e termos 
aditivos com o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, objetivando a cessão de servidores 
municipais e estagiários, sem prejuízo de 
vencimentos ou salários e demais vantagens, 
para prestarem serviços junto ao Tribunal, sem 
ônus a este, que serão designados exclusiva-
mente para as Unidades Judiciárias instaladas 
na Comarca a que pertencer o Município de 
Jaguariúna.
Art. 49. Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a ceder servidores municipais e 
estagiários à Autarquia Municipal. 
Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a 
parcelar a dívida consolidada fundada em até 
36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, de acordo com a disponibilidade 
financeira, mediante a concessão de um 
desconto de, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do montante atualizado da dívida pública, 
incluindo o principal, atualização monetária e 
juros de mora.
§ 1º Considera-se dívida pública consolidada 
ou fundada, o montante total, apurado sem 
duplicidade, das obrigações financeiras do 
Município de Jaguariúna, assumidas em virtude 
de leis, contratos, convênios, tratados, 
transações, acordos e compromissos de 
exigibilidade igual ou superior a 12 (doze) 
meses.
§ 2º A dívida pública consolidada ou fundada, 
mesmo que em fase de cobrança judicial em 
ação proposta pelo credor, inclusive os saldos 
de créditos que tenham sido objeto de acordos 
anteriores, poderá ser reconhecida e parcela-
da, sendo que a fixação dos honorários 
sucumbenciais observará os seguintes 
percentuais:
I – dez por cento sobre o valor da dívida até 
2.000 (dois mil) salários-mínimos; 
II – oito por cento sobre o valor da dívida acima 
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 
(vinte mil) salários-mínimos;
III – cinco por cento sobre o valor da dívida 
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos 
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 
IV – três por cento sobre o valor da dívida 
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 3º A atualização monetária da dívida 
consolidada ou fundada não poderá superar a 
variação do Índice Geral de Preços - Mercado - 
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
§ 4º As despesas com o refinanciamento da 
dívida consolidada ou fundada serão incluídas 
na Lei Orçamentária Anual, em seus anexos, e 
nos créditos adicionais separadamente das 
demais despesas com o serviço da dívida, 
constando o refinanciamento da dívida pública 
em programação específica.
Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a 
repassar, a título de contribuição, recursos 
financeiros à Associação Comercial e Industrial 
de Jaguariúna – ACIJ, visando fomentação de 
serviços de apoio à pequena e micro empresa.
Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar convênio e termos aditivos com a 
Secretaria da Receita Federal objetivando o 
desenvolvimento de programa de cooperação 
técnico-fiscal dirigido ao aperfeiçoamento do 
planejamento e execução da fiscalização e 
cobrança de tributos federais e municipais.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a 
repassar, a título de contribuição, recursos 
financeiros ao Fundo de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Campinas – FUNDO-
CAMP.

Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a 
subsidiar o usuário de transporte coletivo, das 
tarifas de serviços cobradas pelos permissioná-
rios de transportes coletivos do Município.
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a 
subsidiar parte do tributo “taxa de remoção de 
lixo”.
Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a 
isentar o tributo “imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana” e taxas municipais 
ao proprietário de imóvel que tenha sido 
inventariado ou tombado.
Art. 57. Fica o Poder Executivo autorizado a 
conceder uma gratificação por risco de morte 
para o servidor ocupante de emprego público 
de Bombeiro Civil Municipal, Guarda Municipal, 
Coordenador de Operações, Diretor de Guarda 
Municipal, Vigia e Vigilante, e de Motorista de 
veículo de urgência e emergência.
Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a 
formalizar Termo de Cooperação Técnica com 
empresa especializada visando modernizar o 
controle de empréstimos consignados.
Art. 59. Fica o Poder Executivo autorizado a 
constituir Consórcio Público Agência Regulado-
ra dos Serviços de Saneamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – 
Agência Reguladora PCJ e repassar-lhe 
recursos financeiros a título de contribuição.
Art. 60. Fica o Poder Executivo autorizado a 
fornecer cartão alimentação para os servidores 
municipais.
Art. 61. Fica o Poder Executivo autorizado a 
firmar convênios, termos de cooperação, 
parceria ou de compromisso com outros 
municípios, visando a realização de partos e 
atendimento médico em geral.
Art. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a 
protestar em cartório os devedores inscritos em 
dívida ativa, bem como, a sua inscrição em 
Serviços de Proteção ao Crédito – SPC e 
SERASA.
Art. 63. Fica o Poder Executivo autorizado a 
repassar recursos financeiros ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente – FMMA.
Art. 64. Fica o Poder Executivo autorizado a 
constituir consórcio com a CONSAB – 
Saneamento Ambiental, bem como, contratar 
serviços complementares como coleta manual 
e mecanizada, transporte, transbordo e 
destinação final dos resíduos sólidos, higieniza-
ção e manutenção dos containers, locação de 
máquinas e caminhões e mão de obra para 
limpeza e varrição, repassando recursos 
financeiros pelos serviços prestados, a título de 
contribuição.
Art. 65. Fica o Poder Executivo autorizado a 
implantar o “Restaurante Popular” nos limites 
do Município de Jaguariúna.
Art. 66. Fica o Poder Executivo autorizado a 
repassar recursos financeiros ao Fundo 
Municipal de Cultura.
Art. 67. Fica o Poder Executivo autorizado a 
integrar o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
na Região Metropolitana de Campinas Norte – 
CISMETRO, aderindo ao seu Contrato de 
Consórcio / Estatuto Social, bem como 
contratar serviços complementares, repassan-
do recursos financeiros pelos serviços 
prestados, a título de contribuição.

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 68. A receita da Autarquia instituída por 
este Município, quando em efetivo exercício, 
será realizada mediante arrecadação dos 
serviços de água, esgoto, ligações e outros 
serviços, multas, rendas patrimoniais, 
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alienações, transferências governamentais e 
repasses do Município, na forma da legislação 
em vigor e das especificações constantes no 
Anexo 2, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 69. A Autarquia instituída por este 
Município é autorizada a:
I – abrir créditos suplementares e especiais até 
o limite de 10% (dez por cento) do orçamento 
da despesa;
II – realizar remanejamentos, transposições e 
transferências, até o limite de 20% (vinte por 
cento) do orçamento da despesa, desde que os 
recursos sejam resultantes de anulação parcial 
ou total das dotações orçamentárias;
III – contratar operações de crédito, junto às 
instituições financeiras, nos moldes da 
Resolução nº 043, de 21 de dezembro de 
2001, com alterações trazidas pela Resolução 
nº 003, de 03 de abril de 2002, do Senado 
Federal.
Art. 70. Fica a Autarquia instituída por este 
Município, autorizada a criar, desmembrar ou 
aumentar as unidades orçamentárias, 
obedecidos os critérios legais.
Art. 71. A Autarquia instituída por este 
Município poderá, mediante prévia autorização 
legislativa, conceder ajuda financeira a 
entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, 
referentes ao meio ambiente, com registro no 
Conselho respectivo e que tenham, pelo 
menos, 12 (doze) meses de existência e 
funcionamento.
Art. 72. A Autarquia instituída por este 
Município poderá firmar contratos, inclusive de 
gestão, convênios, termos de cooperação, 
parceria ou de compromisso, com outras 
esferas de governo, entidades profissionalizan-
tes, entidades sem fins lucrativos e entidades 
qualificadas como Organizações Sociais, para 

o desenvolvimento de seus respectivos 
programas, prioritariamente nas áreas de 
saneamento básico e meio ambiente, bem 
como, participar de consórcios que visem 
objetivos comuns dentre os retro citados.
Art. 73. Fica a Autarquia instituída por este 
Município, autorizada a formalizar convênios 
com as agências da rede bancária do Municí-
pio, visando agilizar as atividades de recebi-
mento e pagamento junto aos respectivos 
contribuintes e fornecedores.
Art. 74. Fica a Autarquia instituída por este 
Município, conforme dispõe o art. 71, da Lei 
Federal nº 4.320/64, autorizada a instituir 
Fundos Especiais, visando propiciar apoio e 
suporte financeiro às políticas e diretrizes, 
determinadas pelo Município em conjunto com 
os Conselhos Municipais, com atuação 
prioritária nas áreas de saneamento básico e 
meio ambiente.
Art. 75. Fica a Autarquia instituída por este 
Município autorizada a formalizar convênios 
com as agências bancárias do Município, 
facultando aos servidores municipais a 
realização de empréstimos financeiros 
consignados em folha de pagamento.
Art. 76. Fica a Autarquia instituída por este 
Município, autorizada a conceder anualmente, 
abonos e reajustes salariais aos servidores 
públicos.
Art. 77. Fica a Autarquia instituída por este 
Município autorizada a fornecer cartão 
alimentação para os servidores públicos.
Art. 78. Fica a Autarquia autorizada a protestar 
em cartório, os devedores inscritos em dívida 
ativa, bem como, a sua inscrição em Serviços 
de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79. A estrutura do orçamento anual 
obedecerá à estrutura organizacional da 
Câmara Municipal e da Prefeitura.
Art. 80. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 26 
de junho de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

PORTARIA Nº 942, de 28 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com o Protocolo 
Administrativo nº 8.343/2018,
RESOLVE:
Prorrogar, com apoio no artigo 429 e parágrafo 
único, da Lei Complementar nº 209, de 09 de 
maio de 2012, por mais 30 (trinta) dias, 
contados a partir de 05 de julho de 2018, o 
afastamento preventivo remunerado do 
servidor público municipal com matrícula 
funcional nº 4.841.

PORTARIA Nº 943, de 28 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 

São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com a Lei Complementar 
Municipal nº 209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
a)Instaurar Processo Administrativo Disciplinar 
para apurar os fatos constantes no Processo 
Administrativo nº 9.606/2018, noticiados pela 
Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, envolvendo servidor público 
municipal, com matrícula funcional nº 4.841.
b)Determinar a citação do servidor.

PORTARIA Nº 944, de 29 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso das atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Complementar nº 
209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
I-Nomear, como adiante se vê, sob a presidên-
cia do primeiro, os membros e respectivos 
suplentes da Comissão de Sindicância:
a)Titular: João Paulo Nascimento- R.G. nº 
26.487.892-9
Suplente: Elisa Tereza Monteiro- R.G. nº 
29.594.479-1
b)Titular: Jovana Gardinali Malagueta- R.G. nº 
30.434.570-2
Suplente: Andresa de Sousa Lima Privatti- R.G. 
nº 28.275.365-5
c)Titular: Andréa Cristina Anastácio dos Santos 
- R.G. nº 30.727.156-0
Suplente: Joseane dos Anjos Dias- R.G. nº 
50.354.607-0.
II- Revogar a Portaria nº 1.254, de 25 de 
outubro de 2017. 
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      EDITAL DE TAXA DE LICENÇA PARA 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

 Porque descumpridas as exigências 
legais, conforme artigo 144 do Código 
Tributário Nacional, e valores constantes da 
Tabela II, anexa ao Código Tributário do 
Município (LC 04/91 CC 305/2017), substituí-
dos pelas Leis Complementares de cada 
exercício, lavrou-se contra os contribuintes 
abaixo discriminados as seguintes Guias de 
Recolhimento:  

-Protocolo Nº 370/2018, cadastro de Nº 
550517075, em nome da empresa D.E.ALIX – 
COBRANÇAS - EPP, Rua Regente Feijó, nº 
672, Sala 01, Bairro Jardim Mauá II.
CARNÊ TLFP 2018, AVISO Nº 2301.

-Protocolo Nº 12003/2017, cadastro de Nº 
550516831, em nome da empresa JOELSON 
LEITE 31928623867, Rua João Voltan, nº 281, 
Bairro Nova Jaguariúna.
CARNÊ TLFP 2018, AVISO Nº 2508.

-Protocolo Nº 2767/2018, cadastro de Nº 
550517286, em nome da empresa ROTA 9 
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, Rua Rita 
Villela de Andrade Lima, nº 19, Sala 14, Bairro 
Cruzeiro do Sul.
GUIA Nº 2224358/2018

-Protocolo Nº 2306/2016, cadastro de Nº 
550515416, em nome da empresa ANDREIA 
CRISTINA MAURO 33782573854, Rua Alfredo 
Engler, nº 3570, Bairro Centro.
GUIA Nº 2223506/2018

-Protocolo Nº 4516/2017, cadastro de Nº 
550516562, em nome da empresa MATEUS 
BUENO 41213136822, Av.Antônio Pinto Catão, 
nº 1502, Bairro Jardim Europa.
GUIAS Nº 2213270/2018 E 2213271/2018.

-Protocolo Nº 6591/2017, cadastro de Nº 
550516463, em nome da empresa DÉBORA 
CRISTINA DE OLIVEIRA 33000889841, Praça 
Basaglia, nº 597, Apto 34, Bairro Jardim Elisa.
GUIA Nº 2217977/2018

-Protocolo Nº 5045/2013, cadastro de Nº 
207772021, em nome da empresa LEONCIO 
BATISTA 10242594808, Rua Eduardo Tozzi, nº 
944, Bairro Jardim das Laranjeiras.
GUIA Nº 2217001/2018

-Protocolo Nº 8173/2016, cadastro de Nº 
550515709, em nome da empresa TELMA 
CALDERANI - ME, Rua  Alfredo Engler, 
nº 128, Bairro Centro.
GUIA Nº 2205539/2018

Tendo em vista a impossibilidade de localizar 
os proprietários, para conhecimento de 
terceiros e a fim de cumprir-se o determinado 
no artigo 459º, item II desta mesma Lei, é 
afixado o presente EDITAL.
 
 Jaguariúna, 28 de junho de 2018

ÍCARO BIOTTO BATTONI
Diretor do Departamento de Fiscalização

CREDENCIAMENTO Nº    002/2018-SETUC
Processo Administrativo nº: 
Interessado: Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura

OFICINEIROS: EDITAL DE CHAMAMENTO 
PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSA-
DOS PARA PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE 
DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DA 
ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2018-
-SETUC

O Município de Jaguariúna, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – 
SETUC, FAZ SABER que durante o período de 
02 à 12 de Julho de 2018, estarão abertas 
inscrições para seleção de profissionais 
interessados em apresentar propostas de 
desenvolvimento de oficinas e prestar serviços 
como Oficineiros da Escola das Artes de 
Jaguariúna, nas seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. O presente edital visa, compor novo 
processo de credenciamento de interessados 
em apresentar propostas de oficinas e prestar 
serviços para o Município de Jaguariúna como 
OFICINEIROS da Escola das Artes, dentro da 
programação cultural desenvolvida pela 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, nas 
seguintes modalidades:
1.1.1. Capoeira;
1.1.2. Yoga;
1.2. Os profissionais devem apresentar 
propostas e comprovar conhecimento e 
experiência na respectiva modalidade
1.3. Com o compromisso de oportunizar o 
acesso à cultura, a educação e a saúde 
(bem-estar e qualidade de vida), a Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura disponibiliza 
espaços destinados a oficinas culturais através 
da Escola das Artes que proporcionem a 
aquisição de novos conhecimentos e novas 
vivências, de experimentação e de contato com 
os mais diversos tipos de linguagens, técnicas 
e ideias, possibilitando a difusão cultural e a 
formação de público para o setor cultural.
1.4. Os cursos oferecidos para as 
diversas faixas etárias e proporcionam a 
valorização do cidadão, a inclusão cultural e 
social, de forma a incentivar novos talentos e o 
desenvolvimento pessoal e intelectual e auxiliar 
na formação de cidadãos mais conscientes do 
seu papel na sociedade.
1.5. Como forma de ampliar o atendimen-
to, a Secretaria Turismo e Cultura prevê, 
também, a realização das Oficinas em locais 
oferecidos por entidades parceiras e afins, nos 
bairros onde não possuam Espaços Culturais, 
otimizando o atendimento de um número maior 
da população dentro do território da cidade de 
Jaguariúna.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente 
seleção as pessoas físicas, maiores de 18 
anos ou pessoas jurídicas, de direito público ou 
privado, cujas áreas de atuação e objetos 
estatutários/societários guardem conformidade 
com o objeto do projeto no qual concorrerá e 
que apresentem a documentação exigida neste 

Edital.
2.2. Não poderão participar:
2.2.1. Servidor público municipal de 
Jaguariúna, exceto quando houver compatibili-
dade de horários, observado o disposto no 
artigo 101 da Lei complementar municipal nº 
209/2012.
2.2.2. Pessoas que tenham vínculo de 
parentesco até o terceiro grau, ascendente, 
descendente e colateral com agente político 
(Prefeito, Vice-prefeito, Secretários Municipais 
e Presidente ou Diretor-presidente de entida-
des da Administração Pública Municipal 
indireta) ou Vereador;
2.2.3. Membros da Comissão de Seleção;

3. DAS INSCRIÇÕES PARA O 
CREDENCIAMENTO
3.1. As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela internet, através do e-mail: 
escoladasartes@jaguariuna.sp.gov.br, além da 
entrega em Envelope fechado contendo toda a 
documentação, que deverá conter na capa as 
seguintes informações: NOME DO INTERES-
SADO, ÁREA DE PARTICIPAÇÃO, TELEFO-
NE, ENDEREÇO, E-MAIL.
3.2. O Envelope deverá ser entregue 
lacrado na Secretaria de Turismo e Cultura de 
Jaguariúna, no endereço: Rua José Alves 
Guedes, S/nº - Parque Santa Maria.
3.3. O período de inscrição será do dia 02 
de Julho de 2018 (segunda-feira) à 12 de Julho 
de 2018 (terça-feira), totalizando 10 (dez) dias 
úteis.
3.4. As inscrições se encerrarão às 
16h00 m do dia 12 de Julho de 2018.
3.5. No ato da inscrição, os proponentes 
deverão encaminhar arquivos contendo:
3.5.1. Ficha de Inscrição (Anexo I);
3.5.1.1. Fica facultado ao proponente a 
inscrição em diferentes modalidades/áreas; 
Área de atuação pretendida;
3.5.2.  Proposta de oficina contendo 
descrição sucinta da oficina, incluindo, objetivo, 
método a ser aplicado, justificativa e descrição 
das atividades, conforme (anexo II), devendo 
estar em conformidade com (anexo III);
3.5.3. O currículo técnico e artístico 
detalhado e atualizado, contendo a formação e 
experiência;
3.5.4. Títulos e documentações, nos termos 
do item 5, em xerox legível;
3.5.5. Fotografias e vídeos, nos termos do 
item 5.4, em formato pdf, jpg ou png ou 
impressa, para fotografias e a indicação da 
URL em local próprio para vídeos ou links, no 
formato MP4 ou 3gp. 
3.5.5.1. A quantidade máxima de fotografias 
e vídeos anexados, deverá ser de 10 (dez) 
unidades para cada;
3.6. É de responsabilidade exclusiva do 
proponente a falta de documentação no envio 
da inscrição, envio de arquivos corrompidos ou 
em formato não aceito por esse edital, não 
podendo ser enviado posterior, a não ser que 
seja solicitado pela Comissão de Seleção.
3.7. É necessário que todos os arquivos 
enviados estejam legíveis e com qualidade de 
exibição satisfatória.
3.7.1. Caso a Comissão de Seleção não 
consiga visualizar esses documentos e 
arquivos, ocorrerá a invalidação dos mesmos;
3.8. A Secretaria de Turismo e Cultura 
indeferirá as inscrições de proponentes que 
não atenderem qualquer um dos requisitos 
exigidos neste Edital.
3.9. Ao inscrever-se, o proponente 
declara estar de acordo com todas as 

condições estabelecidas neste Edital.

4. DO PÚBLICO ALVO E CARGA 
HORÁRIA
4.1. A Secretaria de Turismo e Cultura 
trabalhará com aulas de no mínimo de 50 
(cinquenta) minutos, podendo ser aumentada 
conforme necessidade. A Faixa etária será de 
04 (quatro) anos à 90 (noventa) anos, 
respeitando a motricidade e capacidade dos 
alunos conforme a área escolhida.
4.1.1. Além das aulas, os proponentes 
terão de estar disponíveis por mais 01 (uma) 
hora quinzenal, dentro das seguintes opções: 
1) Às quartas-feiras das 11h às 12h; 2) Às 
quartas-feiras das 18h às 19h, para Reunião 
Pedagógica e Técnica, sendo que a contrata-
ção está diretamente vinculada a disponibilida-
de de participação dessa reunião.
5. DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. Na inscrição, os proponentes 
deverão colocar no envelope obrigatoriamente, 
o currículo detalhado contendo sua formação 
profissional e atividades profissionais, 
juntamente ao preenchimento completo da 
ficha de inscrição.
5.2. Para fins de avaliação, o proponente 
deverá anexar o maior número de títulos e 
documentos possíveis, para fins de comprova-
ção de profissionalidade:
5.2.1. Diploma ou Certificado de formação 
em nível técnico (somente será considerado, 
quando o proponente não apresentar nível 
superior na área pretendida, exceto DRT, OMB 
ou Atestado de Capacidade Técnica);
5.2.2. Diploma de formação de nível 
superior na área pretendida;
5.2.3. Diploma ou certificado de pós-gradu-
ação lato sensu na área pretendida;
5.2.4. Diploma de Mestrado na área 
pretendida;
5.2.5. Diploma de Doutorado na área 
pretendida;
5.2.6. Certificados de cursos livres na área 
pretendida, com carga horária mínima de 60 
horas;
5.2.7. Certificados, atestados ou declara-
ções de participação em oficinas culturais, 
workshops e cursos livres específicos na área 
pretendida ou áreas afins;
5.2.8. Atestado ou comprovante de 
experiência profissional como instrutor, monitor 
ou executor de oficinas culturais, projetos 
culturais ou cursos livres na área pretendida.
5.3. Não serão aceitos diplomas ou 
certificados de Doutorado, Mestrado, pós-gra-
duação lato sensu, especialização, formação 
em nível superior ou nível técnico em áreas 
diversas daquela pretendida, a não ser, que a 
área seja correlata a área pretendida.
5.4. Além dos títulos e documentos 
mencionados no subitem 5.2, poderão ser 
apresentados outros comprovantes de 
atividade cultural na área pretendida, tais como 
publicações em revistas e meios de comunica-
ção de reconhecido valor cultural, clipping, 
material de folheteria, fotos e vídeos.
6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A avaliação e seleção dos projetos 
serão de responsabilidade de uma Comissão 
de Seleção a ser designada por meio de 
portaria da Secretária Municipal de Turismo e 
Cultura ou do senhor Prefeito Municipal, a ser 
publicada no Imprensa Oficial do Município do 
Município.
6.1.1. A Comissão de Seleção será 
composta por 05 (cinco) servidores da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
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6.2. A Comissão de Seleção é soberana 
quanto ao mérito das decisões.
6.3. Fica facultada à Comissão de 
Avaliação convocar o candidato para demais 
esclarecimentos, entrevista pessoal e ou 
demonstração prática.
7. DA FASE DE PONTUAÇÃO E 
SELEÇÃO
7.1. A Comissão de Seleção avaliará e 
classificará as propostas de oficina por 
modalidade.
7.2. Serão utilizados os seguintes 
critérios para a seleção das oficinas:

7.4. As notas dos subitens 7.3.1.1., 
7.3.1.2. e 7.3.1.3. serão somadas para se obter 
a nota final do proponente.
7.5. Após a obtenção das notas individu-
ais, os proponentes serão credenciados por 
área, termos do item 5.1. deste Edital.
7.6. A pontuação mínima para o 
proponente ser credenciado é de: 27 pontos.
A) 15 pontos no item 7.3.1.1 – Projeto 
           B)  03 pontos no item 7.3.1.2 – 
Curriculum Detalhado do Proponente
           C)  09 pontos no item 7.3.1.3 – Títulos e 
Documentos 
7.6.1. O proponente poderá alcançar até 40 
pontos nas três áreas.
7.6.2. Serão considerados credenciados os 
oficineiros que atingirem a pontuação igual ou 
maior que 27 (vinte e sete) pontos.
7.7. A classificação dos credenciados 
será publicada na Imprensa Oficial do 
Município de Jaguariúna, ocasião em que será 
feita, também, a convocação, dos selecionados 
para apresentação da documentação exigida 
na Fase de Habilitação, nos termos do item 9 

deste Edital, com a indicação da data, horário e 
local para entrega.
7.8. A Prefeitura de Jaguariúna convoca-
rá os credenciados, por modalidade e  por 
ordem de classificação de acordo com a 
demanda de aulas existentes.
7.8.1. Na hipótese de ser necessária a 
contratação de um número superior de 
profissionais em razão de novas demandas, 
ou, em sendo convocado para a Fase de 
Habilitação, o proponente que não apresentar 
os documentos exigidos no item 9 deste Edital, 
a Secretaria de Turismo e Cultura reserva-se o 
direito de fazer nova convocação, até que 
sejam preenchidas suas necessidades.
7.8.2. O oficineiro poderá ser solicitado à 
ministrar oficinas, workshops, palestras e afins, 
para os seus pares, independente da modalida-
de credenciada, limitado a 40 horas mensais.
7.8.3. O oficineiros poderá ser solicitado à 
dar suporte em eventos da Secretaria de 
Turismo e Cultura e da Escola das Artes de 
Jaguariúna e realizar acompanhamento de 
seus alunos, independente da modalidade 
credenciada limitado a 80 horas mensais.
7.9. O Oficineiro deverá estar a disposi-
ção em qualquer período ente 22 de Setembro 
de 07 de Outubro de 2018, onde poderá ser 
solicitado a qualquer tempo para realizar suas 
atividades junto à Secretaria de Turismo e 
Cultura.

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Para efeitos de desempate, serão 
utilizados os seguintes critérios abaixo 
relacionados, nesta ordem:
I- O candidato de idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos observado o disposto no artigo 
27, da Lei Federal 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso), considerando para tal fim a data limite 
para a inscrição no presente credenciamento;
II- Maior pontuação recebida no Componente 
“Proposta”;
III- Maior pontuação recebida no Componente 
“Curriculum Detalhado do Proponente”
IV- Maior pontuação recebida no Componente 
“Títulos e Documentos”
V- Sorteio.
9. DA FASE DA HABILITAÇÃO
9.1. Os selecionados serão convocados por 
meio da Imprensa Oficial do Município de 
Jaguariúna, com a indicação do dia, horário e 
local, para apresentarem, os documentos 
abaixo:
9.1.1 Pessoa Física:
9.1.2 Cópia da Cédula de Identidade;
9.1.2.1 Cópia do CPF;

9.1.3 Pessoa jurídica:
9.1.3.1 Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato 
Social) da agremiação, registrado em cartório 
ou na Junta Comercial;
9.1.3.2 Última alteração, se houver, do ato 
constitutivo, registrada em cartório ou na Junta 
Comercial;
9.1.3.3 Ata da assembleia que elegeu seus 
representantes atuais, se for o caso, registrada 
em cartório ou na Junta Comercial;
9.1.3.4 Cópia da Cédula de Identidade do 
representante legal;
9.1.3.5 Cópia do CPF do representante 
legal;
9.1.3.6 Cópia de comprovante de domicílio, 
podendo ser conta de concessionária de 
serviços públicos, extrato bancário, fatura de 
cartão de crédito ou contrato de aluguel onde 
conste o nome do representante legal;
9.1.3.7 Cópia do cartão do CNPJ - Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (www.receita.fa-
zenda.gov.br); 
9.1.3.8 Certidão de regularidade fiscal para 
com a Fazenda Federal (www.receita.fazenda.-
gov.br);
9.1.3.9 Certidão de regularidade fiscal para 
com a Fazenda Estadual (http://www.dividaati-
va.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do)
9.1.3.10 Certidão de regularidade fiscal para 
com a Fazenda Municipal do município onde 
está sediado a empresa.
9.1.3.11 Certificado de regularidade para com 
o FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (www.caixa.gov.br);
9.1.3.12 Certidão negativa de débitos 
trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho 
(www.tst.jus.br);
9.1.3.13 Prova de inscrição no Cadastro de 
Contribuinte do Município de Jaguariúna; 
(apenas na contratação, quando necessário);
9.1.3.14 Declaração do selecionado, 
contendo os dados bancários, com a indicação 
do nome do banco, agência e número da 
conta-corrente, não podendo, em hipótese 
alguma, ser conta-poupança, conforme Anexo 
V – Declaração de Dados Bancários.
9.2 Além dos documentos elencados na 
Fase de Habilitação, deverão ser apresentados 
os seguintes documentos, por área:
9.2.1 Artes Cênicas:
9.2.1.1 Registro profissional na Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego 
(antiga Delegacia Regional do Trabalho - DRT) 
do Ministério do Trabalho e Emprego como 
ator, diretor ou técnico em artes cênicas;
9.2.1.2 Atestados ou comprovantes de 
atividade cultural como ator, diretor ou técnico 
em artes cênicas;
9.2.2 Artes Visuais:
9.2.2.1 Atestados ou comprovantes de 
participação em atividades e oficinas como 
arte-educador ou monitoria ou ministração de 
aulas em projetos sociais, culturais e educacio-
nais;
9.2.3 Dança:
9.2.3.1 Registro profissional na Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego do 
Ministério do Trabalho e Emprego (antiga 
Delegacia Regional do Trabalho – DRT) como 
bailarino, dançarino ou coreógrafo ou no 
Conselho Regional de Educação Física – 
CREF;

9.2.3.2 Atestados ou comprovantes de 
atividade cultural como bailarino, dançarino ou 
coreógrafo e oficinas como arte-educador ou 
monitoria ou ministração de aulas em projetos 
sociais, culturais e educacionais;
9.2.4 Música:
9.2.4.1 Atestados ou comprovantes de 
atividade cultural como músico, arte-educador, 
horas de estúdio como produtor musical ou 
músico, monitor e/ou maestro.
9.3 O não comparecimento do seleciona-
do no dia e horário indicado na convocação ou 
a falta de qualquer dos documentos solicitados 
acarretará a desclassificação da pessoa física 
ou jurídica.
9.4 A Secretaria de Turismo e Cultura 
publicará na Imprensa Oficial do Município de 
Jaguariúna o resultado da Fase de Habilitação.
10 DOS RECURSOS
10.1 No prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da data da publicação na Imprensa 
Oficial do Município de Jaguariúna, tanto na 
fase de pontuação e seleção, quanto na fase 
de habilitação dos mesmos, caberá a interposi-
ção de recursos de eventual ilegalidade, 

devendo ser encaminhado, exclusivamente, 
por e-mail no endereço eletrônico escoladasar-
tes@jaguariuna.sp.gov.br, devidamente 
identificado no assunto, com a indicação: 
Recurso da Fase (indicar a Fase) do Creden-
ciamento nº 002/2018-SETUC - Seleção de 
Oficineiros – Escola das Artes.
10.1.1 Os recursos extemporâneos não 
serão apreciados.
10.2 Os recursos serão avaliados pela 
Comissão de Seleção e seu resultado 
publicado na Imprensa Oficial do Município de 
Jaguariúna.
11 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATA-
ÇÃO
11.1 As contratações serão realizadas nos 
termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 
8666/93 e demais normas estabelecidas por 
esse diploma de acordo com as condições a 
seguir descritas.
11.2 Os credenciados serão contratados 
conforme as necessidades dos programas e 
projetos desenvolvidos e disponibilidade 
orçamentária.
11.3 No momento da contratação, o 
contratado deverá apresentar prova de 
inscrição no cadastro de contribuintes do 
município.
11.4 Os proponentes habilitados serão 
contratados para execução da oficina da área 
pretendida e demais exigências sob o regime 
de prestação de serviço, sem vínculo emprega-
tício.
11.5 Os processos de contratação serão 
feitos em protocolados apartados do protocola-
do que deu origem a este Edital, de forma a 
otimizar a gestão dos projetos e pagamentos 
bem como a execução contratual.
11.5.1 Os contratos serão formalizados nos 
termos do Anexo IV – Minuta de Contrato.
11.5.2 Os contratos poderão ser rescindi-
dos, mesmo após análise da demanda 
estabelecida em cada área cultural, caso 
ocorra a falta de interessados inscritos em 
participar da Oficina contratada, ou poderão ser 
realocados em outro local a ser designado pela 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura a 
qualquer tempo.
12 DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
DAS OFICINAS
12.1 As Oficinas se darão dentro do 
território da cidade de Jaguariúna-SP em locais 
especificados posteriormente pela Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura.
12.2 A Secretaria de Turismo e Cultura 
poderá realizar Oficinas também em locais que 
serão objeto de parceria, em razão de não 
existirem equipamentos públicos culturais na 
região pretendida. 
12.3 A Secretaria de Turismo e Cultura 
reserva-se o direito de escolher o local da 
realização da Oficina, de acordo com a 
demanda e das propostas apresentadas.

13. DO VALOR DA HORA-AULA E DA 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
13.1. Para fins de remuneração, o valor da 
hora-aula será de R$ 30,00 (trinta reais).
13.1.1. Sobre o valor a ser pago, incidirão os 
respectivos tributos e impostos, que serão 
retidos pela Secretaria Municipal de Finanças, 
nos casos e formas previstos em lei.
13.2. Fica estabelecido que o Município de 
Jaguariúna fica isento de quaisquer obrigações 
relativas às despesas adicionais, de caráter 
pessoal, como diárias, alimentação, transporte, 
entre outras, referentes à execução da oficina 
contratada.
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13.3. O pagamento será feito em até 30 
(trinta) dias úteis após o aceite da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura no Recibo de 
Pagamento de Autônomo – RPA, no caso de 
pessoa física, ou da nota fiscal, no caso de 
pessoa jurídica, expedido e entregue na 
Secretaria de Turismo e Cultura pelo 
Contratado.
13.4. A Secretaria de Turismo e Cultura 
terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para 
aceitar ou rejeitar o documento.
13.5. O documento não aprovado pela 
Secretaria de Turismo e Cultura será 
devolvido ao Contratado para as devidas 
correções, com as informações que motiva-
ram a sua rejeição.

14. DAS PENALIDADES
14.1. A inexecução parcial ou total do 
contrato acarretará na aplicação, nos termos 
do disposto no art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, das seguintes penalidades: 
14.1.1. Advertência; 
14.1.2. Pela inexecução parcial: multa de 
10% (dez por cento) do valor da parcela não 
executada do contrato;
14.1.3. Pela inexecução total: multa de 
10% (dez por cento) do valor total do 
contrato;
14.1.4. Para cada falta injustificada: multa 
de 10% sobre a aula não trabalhada, além 
do respectivo desconto.
14.2. As penalidades são independentes 
e a aplicação de uma não exclui as demais.
14.3. As faltas justificadas, que não 
sejam por motivo de caso fortuito ou força 
maior, tais como doença, morte em família, 
etc., serão limitadas a 02 (duas) durante 
todo o período da contratação, sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial e 
incidência da multa prevista no subitem 
14.1.2. 
14.4. O prestador de serviço que incidir 
em 03 (três) advertências durante o período 
de vigência do contrato, será suspenso de 
licitar e de contratar com o Município de 
Jaguariúna, pelo prazo de 02 (dois) anos.
14.5. Durante a vigência do contrato o 
contratado estará sujeito ao cumprimento 
das seguintes legislação: Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e 
Código Penal.
14.5.1. O contratado incorrerá em falta 
grave, com a rescisão contratual e demais 
sanções previstas na legislação em vigor, se 
violar direitos fundamentais da criança e/ou 
adolescente, idoso ou da pessoa com 
deficiência, praticando condutas inapropria-
das à execução do projeto, que lhe causem 
algum tipo de ameaça ou constrangimento.
14.6. Fica desde logo assegurado à 
Secretaria de Turismo e Cultura o direito de, 
uma vez rescindido o contrato por culpa do 
contratado, durante o período previsto para 
sua execução, transferir o objeto do mesmo 
a terceiros, sem consulta ou interferência 
deste.
15. DAS OBRIGAÇÕES
15.1. Compete à Secretaria de Turismo e 
Cultura de Jaguariúna:
15.1.1. Disponibilizar os espaços físicos 
adequados para a realização dos cursos;
15.1.2. Coordenar as execuções dos 
serviços realizados pelos oficineiros 
contratados;
15.1.3. Fiscalizar a execução do contrato 
por intermédio do Departamento de Cultura, 

em conjunto com o coordenador das 
oficinas;
15.1.4. Elaborar planejamento em conjunto 
com os executores selecionados;
15.1.5. Elaborar certificados e materiais 
gráficos;
15.1.6. Divulgar as oficinas na mídia local.

15.2. Compete ao contratado:
15.2.1. Planejar as aulas;
15.2.2. Elaborar relatórios mensais de 
atividades, devidamente assinados;
15.2.3. Apresentar ficha de frequência dos 
alunos mensalmente ou quando solicitado 
pela coordenação;
15.2.4. Cumprir horários e cronogramas 
preestabelecidos;
15.2.5. Participar, quando solicitado, das 
atividades realizadas pela Secretaria de 
Turismo e Cultura nas quais as oficinas 
darão mostras dos trabalhos desenvolvidos, 
sejam em espetáculos, mostras, festivais e 
da programação sociocultural desenvolvida 
pelo município;
15.2.6. Participar de reuniões com o 
coordenador das oficinas;
15.2.7. Apresentar conduta ilibada na 
execução do projeto, em cumprimento do 
disposto na Lei Federal nº. 8069, de 13 de 
julho de 1990, que instituiu o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, bem como 
Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Quaisquer danos e/ou perda de 
material patrimonial, ocorrido no período de 
execução da Oficina, será de inteira 
responsabilidade do contratado.
16.2. É facultado a Secretaria de 
Turismo e Cultura de Jaguariúna ampliar ou 
reduzir o período de duração das oficinas, 
conforme adequação às necessidades 
verificadas durante a execução de cada 
projeto, observados os limites previstos no 
artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93 e suas 
alterações.
16.3. Fica também convencionado que o 
Proponente autoriza, em caráter permanen-
te, o uso de fotos, filmes, voz e imagens 
obtidas, bem como as obtidas por terceiros 
onde estejam fixadas imagens do contratado 
e do projeto, com finalidade de divulgação 
por qualquer tipo de mídia, das atividades 
institucionais da Secretaria de Turismo e 
Cultura de Jaguariúna, nos termos do artigo 
111 da Lei no. 8.666/93 e seu parágrafo 
único.
16.4. O credenciado será responsável 
pelo desenvolvimento de sua atividade e 
pelas informações e conteúdos dos 
documentos apresentados, excluída 
qualquer responsabilidade civil ou penal da 
Secretaria de Turismo e Cultura.
16.5. O credenciamento realizado nos 
termos deste edital e as eventuais contrata-
ções dele derivadas não impendem a 
Administração de realizar outras contrata-
ções para atendimento de suas necessida-
des, bem como não impedem os oficineiros 
de contratarem com a municipalidade para a 
realização de  prestação de outros serviços.
16.6. O credenciamento e/ou contratação 
não geram vínculo trabalhista entre a 
Municipalidade e o Contratado.

17. DAS INFORMAÇÕES
17.1. As eventuais dúvidas referentes ao 
presente Edital poderão ser esclarecidas na 

Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariú-
na, de segunda a sexta, das 9h às 17 h, por 
meio do telefone 3867-4223 ou, ainda, pelo 
e-mail escoladasartes@jaguariuna.sp.gov.br. 

18. ANEXOS DO PRESENTE EDITAL:
18.1. ANEXO I – Ficha de Inscrição;
18.2. ANEXO II – Proposta de Oficina; 
18.3. ANEXO III – Programação da 
Escola das Artes;
18.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;
18.5. ANEXO V – Declaração Bancária.

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO DE OFICINEIROS
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDEN-
CIAMENTO DE INTERESSADOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEN-
VOLVIMENTO DE OFICINAS DA ESCOLA 
DAS ARTES DE JAGUARIÚNA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
002/2018-SETUC
a) Pessoa Física 

Nome Completo: 
____________________________________
___________________

Estado Civil: ________________ Nacionali-
dade: ______________________________

RG: _______________________ Idade: 
_________ CPF: ______________________

Endereço: 
____________________________________
________________________

Bairro: __________________ Cidade: 
____________________ CEP: 
_____________

E-mail: 
____________________________________
___________________________

Fone 1: ________________ Fone 2: 
________________ Fone 3: 
________________

Raça/etnia: (  ) amarela  (  ) branca  (  ) 
parda  (  ) negra  (  ) indígena

MODALIDADE: 
____________________________________
____________________

Envio em anexo a documentação exigida 
neste edital e declaro estar ciente de que 
meu credenciamento e possível seleção para 
integrar o quadro de Oficineiros da Escola 
das Artes de Jaguariúna não geram direito 
subjetivo a minha efetiva contratação pela 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; 
por serem verdadeiras todas as informações 
contidas no formulário de inscrição e no 
currículo por mim apresentados.

Jaguariúna, ______ de 
___________________ de 2018.

Assinatura do Candidato:

__________________________________

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO DE OFICINEIROS
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA 
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DA 
ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
002/2018-SETUC
b) Pessoa Jurídica

Nome da Empresa: 
__________________________________
___________________

Inscrição Estadual: 
___________________ Inscrição Munici-
pal: __________________

Tipo de Empresa: (  ) MEI  (  ) ME  (  )EPP 
(  ) outra : CNPJ:  
____________________

Endereço da Empresa: 
__________________________________
________________

Bairro: __________________ Cidade: 
____________________ CEP: 
_____________

Nome do Responsável: 
__________________________________
________________

RG: _______________________ Idade: 
_________ CPF: 
______________________

Endereço: 
__________________________________
__________________________

Bairro: __________________ Cidade: 
____________________ CEP: 
_____________

E-mail: 
__________________________________
_____________________________

Fone 1: ________________ Fone 2: 
________________ Fone 3: 
________________

MODALIDADE: 
__________________________________
______________________

Envio em anexo a documentação exigida 
neste edital e declaro estar ciente de que 
meu credenciamento e possível seleção 
para integrar o quadro de Oficineiros da 
Escola das Artes de Jaguariúna não 
geram direito subjetivo a minha efetiva 
contratação pela Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura; por serem verdadeiras 
todas as informações contidas no formulá-
rio de inscrição e no currículo por mim 
apresentados.

Jaguariúna, ______ de 
___________________ de 2018.

Assinatura do Candidato:
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ANEXO III
PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DAS ARTES

A Escola das Artes, dentro dos seus 
princípios educativos e socioculturais, tem 
suas oficinas subdivididas em cinco grandes 
áreas de atuação e seus cursos são assim 
divididos:

Público atendido pela Escola das Artes:

A Escola das Artes realiza o atendimento à 
criança, adolescentes, adultos, idosos e a 
Pessoas com Deficiência a partir dos 04 
anos de idade. 

Modo de oferecimento das oficinas:

As oficinas podem ser oferecidas através de 
módulos. Estes módulos podem ser realiza-
dos semestralmente ou anualmente.

Eventos e Ações da Secretaria de Turismo e 
Cultura com participação da Escola das 
Artes:

As oficinas podem participar de espetáculos 
do gênero, espetáculos de Teatro Musical e 
Dança, mostras, festivais, ações em vídeo, 
ações socioculturais e eventos tais como: 
Piquenique Literário, A Paixão de Cristo, 
Programação de Férias, Programação de 
Natal, Aniversário da Cidade, Festival de 
Inverno, Espetáculos da Escola das Artes, 
entre outros.
ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

Processo Administrativo: XXXX/2018
Contrato nº: XXX/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA, situada à Rua Alfredo Bueno, 
nº 1235, Centro, neste Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ nº 46.410.866/0001-71, neste ato 
representada pela Secretária Municipal de 
Gabinete, Sra. XXXXXXXXXXXX, brasileira, 
casada, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº XXXXXXXX-X – SSP/SP, e inscrita no 
CPF/MF sob nº XXX.XXX.XXX-XX residente 
e domiciliada na Rua XXXX, nº XXX, bairro 
XXX XXXX , neste município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo, daqui para frente 
denominada simplesmente CONTRATANTE 
e o Sr. (a) __________________, domicilia-
do(a) na Rua ____________________, 
bairro __________,  no município de 
______________,  estado de São Paulo, 
CEP __________, portador do R.G. nº 
______________ e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o n.º ___________, doravante simples-
mente designado(a) CONTRATADO (A), 
devidamente credenciado(a) no Edital de 
Credenciamento nº 01/2018, têm entre si 
justo e contratado o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - O presente tem por objeto a contrata-
ção, com fundamento no artigo na Lei 
Federal nº 8666/1993, do Contratado(a) 
acima qualificado(a) para prestar serviços ao 
Município de Jaguariúna, mediante a 
apresentação da Oficina de 
___________________, direcionada a 
Escola das Artes  de Jaguariúna, de acordo 
com a proposta apresentada e classificada 
por ocasião do credenciamento que precede 
este ajuste e do respectivo Edital e Anexos, 
que dele ficam fazendo parte integrante para 
todos os fins e independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRA-
TO 
2.1 - A vigência do presente Contrato é de 12 
(doze) meses, contados da data da assinatu-
ra deste.   

2.2 - As atividades serão desenvolvidas de 
acordo com a proposta do(a) Contratado(a), 
as diretrizes definidas nas atividades de 
planejamento pedagógico e os cronogramas 
estabelecidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS 
INTEGRANTES 
3.1 – Para todos os efeitos legais e para 
melhor caracterização da execução do 
objeto, bem assim para definir procedimen-
tos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este Contrato, como se 
nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos:
a) Edital de Credenciamento nº 01/2018 e 
seus Anexos.

3.2 - Os documentos referidos no presente 
item são considerados suficientes para, em 
complemento a este Contrato, definir a sua 
extensão e, desta forma, reger a execução 
do objeto contratado. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E 
DOTAÇÃO 
4.1 - O valor estimado do presente Contrato 
é de R$ ________________ 
(______________________), considerando 
que o (a) Contratado(a) receberá o valor de 
R$ 30,00 (trinta reais) por hora-aula.

4.2 - O valor indicado é bruto, sujeito aos 
impostos previstos em lei e abrange todos os 
custos e despesas direta e indiretamente 
envolvidos, não sendo devido qualquer outro 
valor ao(a) Contratado(a), seja a que título 
for. 

4.3 - A Contratante não se responsabilizará 
em hipótese alguma pelos materiais e 
recursos necessários para realização das 
oficinas com fins do cumprimento do 
Contrato.

4.4 - O valor indicado é fixo e irreajustável e 
não caberá atualização. 

4.5 - Os recursos necessários oneram a 
dotação nº _____________________.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
DA CONTRATANTE 
5.1 – Caberá a Contratante fiscalizar e 
intervir no cumprimento dos serviços, se 
necessário, a fim de assegurar sua regulari-
dade na execução do Contrato e das normas 
legais pertinentes. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
DO(A) CONTRATADO(A) 
6.1 – O (a) Contratado(a) é responsável 
direta e exclusivamente pela execução 
objeto desse contrato e, consequentemente, 
responde civil e criminalmente, por todos os 
danos e prejuízos que, na execução dele, 
venha direta ou indiretamente, a provocar ou 
causar a Contratante ou para terceiros. 

6.2 – Não existirá qualquer vínculo contratual 
entre eventuais subcontratadas e a Contra-
tante, perante a qual a única responsável 
pelo cumprimento deste Contrato, será 
sempre o Contratado (a). 

6.3 – O (a) Contratado (a) obriga-se a 
manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade das obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidos no Edital de Credencia-
mento. 

CLÁUSULA SETIMA – DAS CONDIÇÕES 
DOS PAGAMENTOS 
7.1. - O pagamento será efetuado em até 25 
(vinte e cinco) dias úteis após o aceite da 
Secretaria de Turismo e Cultura no recibo de 
pagamento de autônomo – RPA em caso de 
pessoa física ou da Nota Fiscal em caso de 
pessoa jurídica.

 7.2 – O (a) Contratado(a) deverá abrir conta 
bancária própria em instituição financeira 
que a Administração indicar para recebimen-
to dos valores decorrentes da execução do 
contrato. 

7.3 - Em hipótese alguma será efetivado 
pagamento antecipado. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1 – Se o(a) Contratado (a) inadimplir, no 
todo ou em parte este instrumento, ficará 
sujeita as sanções previstas nos artigos 86, 
87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2 – As multas aplicadas não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório 
e, portanto, não eximem o(a) Contratado (a)  
da reparação de possíveis danos ou 

prejuízos a que seus atos venham a 
acarretar, nem impedem a declaração da 
rescisão do pacto em apreço. 

8.4 - Os valores pertinentes as multas 
aplicadas, serão descontados dos créditos a 
que o(a) Contratado(a) tiver direito ou 
cobrados judicialmente. 

8.5 - Pela inexecução parcial: multa de 
10% (dez por cento) do valor da parcela não 
executada do contrato;
8.6 - Pela inexecução total: multa de 
10% (dez por cento) do valor total do 
contrato;

8.7 - Para cada falta injustificada: 
multa de 10% sobre a aula não trabalhada, 
além do respectivo desconto.
8.8  - As penalidades são independen-
tes e a aplicação de uma não exclui as 
demais.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
9.1 – A inexecução total ou parcial deste 
Contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades, ensejará, também, a sua 
rescisão, desde que ocorram quaisquer 
motivos enumerados nos arts. 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93.

9.2 – A rescisão do Contrato poderá se dar 
sob qualquer das formas delineadas no 
artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

9.3 - Fica vedado o cometimento a terceiros 
(subcontratação) da execução dos serviços 
objeto deste contrato, sob pena de rescisão. 

9.4 – Fica o CONTRATANTE, autorizado a 
rescindir o contrato a qualquer tempo, desde 
que avise o CONTRATADO, com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, caso não 
haja mais interesse na continuidade dos 
seus serviços relacionados a má conduta, 
falta de dotação orçamentária, esgotamento 
de alunos na modalidade de oficina ou não 
cumprimento dos itens exigidos no edital de 
credenciamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – TOLERÂNCIA
10.1 – Se qualquer das partes contratantes, 
em benefício da outra, permitir, mesmo por 
omissões, a inobservância no todo ou em 
parte, de qualquer dos itens e condições 
deste Contrato, tal fato não poderá liberar, 
desonerar ou de qualquer forma afetar ou 
prejudicar esses mesmos itens e condições, 
os quais permanecerão inalterados, como se 
nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 - Todas as comunicações, avisos ou 
pedidos, sempre por escrito, concernentes 
ao cumprimento do presente contrato, serão 
dirigidos ao seguinte endereço: Rua José 
Alves Guedes, s/nº - Parque Santa Maria.

11.2 – A Contratante reserva-se no direito de 
paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execução dos serviços, mediante o 
pagamento único e exclusivo daqueles já 
executados.

11.3 - Fica o(a) Contratado(a) ciente de que 
a assinatura deste termo de contrato indica 
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que tem pleno conhecimento dos elementos 
nele constantes, bem como de todas as 
condições gerais e peculiares de seu objeto, 
não podendo invocar qualquer desconheci-
mento quanto aos mesmos, como elemento 
impeditivo do perfeito cumprimento de seu 
objeto. 

11.4 - O(a) Contratado(a) será responsável 
pelo desenvolvimento de sua atividade e 
pelas informações e conteúdos dos 
documentos apresentados, excluída 
qualquer responsabilidade civil ou penal da 
Contratante. 

11.5 - A presente contratação não impede a 
Administração de realizar outras contrata-
ções para atendimento de suas necessida-
des, observando-se os requisitos legais 
específicos aplicáveis ao caso. 

11.6 - Para os fins deste contrato as 
referências à hora e hora trabalhada 
equivalem ao período integral de 60 
(sessenta) minutos. 

11.7 – Além das aulas, os proponentes terão 
de estar disponíveis por mais 01 (uma) hora 
quinzenal, dentro das seguintes opções: 1) 
Às quartas-feiras das 11h às 12h; 2) Às 
quartas-feiras das 18h às 19h, para Reunião 
Pedagógica e Técnica, sendo que a 
contratação está diretamente vinculada a 
disponibilidade de participação dessa 
reunião.
11.8 - O oficineiro poderá ser solicitado 
à ministrar oficinas, workshops, palestras e 
afins, para os seus pares, independente da 
modalidade credenciada, limitado a 40 horas 
mensais.
11.9  - O oficineiros poderá ser solicita-
do à dar suporte em eventos da Secretaria 
de Turismo e Cultura e da Escola das Artes 
de Jaguariúna e realizar acompanhamento 
de seus alunos, independente da modalida-
de credenciada limitado a 80 horas mensais.
11.10 O Oficineiro deverá estar a 
disposição em qualquer período ente 22 de 
Setembro de 07 de Outubro de 2018, onde 
poderá ser solicitado a qualquer tempo para 
realizar suas atividades junto à Secretaria de 
Turismo e Cultura.
11.11 - As responsabilidades civis, 
penais, comerciais e outras advindas de 
utilização de direitos autorais ou patrimoniais 
anteriores, contemporâneas ou posteriores à 
formalização deste contrato cabem exclusi-
vamente ao(a) Contratado(a). A presente 
contratação não gera vínculo trabalhista 
entre a Municipalidade e o(a) Contratado(a). 

11.12 - A Contratante não se responsabiliza-
rá em hipótese alguma pelos atos, contratos, 
ou compromissos assumidos de natureza 
comercial, financeira, trabalhista ou outra, 
realizados pelo(a) contratado(a) para fins do 
cumprimento deste Contrato. 

11.13 - Para a execução deste contrato, 
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou 
se comprometer a dar a quem quer que seja, 
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 
quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vanta-
gens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que constitu-
am prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, ou de outra forma a ele não 
relacionada, devendo garantir, ainda, que 
eventuais prepostos e colaboradores ajam 
da mesma forma. 

11.14 - Foram anexados aos autos no ato da 
assinatura deste instrumento os documentos 
exigidos para fins de contratação no Edital 
de Credenciamento que precedeu este 
ajuste, regulares e atualizados. 

11.15 – Aplicam-se a este Contrato, as 
disposições da Lei nº 8.666/93, que regula-
menta as licitações e contratações promovi-
das pela Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO 
12.1 – Elegem as partes contratantes o Foro 
da Comarca de Jaguariúna, Estado de São 
Paulo, onde serão propostas as ações 
oriundas de direitos e obrigações deste 
Contrato, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, 
as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma para 
um só e jurídico efeito, perante as testemu-
nhas abaixo. 

Jaguariúna, _____ de 
___________________ de 2018.

___________________________________
CONTRATANTE

____________________________________
__
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 
________________________        
_________________________

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DADOS 
BANCÁRIOS - PESSOA FÍSICA

Eu, 
____________________________________
_____________, cédula de identidade 
___________________, CPF 
___________________, residente e 
domiciliado à (rua/avenida) 
_________________________________, nº 
______, bairro __________, cidade 
___________, estado de _________, declaro 
para fins de contratação com o Município de 
Jaguariúna, meus dados bancários:

Banco:
Agência:
Conta-corrente:

Declaro, ainda, que não se trata de conta-
-poupança.

Assinatura
Nome do proponente 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE DADOS 
BANCÁRIOS  - PESSOA JURÍDICA

____________________________________
_______, CNPJ ___________________, 
com sede à (rua/avenida) 
_________________________________, nº 
______, bairro __________, cidade 
___________, estado de _________, 
representada por _______________, cédula 
de identidade __________, CPF 
____________, declara para fins de 
contratação com o Município de Jaguariúna, 
seus dados bancários:
Banco:
Agência:
Conta-corrente

Declara, ainda, que não se trata de conta-
-poupança.

Assinatura
Nome do Proponente

A Comissão Eleitoral, responsável por 
organizar e realizar a eleição das CIPA’s - 
Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes informa que as CIPA’s Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes - Gestão 
2017/2018 terão os seus mandatos prorroga-
dos e que a nova data para eleição será 
divulgada posteriormente.

A Comissão Eleitoral informa aos servidores 
públicos que se inscreveram como candida-
tos na Eleição das CIPA’s, que suas 
inscrições serão mantidas e serão válidas 
para quando forem marcadas novas 
eleições.

Jaguariúna, 25 de Junho de 2018.
                                                                                
Comissão Eleitoral                                                                                                      
CIPA

Sr. FERNANDO FIORI DE GODOY, 
Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIEN-
TAL – CONSAB, no uso de suas atribuições 
legais, torna público:

1. Pelo presente, fica retificado o item 1.5. 
do Edital de Abertura das Inscrições N° 
01/2018 
ONDE LIA-SE:1.5. Os candidatos aprovados 
que vierem a ingressar no quadro do 
CONSAB, terão seus contratos de trabalho 
regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT;
LEIA-SE:1.5. Os candidatos aprovados que 
vierem a ingressar no quadro do CONSAB, 
terão seus contratos de trabalho regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
por prazo indeterminado.
2.Pelo presente, fica retificado no ANEXO I 
do Edital de Edital de Abertura das Inscri-
ções N° 01/2018
ONDE LIA-SE:CONTEÚDO PROGRAMÁTI-
CO
LEIA-SE:DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES
3. Pelo presente, fica retificado no ANEXO II 
do Edital de Abertura das Inscrições N° 
01/2018

ONDE LIA-SE:

LEIA-SE:

4. Ficam ratificadas todas demais disposi-
ções contidas no Edital de Abertura das 
Inscrições 01/2018 da Seleção Pública 
06/2018.
5. O presente edital está disponível eletrôni-
coshttp://orhion.com.br/; http://www.consa-
bambiental.com.br;http://www.jaguariuna.sp.-
gov.br/;afixados nos murais do CONSABe 
publicado na Imprensa Oficial da Prefeitura 
de Jaguariúna.
Cosmópolis, 29 de junho de 2018.

Sr. FERNANDO FIORI DE GODOY
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL – CONSAB

Sr. DIMAS STARNINI
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SANEA-
MENTO AMBIENTAL – CONSAB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA MOTORISTA 
III
NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA-SP
DATA: 04/07/2018, QUARTA-FEIRA, ÀS 
9:30H

CANDIDATOS DA SELEÇÃO PUBLICA Nº 
01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
26/2017 PARA ADMISSÃO, JUNTO AO 
CONSÓRCIO CONSAB.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTER-
MUNICIPAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL - CONSAB, com sede na cidade 
de Cosmópolis, Estado de São Paulo, na 
Rua Baronesa Geraldo de Rezende nº 275, 
Centro, CEP 13150-031, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os 
candidatos abaixo relacionados aprovados 
no Processo de Seleção Publica nº 01/2017, 
administrativo nº 26/2017, PARA O MUNICÍ-
PIO DE  JAGUARIÚNA-SP, conforme 
classificação publicada, para atribuição de 
01 (UMA) vagapara MOTORISTA III,a 
compareceremnaSecretaria de Obras e 
Serviços da Prefeitura de Jaguariúna, no 
seguinte endereço: Avenida Pacífico 
Moneda, 1000 – Bairro Vargeão – Jaguariú-
na,  no dia 04/07/2018, quarta-feira, às 9:30 
horas, para atribuição aos candidatos(as).

O candidato deverá apresentar no ato da 
nomeação os seguintes documentos 
originais com cópias legíveis:

Carteira de Trabalho (páginas da foto, 
identificação e último registro)
PIS/PASEP (se já foi cadastrado)
01 foto 3x4
Carteira de Identidade (RG)
Cadastro de Pessoa Física - CPF
Título de Eleitor
Comprovante de Quitação Eleitoral
Atestado de Antecedentes Criminais
Certidão de Distribuição Criminal (Justiça 
Federal)
Comprovante de Endereço (com bairro)
Certificado de Reservista/Alistamento (para 
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homens maiores de 18 anos)
Certidão de Casamento (se for o caso)
Certidão de Nascimento e Carteira de 
Vacinação (filhos até 5 anos)
Certidão de Nascimento e Comprovante de 
Frequência Escolar (filhos de 5 anos até 14 
anos)
Certidão de Nascimento (filhos menores de 
21 anos)
Apresentar Declaração ou Certificado que 
comprove Ensino Fundamental Incompleto e 
Habilitação para dirigir veículos automotores 
na categoria “D”

O local do exame médico ocupacional será 
indicado no dia da apresentação.

O candidato que não comparecer no dia e 
horário, caracterizará desistência ao 
emprego, não gerando direito a uma nova 
convocação.

OBS.: O NÚMERO DE CANDIDATOS 
CONVOCADOS É MAIOR QUE O NÚMERO 
DE VAGAS PREVENDO AUSÊNCIAS E 
DESISTÊNCIAS.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
Motorista III

Cosmópolis, 29 de junho de 2018.

Dimas Antonio Starnini
Superintendente - CONSAB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018 – COM 
COTA PRINCIPAL E COM COTA RESERVA-
DA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nesta 
Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
074/2018, cujo objeto é o fornecimento 
eventual e parcelado de areia, pedra, 
pedrisco, rachão e bica corrida, conforme 
quantidades e demais especificações 
descritas no Edital. A data para o credencia-
mento e o recebimento dos envelopes se 
dará no dia 16 de Julho 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.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 02 de 
Julho de 2018. Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, 
com Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9825, com André/ Renato, (19) 
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9707, 
com Esther, (19) 3867-9807, com Nayma e 
(19) 3867-9757, com Henrique ou pelo 
endereço eletrônico: henrique_licitacoes@ja-
guariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 29 de Junho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nesta 
Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
088/2018, cujo objeto é a contratação de 
empresa(s) especializada(s) para prestação 
de serviços de transporte e destinação final 
ambientalmente adequado de resíduos da 
construção civil, resíduos classe D e 
resíduos volumosos, conforme quantidades, 
localização e demais especificações 
descritas no Edital. A data para o credencia-
mento e o recebimento dos envelopes se 
dará no dia 16 de Julho 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.licitaco-
es.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 02 de 
Julho 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, 29 de Junho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nesta 
Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
089/2018, cujo objeto é a contratação de 
empresa pararealizar a prestação de 
serviços de jardinagem, conforme localiza-
ção e demais especificações descritas no 
Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 
17 de Julho 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 02 de Julho 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: 
henrique_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 29 de Junho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nesta 
Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
091/2018, cujo objeto é a contratação de 
empresa para aquisição de uma impressora 

multifuncional colorida, jato de tinta, com 
impressão A0, Scan e Memória Interna, 
conforme demais especificações descritas 
no Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 
17 de Julho 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 02 de Julho 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, 29 de Junho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO 
DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018
Torna-se público e para conhecimentos dos 
interessados que a impugnação interposta 
pela empresa Sazio Comercio e Serviços de 
Marketing e Tecnologia EPP foi julgada 
improcedente, por motivos insertos no 
processo. Sendo assim, informamos que a 
data para apresentação dos envelopes foi 
mantida e ocorreu dia 22 de junho de 2018 
ás 9:00 horas. Maiores informações poderão 
ser consultadas no Departamento de 
Licitações e Contratos sito a Rua Alfredo 
Bueno, 1235 – Centro- Jaguariuna/SP ou 
pelos telefones (19) 3867-9801, (19) 
3867-9707, (19) 3767-9792, (19) 3867-9825.
Marisa Aparecida Rissatti – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva – 
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2018
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima menciona-
do tendo como objeto a “Aquisição de 01 
(um) veículo tipo utilitário SUV – Convênio 
FUNDOCAMP”, foi Adjudicado no dia 21 e 
Homologado no dia 26 de junho de 2018, em 
favor da licitanteNIPÔNICA COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA. - CNPJ. 07.215.045/0003-
-94, com o valor de R$ 165.000,00.
Secretaria de Gabinete, 26 de junho de 
2018.
Esther Lana Vieira – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva – 
Secretária de Gabinete

AVISO DE ALTERAÇÃO/MUDANÇA DE 
HORÁRIO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº096/2018
Objeto: Fornecimento de gêneros perecíveis 
tipo carnes bovina, aves, peixes e embuti-
dos.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA torna público e para conheci-
mento dos interessados que o HORÁRIO de 
credenciamento e o recebimento dos 
envelopes, fica alterado/mudança para as 
09:00 horas do mesmo dia, ou seja, dia 06 
de julho de 2018, permanecendo inalterado o 

Edital (todas as cláusulas) e seus Anexos.
Jaguariúna, 29 de junho de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2018
CONTRATO N° 062/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Dardour Tintas Comércio e 
Serviços Ltda. – ME – CNPJ: 
10.679.547/0001-19
Objeto: Aquisição de 300 latas de tinta látex
Vigência: 30 dias
Valor: R$ 25.200,00
Jaguariúna, 23 de Março de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 134/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município 
de Jaguariúna
Detentora da Ata: Aguinaldo José Benatti – 
ME. – CNPJ 07.625.266/0001-79.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado 
de equipamentos de proteção individual. – 
itens 03 e 4.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 6.722,36.
Secretaria de Gabinete, 05 de junho de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Pregão Presencial nº 178/2017
Empenho: 13725/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças 
Detentora: Phabrica de Produções Serviços 
de Propaganda e Publicidade LTDA – EPP  
CNPJ: 00.662.315/0001-02
Objeto: Serviços de publicação   
Valor do Empenho: R$ 1.374,27
Data do Empenho: 21/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Pregão Presencial nº 178/2017
Empenho: 13723/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças 
Detentora: Phabrica de Produções Serviços 
de Propaganda e Publicidade LTDA – EPP  
CNPJ: 00.662.315/0001-02
Objeto: Serviços de publicação   
Valor do Empenho: R$ 1.529,43
Data do Empenho: 15/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 184/2017
Pregão Presencial nº 055/2017
Empenho: 13532/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Medimport Comércio de Produtos 
Hospitalares EIRELI   
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CNPJ: 03.434.334/0001-61
Objeto: Aquisição de material de uso 
hospitalar   
Valor do Empenho: R$ 15.880,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 036/2018
Pregão Presencial nº 008/2018
Empenho: 13629/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Ana Valéria Tonelotto EPP    
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Objeto: Fornecimento de material de 
papelaria    
Valor do Empenho: R$ 26.554,22
Data do Empenho: 18/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 265/2017
Pregão Presencial nº 144/2017
Empenho: 7292/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Atons do Brasil Distribuidora de 
Produtos Hospitalares LTDA     
CNPJ: 09.192.829/0001-08
Objeto: Fornecimento de medicamentos     
Valor do Estorno: R$ 0,81
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 028/2018
Pregão Presencial nº 005/2018
Empenho: 3874/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Interlab Farmacêutica LTDA      
CNPJ: 43.295.831/0001-40
Objeto: Fornecimento de medicamentos     
Valor do Estorno: R$ 8,00
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 169/2017
Pregão Presencial nº 068/2017
Empenho: 7509/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Prati, Donaduzzi& Cia LTDA    
CNPJ: 73.856.593/0001-66
Objeto: Fornecimento de medicamentos     
Valor do Estorno: R$ 1,20
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 278/2017
Pregão Presencial nº 144/2017
Empenho: 7299/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: RP4 Distribuidora de Medicamen-
tos LTDA   
CNPJ: 04.851.958/0001-47
Objeto: Fornecimento de medicamentos     
Valor do Estorno: R$ 12,50
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 067/2017
Pregão Presencial nº 025/2017
Empenho: 5239/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Bio Lógica Distribuidora EIRELI    
CNPJ: 06.175.908/0001-12
Objeto: Fornecimento de medicamentos     
Valor do Estorno: R$ 1.394,00
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 049/2017
Pregão Presencial nº 004/2017
Empenho: 2948/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Cirúrgica União LTDA    
CNPJ: 04.063.331/0001-21
Objeto: Fornecimento de fraldas descartá-
veis para uso adulto, infantil e maxi absor-
vente adulto.
Valor do Estorno: R$ 136.100,00
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 050/2017
Pregão Presencial nº 004/2017
Empenho: 2943/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense 
LTDA    
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Objeto: Fornecimento de fraldas descartá-
veis para uso adulto, infantil e maxi absor-
vente adulto. 
Valor do Estorno: R$ 66.003,00
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 166/2017
Pregão Presencial nº 068/2017

Empenho: 7500/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Inovamed Comércio de Medica-
mentos LTDA     
CNPJ: 12.889.035/0001-02
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 
Valor do Estorno: R$ 2,76
Data do Estorno: 18/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 062/2017
Pregão Presencial nº 020/2017
Empenho: 5125/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Inovamed Comércio de Medica-
mentos LTDA     
CNPJ: 12.889.035/0001-02
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 
Valor do Estorno: R$ 0,36
Data do Estorno: 10/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 153/2017
Pregão Presencial nº 070/2017
Empenho: 8138/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense 
LTDA      
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 
Valor do Estorno: R$ 34,50
Data do Estorno: 07/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 027/2018
Pregão Presencial nº 005/2018
Empenho: 7289/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Inovamed Comércio de Medica-
mentos LTDA     
CNPJ: 12.889.035/0001-02
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 
Valor do Estorno: R$ 2,80
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 102/2018
Pregão Presencial nº 032/2018
Empenho: 10738/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Lumar Comércio de Produtos 
Farmacêuticos LTDA    
CNPJ: 49.228.695/0001-52
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 

Valor do Estorno: R$ 11,66
Data do Estorno: 08/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 016/2018
Pregão Presencial nº 004/2018
Empenho: 12968/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Valinpharma Comércio e Repre-
sentações LTDA   
CNPJ: 49.228.695/0001-52
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 
Valor do Estorno: R$ 85,96
Data do Estorno: 22/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 199/2017
Pregão Presencial nº 086/2017
Empenho: 605/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense 
LTDA      
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 
Valor do Estorno: R$ 405,00
Data do Estorno: 22/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 107/2018
Pregão Presencial nº 032/2018
Empenho: 8941/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: R.A.P. Aparecida Comércio de 
Medicamentos LTDA       
CNPJ: 06.968.107/0001-04
Objeto: Fornecimento de medicamentos. 
Valor do Estorno: R$ 62,40
Data do Estorno: 22/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 327/2017
Pregão Presencial nº 161/2017
Empenho: 10650/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: L.P. Santos Atacadista – ME       
CNPJ: 24.926.663/0001-08
Objeto: Fornecimento de suplementos e 
dietas específicas
Valor do Estorno: R$ 6.384,00
Data do Estorno: 22/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 052/2018 
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Pregão Presencial nº 012/2018
Empenho: 5637/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Assistên-
cia Social  
Detentora: Mc Locações e Viagens EIRELI – 
EPP        
CNPJ: 23.323.647/0001-50
Objeto: Prestação de serviços de transporte 
com veículo tipo ônibus, para crianças, 
adultos e idosos.
Valor do Estorno: R$ 198,55
Data do Estorno: 01/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 063/2017 
Pregão Presencial nº 020/2017
Empenho: 599/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Lumar Comércio de Produtos 
Farmacêuticos LTDA        
CNPJ: 49.228.695/0001-52
Objeto: Fornecimento de medicamentos.
Valor do Estorno: R$ 1.563,84
Data do Estorno: 02/05/2018
Fábio Donizete Especial CRC 1SP313084/O-
-0
Diretor de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 055/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Empenho: 13987/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e 
Serviços  
Detentora: MBR Comércio de Materiais LTDA 
– ME   
CNPJ: 20.204.978/0001-82
Objeto: Fornecimento de cascalho médio    
Valor do Empenho: R$ 9.750,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 055/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Empenho: 13988/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e 
Serviços  
Detentora: MBR Comércio de Materiais LTDA 
– ME   
CNPJ: 20.204.978/0001-82
Objeto: Fornecimento de cascalho médio    
Valor do Empenho: R$ 14.625,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 130/2018
Pregão Presencial nº 062/2018
Empenho: 13989/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer  
Detentora: Pedro Paoliello Machado de 
Souza – ME    
CNPJ: 20.977.392/0001-50

Objeto: Serviços de arbitragem     
Valor do Empenho: R$ 255,00
Data do Empenho: 18/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 141/2017
Pregão Presencial nº 069/2017
Empenho: 13984/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Rodrigo Tonelotto
CNPJ: 02.514.617/0001-50
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis 
e produtos de limpeza      
Valor do Empenho: R$ 3.600,00
Data do Empenho: 26/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE ESTORNO DE NOTA DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 098/2017 
Pregão Presencial nº 023/2017
Empenho: 4906/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças  
Detentora: T. Versuri Distribuidora de 
Insumos e Suprimentos de Informática – ME        
CNPJ: 07.235.602/0001-77
Objeto: Fornecimento de suprimentos para 
impressoras e copiadoras (tonners) para 
estoque do almoxarifado central.
Valor do Estorno: R$ 4.715,00
Data do Estorno: 21/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 053/2018
Pregão Presencial nº 017/2018
Empenho: 13985/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Raul Dal’ Bo Rosa 43090363844    
CNPJ: 14.279.299/0001-70
Objeto: Fornecimento de água mineral       
Valor do Empenho: R$ 324,50
Data do Empenho: 20/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 233/2017
Pregão Presencial nº 119/2017
Empenho: 14012/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Fragnari Distribuidora de 
Medicamentos LTDA     
CNPJ: 14.271.474/0001-82
Objeto: Aquisição de medicamentos        
Valor do Empenho: R$ 1.624,00
Data do Empenho: 26/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 196/2017
Pregão Presencial nº 086/2017

Empenho: 14011/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde  
Detentora: Aglon Comércio e Representa-
ções LTDA      
CNPJ: 65.817.900/0001-71
Objeto: Aquisição de medicamentos        
Valor do Empenho: R$ 720,00
Data do Empenho: 26/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 083/2018
Pregão Presencial nº 040/2018
Empenho: 14009/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Felipe Mathias de Morais – EPP   
CNPJ: 19.980.359/0001-09
Objeto: Solicitação de itens para cama e 
banho    
Valor do Empenho: R$ 270,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 083/2018
Pregão Presencial nº 040/2018
Empenho: 14009/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Felipe Mathias de Morais – EPP   
CNPJ: 19.980.359/0001-09
Objeto: Solicitação de itens para cama e 
banho    
Valor do Empenho: R$ 270,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 084/2018
Pregão Presencial nº 040/2018
Empenho: 14008/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: GeberMarounSleiman - ME   
CNPJ: 04.120.902/0001-12
Objeto: Solicitação de itens para cama e 
banho    
Valor do Empenho: R$ 4.278,50
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 085/2018
Pregão Presencial nº 040/2018
Empenho: 14007/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Gomes Comércio Textil LTDA – 
ME    
CNPJ: 19.078.151/0001-90
Objeto: Solicitação de itens para cama e 
banho    
Valor do Empenho: R$ 142,50
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 086/2018
Pregão Presencial nº 040/2018
Empenho: 14006/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Jaguar Textil EIRELI     
CNPJ: 16.941.373/0001-05
Objeto: Solicitação de itens para cama e 
banho    
Valor do Empenho: R$ 1.523,25
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 087/2018
Pregão Presencial nº 040/2018
Empenho: 14005/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Matheus Henrique da Silva 
Louzada 11558667628     
CNPJ: 28.184.252/0001-37
Objeto: Solicitação de itens para cama e 
banho    
Valor do Empenho: R$ 6.727,08
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 111/2017
Pregão Presencial nº 041/2018
Empenho: 14004/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: A P de Oliveira Comércio de 
Móveis para Escritório – EPP      
CNPJ: 11.193.693/0001-00
Objeto: Aquisição de mobiliários     
Valor do Empenho: R$ 6.408,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 112/2017
Pregão Presencial nº 041/2018
Empenho: 14002/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Claudinei Dias Vestuário – ME       
CNPJ: 13.964.652/0001-98
Objeto: Aquisição de mobiliários     
Valor do Empenho: R$ 2.120,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 113/2017
Pregão Presencial nº 041/2018
Empenho: 14001/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: CPS Mobiliários e Equipamentos 
EIRELI – ME       
CNPJ: 26.334.347/0001-64
Objeto: Aquisição de mobiliários     
Valor do Empenho: R$ 17.010,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
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Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 114/2018
Pregão Presencial nº 041/2018
Empenho: 14000/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação  
Detentora: Jean Carlos Moraes – ME        
CNPJ: 18.547.092/0001-90
Objeto: Aquisição de mobiliários     
Valor do Empenho: R$ 11.388,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 066/2018
Pregão Presencial nº 022/2018
Empenho: 13999/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças  
Detentora: Ana Valéria Tonelotto – EPP         
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Objeto: Aquisição de material de limpeza e 
descartáveis      
Valor do Empenho: R$ 6.120,40
Data do Empenho: 22/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 068/2018
Pregão Presencial nº 022/2018
Empenho: 13998/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças  
Detentora: J J Souto – ME          
CNPJ: 00.149.755/0001-52
Objeto: Aquisição de material de limpeza e 
descartáveis      
Valor do Empenho: R$ 5.670,00
Data do Empenho: 20/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 075/2018
Pregão Presencial nº 022/2018
Empenho: 13997/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças  
Detentora: Sinsai Comércio de Descartáveis 
EIRELI – EPP     
CNPJ: 27.254.286/0001-98
Objeto: Aquisição de material de limpeza e 
descartáveis      
Valor do Empenho: R$ 7.166,00
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 065/2018
Pregão Presencial nº 022/2018

Empenho: 13995/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças  
Detentora: Aguinaldo José Benatti – ME      
CNPJ: 07.625.266/0001-79
Objeto: Aquisição de material de limpeza e 
descartáveis      
Valor do Empenho: R$ 747,00
Data do Empenho: 15/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 211/2017
Pregão Presencial nº 103/2017
Empenho: 13993/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Adminis-
tração e Finanças  
Detentora: Karin Christina de Carvalho – ME       
CNPJ: 23.345.728/0001-50
Objeto: Aquisição de bandeiras      
Valor do Empenho: R$ 1.985,00
Data do Empenho: 15/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 053/2018
Pregão Presencial nº 017/2018
Empenho: 13986/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer   
Detentora: Raul Dal’Bo Rosa 43090363844      
CNPJ: 14.279.299/0001-70
Objeto: Aquisição de água mineral      
Valor do Empenho: R$ 140,90
Data do Empenho: 12/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 053/2018
Pregão Presencial nº 017/2018
Empenho: 13528/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e 
Cultura    
Detentora: Raul Dal’Bo Rosa 43090363844      
CNPJ: 14.279.299/0001-70
Objeto: Aquisição de água mineral      
Valor do Estorno: R$ 140,90
Data do Empenho: 12/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE QUARTO ADITAMENTO DE 
CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL: 82/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
3.571/2014
Contrato nº 249/2014
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Universalprev Software e 

Consultoria Ltda
Objeto: Prestação de Serviços de informática 
para licenciamento de uso de software de 
sistema de Gestão Previdenciária, folha de 
pagamento e gerenciamento das perícias 
médicas do Fundo Especial de Previdência 
Social dos Servidores Público.
A prorrogação da vigência por mais 12 
(doze) meses, contados de 26 de maio de 
2018;
Valor Total: R$ 22.737,02
Continuam em vigor todas as outras 
cláusulas e condições de contrato 
Secretaria de Gabinete, 26 de maio de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 123/2018
Pregão Presencial  nº 049/2018
Empenho: 14199/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e 
Cultura    
Detentora: Débora Patrícia Chinaglia      
CNPJ: 26.669.639/0001-58
Objeto: Fornecimento de kits e bolos       
Valor do Empenho: R$ 6.500,70
Data do Empenho: 26/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 259/2017
Pregão Presencial  nº 124/2017
Empenho: 14160/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer    
Detentora: L.F. Paschoal & Cia LTDA – EPP      
CNPJ: 01.985.370/0001-98
Objeto: Fornecimento de sucos        
Valor do Empenho: R$ 333,60
Data do Empenho: 21/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 259/2017
Pregão Presencial  nº 124/2017
Empenho: 14162/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer    
Detentora: L.F. Paschoal & Cia LTDA – EPP      
CNPJ: 01.985.370/0001-98
Objeto: Fornecimento de sucos        
Valor do Empenho: R$ 61,16
Data do Empenho: 21/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 259/2017
Pregão Presencial  nº 124/2017
Empenho: 14165/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer    
Detentora: L.F. Paschoal & Cia LTDA – EPP      

CNPJ: 01.985.370/0001-98
Objeto: Fornecimento de sucos        
Valor do Empenho: R$ 272,44
Data do Empenho: 19/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 259/2017
Pregão Presencial  nº 124/2017
Empenho: 14161/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer    
Detentora: L.F. Paschoal & Cia LTDA – EPP      
CNPJ: 01.985.370/0001-98
Objeto: Fornecimento de lanches         
Valor do Empenho: R$ 1.049,49
Data do Empenho: 21/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

DECRETO Nº 3.778, de 29 de junho de 
2018.

Dispõe sobre o funcionamento dos órgãos 
públicos municipais no dia 02 de julho de 
2018 em função do jogo da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo de Futebol 
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, consideran-
do que a Seleção Brasileira de Futebol 
classificou-se para as oitavas de final da 
Copa do Mundo FIFA 2018,
DECRETA:
Art. 1º No dia 02 de julho de 2018, o início 
do expediente dos órgãos da administração 
pública municipal dar-se-á às 14:30 (quator-
ze horas e trinta minutos).
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica às 
atividades essenciais e de interesse público.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 
29 de junho 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

ATO DA MESA Nº 006, DE 14 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre a nomeação do Vigilante Patrimonial.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚ-
NA
DECIDE:
Art. 1º - Nomear o servidor MARISTENIO MELO E 

SILVA SOUZA,  portador do documento de 
identidade RG nº 50.320.758-5 SSP/SP  e do 
CIC/MF Nº 577.672.974-20,  em provimento 
efetivo, em virtude de aprovação em Concurso 
Público de provas e títulos nº 001/2015 para 
exercer a função de VIGILANTE PATRIMONIAL 
nesta Câmara Municipal.

Vereador Romilson Nascimento Silva
Presidente

Vereador Afonso Lopes da Silva
Vice-Presidente

Vereadora Cássia Murer Montanger
Primeira Secretária

Vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana
Segunda Secretária
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