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Prefeitura fará recapeamento de trechos de ruas no bairro Berlim

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio
da Secretaria de Obras e Serviços e da
Secretaria de Mobilidade Urbana, deu
início no último dia 29 de junho aos
preparativos da obra para o recapeamento de trechos das ruas que apresentam o piso danificado, no bairro Berlim.
De acordo com o secretário de Obras e
Serviços, Lucas Lopes, o planejamento
foi feito por sua pasta e no local já foi
instalada a placa que especifica os serviços de manutenção e conservação das
vias públicas. A estimativa é que o recapeamento seja concluído em 30 dias. As
ruas que receberão a melhoria são:
– Rua Cândido Bueno, do número
284 ao 614;
– Rua Alfredo Bueno, do número 573
ao 634;
– Rua Lauro de Carvalho, do número
570 ao 644;
– Rua Maria Ângela, do número 375

ao 477;
– Rua Uruguai, do número 79 ao 136
(Praça Santa Cruz);
– Rua Paraguai, do número 77 ao 133;
Por sua vez, o secretário de Mobilidade Urbana, Josino José da Silva, revelou que as vias serão devidamente sinalizadas e que os motoristas devem ficar
atentos ao circularem por esses locais,
reduzindo a velocidade para evitar possíveis acidentes.
Qualquer dúvida, segundo o secretário, será esclarecida pelo E-mail transito@jaguariuna.sp.gov.br ou pelos telefones 3837-3939 e 156. O secretário de
Obras, Lucas Lopes, revelou que a verba do recapeamento é de R$ 250 mil e
foi obtida pela Prefeitura de Jaguariúna
por meio de emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Carlos
Sampaio (PSDB).
A obra, segundo Lucas Lopes, ajudará

o município a reduzir bastante os gastos com a Operação Tapa-buracos. “O
recapeamento é mais vantajoso porque

a duração do piso é bem superior, enquanto que o outro serviço (Tapa-buracos) é paliativo”, explica. (AS)

Futebol Veteranos, Sênior e Seletivas do “Amadorzão 2018” estão com inscrições abertas

A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SeJEL) da Prefeitura de Jaguariúna
está com inscrições abertas para três competições: Campeonato Municipal de Futebol
Veterano, Campeonato Municipal de Futebol Sênior e Seletiva para o Campeonato
Municipal de Futsal Amador.
Em todas, as inscrições podem ser feitas
até o dia 13 de julho (sexta-feira). Confira
aqui como participar em cada competição:
Inscrições para o Futebol Veteranos
O Campeonato Municipal de Futebol Veteranos é disputado por atletas nascidos até
o ano de 1983 e anteriores, que tenham 35
anos ou mais (incluindo os atletas que ainda
completarão 35 anos em 2018).
As fichas de inscrição devem ser devolvidas até dia 20 de julho (sexta-feira), com a
assinatura dos atletas e a cópia da documentação exigida. O congresso técnico está previsto para o dia 23 de julho, segunda-feira.
Futebol Sênior
O Campeonato Municipal de Futebol Sênior é disputado por atletas nascidos até o

ano de 1968 e anteriores, que tenham 50
anos ou mais (incluindo os atletas que ainda
completarão 50 anos em 2018).
As fichas de inscrição devem ser devolvidas até dia 19 de julho (quinta-feira), com a
assinatura dos atletas e a cópia da documen-

siga-nos na internet!

tação exigida. O início dessa competição
está previsto para o dia 22 de julho (domingo).
Inscrições para a Seletiva
As vagas são limitadas, uma vez que a Seletiva é a competição que dá acesso à segun-

facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial

da divisão (Taça de Prata) do Campeonato
Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna,
o popular “Amadorzão”.
Disputam a seletiva as equipes que não se
classificaram entre as 20 primeiras na classificação geral na edição 2017. Também
pode ser disputadapelos times que desejam
participar pela prim eira vez doAmadorzão.
As fichas de inscrição devem ser devolvidas
até 27 de julho (sexta-feira), com a assinatura dos atletas e a cópia da documentação
exigida.
O Congresso Técnico está previsto para o
dia 30 de julho (segunda-feira) e o início da
Seletiva está agendado para o primeiro final
de semana de agosto.
Conforme a SeJEL, as datas previstas
podem sofrer alteração devido a eventuais
necessidades ou adaptação de calendário
da secretaria. Para inscrever uma equipe, é
necessário que seu representante compareça
ao complexo esportivo Azulão de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Mais informações pelo telefone 3867-4220.
(RL)
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Telefones Úteis
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria

MEIO AMBIENTE

3867-9794
ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

SEGURANÇA PÚBLICA

Departamento
S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

3837-3939
153
3837-3936
3837-3939

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Departamento
PAT

3837-4480
3867-1422
EDUCAÇÃO

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

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

GABINETE

Secretaria

3867-9711
GOVERNO

Secretaria
Atende Fácil
Cartão Cidadão

3867-9713
156
3867-9701

Departamento
Depto. Água e Esgoto

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

3867-4226
3867-4228

NEGÓCIOS JURíDICOS

Secretaria
PROCON

3867-9735
3867-9716
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Departamento
Cemitério

3837-4499 / 4555
3837-4666
PLANEJAMENTO

Secretaria

3867-9738
PREFEITURA

PABX

SAÚDE

3867-9700

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

JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

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

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES

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

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

Atendimento 24 horas por dia, domingos e feriados

AOS ARQUITETOS DO CONPHAAJ :
FAJ, PUCC E UNICAMP

Aos nobres arquitetos do
CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO a Coletividade pede um projeto de
reposição de uma paisagem cultural produzida
pelo povo jaguariunense;
Eles são capazes de interpretar o anseio das instituições locais, porque se trata
da perda de um patrimônio
histórico: A Casa Paroquial
de 1945. Há dez luta-se
pelo resgate desta memória. O povo, a cidade e os
poderes
públicos
têm
externado o desejo da
correção da altura
das
muralhas que prejudicaram
a visão da Matriz Centenária. Arte com traços do
Gótico e Barroco Alemão,
construída pelo Cel Amâncio Bueno, na fundação da
Vila. A Associação Amigos
do Padre Gomes, a Casa
da Memória, o Conselho do
Patrimônio Histórico têm
solicitado
aos
últimos
Prefeitos,
desde
2009,
anuência ao Projeto para
reconstruir
apenas
as
FACHADAS LATERAIS E O
TELHADO da Casa Paroquial no atual prédio que a
substituiu da Casa da
Memória. Eles aprovaram
a reivindicação, porque
sabem que o corpo de uma
cidade é o seu Povo e a
alma é a sua História. Se
esta não for preservada e
divulgada, povo e cidade
perdem a sua IDENTIDADE (Luciano Dias Pires).
As entidades reconhecem
o valor histórico e afetivo
relacionado com aquele
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patrimônio. A reposição
desta memória projetada
esteticamente, nesta praça
central, consolará os cidadãos atuais e encantará a
posteridade, educando-a.
Este projeto amadurece há
dez anos e permanece
aprimorado,
depois
de
debatido, inclusive com
autoridades da área de
Mestrado e Doutoramento
da UNICAMP. A Casa da
Memória Padre Gomes
permanecerá intacta em
seu interior, com a nova
Praça
das
Exposições
criada em sua frente. Diminuir-se-á a largura do
prédio em dois metros de
cada lado, corredores ociosos ocupados originalmente por antigos sanitários
públicos desativados que
adentraram o espaço da
praça do Povo.
Este
anseio de todos foi encaminhado às referidas autoridades solicitando a ELABORAÇÃO DO PROJETO,
assim como estará aberto a
todos os voluntários arquitetos, amigos da referida
correção, fazendo-se os
necessários e constitucionais
aperfeiçoamentos
externos ao prédio atual.
De posse do Projeto,
haverá
abaixo-assinado
preenchido pela população
do
Município,
passará
novamente pelos Poderes
Públicos. Em seguida, as
Instituições farão campanha beneficente para a sua
execução.

Tomaz de Aquino Pires
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Coreografia “De uma margem a outra” é a atração de domingo no Festival de Férias de Jaguariúna

Público deve trocar o ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro Municipal, doando 1 Kg de alimento não perecível ao Fundo Social de Solidariedade.
“De uma margem a outra”, espetáculo
mados pela Unicamp (Universidade
com direção coreográfica de Daniela
Estadual de Campinas), encena ilhas inGatti e musical de Jônatas Manzolli, é
terpretativas a partir de diversos temas,
uma montagem contemplada pelo Procriando assim um ‘arquipélago imagigrama de Incentivo à Cultura do Gonário’.
verno do Estado (PROAC 2017) e será
A proposta de criação do espetácuuma das atrações do Festival de Férias
lo tem origem em parcerias anteriores
de Jaguariúna neste domingo, 8 de juentre os professores e diretores Daniela
lho, às 19h, no Teatro Municipal de JaGatti e Jônatas Manzolli, formados pelo
guariúna.
Instituto de Artes da Unicamp.
Para assistir, o público deve trocar o
ingresso com 1 (uma) hora de anteceElenco
dência na bilheteria do teatro, doando 1
Bailarinos: Karina Almeida e Tutu
Kg de alimento não perecível ao Fundo
Morasi
Social de Solidariedade de Jaguariúna.
Músicos: Gabriel Rimoldi (meta-flauO espetáculo multimodal explora um
ta),
Laiana Oliveira (mezzo soprano),
novo modo de criação em rede e busca
Rodolpho
Simmel e Otavio Antoniacci
Tudo
isso
se
entrelaça
num
jogo
poético
sobretudo
na
contida
no
emblemático
romper barreiras, extinguir fronteiras,
(percussão)
de
gestos,
sons
e
textos.
livro
“Seis
Propostas
para
o
Próximo
desconstruir a si mesmo e ao mundo.
Direção Coreográfica e Cênica: DaNa essência, “De uma margem a ou- Milênio”.
Trata-se de uma turnê que vem perniela
Gatti
Dessa forma, o espetáculo protagocorrendo o estado de São Paulo, unindo tra se baseia na estrutura literária do
Direção Musical: Jônatas Manzolli
dança, música, literatura e tecnologia. escritor Ítalo Calvino (1923-1985), nizado pelos bailarinos e músicos for-

Equipes da Prefeitura realizam mutirão de Com apoio da Prefeitura, “Arraiá da APAE”
limpeza no Terminal Rodoviário
acontece neste sábado, no Parque Santa Maria

Bom e necessário. No último final de
semana, funcionários da Secretaria de
Obras e Serviços da Prefeitura de Jaguariúna realizaram um mutirão de limpeza
e manutenção nas dependências do Terminal Rodoviário. O trabalho da equipe
de obras incluiu serviços de limpeza interna e externa do espaço, com lavagem
e varredura dos lixos acumulados.

Conforme o diretor de Parques, Praças
e Jardins, Paulo Francisco (Paulão), essa
era uma ação importante e muito solicitada pelos moradores.“A Rodoviária é um
espaço fundamental para a cidade e precisa estar sempre bem cuidada. Agradeço
o empenho dos funcionários que se dedicaram muito nesse trabalho e também
ao secretário Lucas Lopes, pelo suporte
oferecido”, explicou. (RL)

“Nossa Arraiá é pra lá de Especial”. É
neste clima que a APAE (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais), com
apoio da Prefeitura de Jaguariúna, prepara mais uma edição do tradicional “Arraiá da APAE”, que acontece neste sábado, 7 de julho, a partir das 18h, no Parque
Santa Maria.
O evento terá apresentações musicais
da dupla Rick e Rodrigo e do cantor Randal. Os ingressos têm preço único de R$
3,00 (três reais) e podem ser adquiridos
antecipadamente na secretaria da APAE
e também na bilheteria do parque, no dia
7. Crianças até 10 anos não pagam.
Segundo a organização da festa, o prin-

cipal objetivo dessa celebração é promover uma integração social dos alunos
com o público em geral. Para isso, toda
uma estrutura será montada para oferecer
brincadeiras características e comidas típicas do “Arraiá”. Já os alunos da APAE
farão uma exibição especial.
Entre as atrações, jovens e adultos poderão se divertir com a barraca da pesca,
da argola e com a animada roleta de prêmios. O cardápio inclui cachorro quente,
pastel, lanche de pernil e calabresa, milho cozido, batata no cone, crepe, mini
pizza, espetinhos de churrasco e de frutas
com chocolate, salgadinhos de copo, vinho quente e quentão. (RL)
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Semana da Educação: professores terão palestras com especialistas de 16 a 19 de julho
A Secretaria de Educação da Prefeitura prepara para o período de 16 a 19 de julho, no auditório do campus II do Centro Universitário
Jaguariúna (UniFAJ), a Semana da Educação
2018, que terá “Formação que Transforma”
como tema a ser trabalhado pelos participantes.
Conforme a secretária da pasta, Cristina Pinto
Catão Bonini Hosikawa, a abertura do evento
terá apresentação do Coral de Vozes dos alunos
da Escola Municipal Prefeito Adone Bonetti e
participarão de 350 professores da Educação
Infantil, Ensino Fundamental e do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos).
A programação inclui palestras com especialistas como Regina Marangoni, Fernando Barnabé, Telma Vinha e Ari Herculano. Confira
abaixo a programação da semana e um pouco
do currículo de cada palestrante.
O encerramento prevê apresentação da Banda
Municipal “Maestro Paulo Moraes Penteado” e
o sorteio de mais de 80 brindes entre os participantes, doados pelo comércio de Jaguariúna.

SOBRE OS PALESTRANTES
Regina Maringoni
Possui graduação em Licenciatura em História
pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp
(1987), graduação em Bacharelado em História pela
Universidade Estadual de Campinas -Unicamp
(1988) e graduação em Licenciatura em Pedagogia
(2001). Mestrado em Educação pela Universidade
Estadual de Campinas – Unicamp (1999) e Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de
Campinas – Unicamp (2005).
Atualmente é Coordenadora do Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ)
e Supervisora Educacional da Secretaria Municipal
de Educação – Prefeitura Municipal de Campinas.
Professora dos cursos de Pedagogia e pós-graduação
da UniFAJ. Membro do corpo editorial e parecerista
da Revista Intellectus.
Coordenadora da área de concentração Educação,
Cultura e Sociedade do NEPI (Núcleo de Estudos e

PROGRAMAÇÃO
16/07/2018 (segunda-feira)
8h – Coffee break
8h30 – Apresentação do Coral da Escola Municipal Prefeito Adone Bonetti
– Palestra com Regina Maringoni – Tema: Relações Interpessoais
17/07/2018 (terça-feira)
8h – Coffee break
8h30 – Palestra com Fernando Barnabé –
Tema: Metodologias Ativas
18/07/2018 (quarta-feira)
8h – Coffee break
8h30 – Palestra com Telma Vinha – Tema:
Ética e Moralidade
19/07/2018 (quinta-feira)
8h – Coffee break com apresentação da Banda Municipal “Maestro Paulo de Moraes Penteado”
8h30 – Palestra com Ari Herculano – Tema:
Um olhar sobre a Avaliação
Pesquisas Interdisciplinares) da UniFAJ e do Grupo
de Estudos SisEduc (Sistema Educativo e Formação Humana) da mesma Instituição. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino
Superior e Políticas Públicas Educacionais, atuando
principalmente nos seguintes temas: realidade escolar, gestão educacional e escolar, política pública
educacional e supervisão escolar.
Fernando Barnabé
Licenciado em Matemática pela Universidade de
São Paulo (USP); – Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo (USP); – Practitioner em
Coach e Programação Neurolinguística (PNL) certificado internacionalmente pela ICI.
Professor de todos os níveis de ensino da Escola
Básica, além de professor no Ensino Superior com
experiência de mais de 15 anos, tanto em instituições
públicas quanto privadas;
Acumula experiência em palestras e Formação de
Professores por mais de 10 anos; – Especialista da

Revista Nova Escola na produção de planos de aula
voltados a BNCC; – Pesquisador das áreas relacionadas a Metodologias Ativas, Neurociência e Educação, e na relação entre Música e Emoção.
Telma Vinha
Pedagoga, doutora em educação na área de psicologia, desenvolvimento humano e educação pela
Faculdade de Educação da Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas) e professora do departamento de psicologia educacional desta mesma instituição.
Realiza pesquisas na área das relações interpessoais e o desenvolvimento moral, sendo membro do
Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp e do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da
Unesp. Autora de livros e artigos diversos.
Ari Herculano de Souza
Doutor em Ciências Sociais pela ULSHP-Paris –
Licenciado em História e em Geografia - UNISAL,
Lorena (SP). Pós-graduado em Filosofia, nível de

Especialização - PUC-PR – Gestão Empresarial Faculdade Dom Bosco de Curitiba (PR).
Experiência: Professor de História e Filosofia do
Ensino Médio há 35 anos. Ex-diretor do Curso Dom
Bosco Pré-Vestibular em Curitiba (PR), por 20 anos.
Vice-diretor de Escola da Rede Pública de Curitiba.
Ex-coordenador da Área de Estudos Sociais da Secretaria de Educação de Curitiba. Ex-assessor de gabinete da Secretaria de Educação de Curitiba.
Autor de livros didáticos de História e Geografia,
com mais de 15 livros publicados pelas editoras
IBEP, Editora do Brasil, Editora Módulo e Editora
Dom Bosco. Autor de Livros paradidáticos com
títulos publicados pela Editora do Brasil: Ideologia,
Direitos Humanos, Capitalismo e Socialismo.
Autor premiado com Honra ao Mérito, pelo MEC
e pelo Projeto Nordeste/Banco Mundial, com classificação de obras em 1º, 2º e 3º lugares. Palestrante na
feira “Educar”. Palestrante em encontros de professores e em empresas, com variados temas.

Festival de Férias: exibição de “Touro
Ferdinando” lota o Teatro Municipal

Festival de Férias: Workshop de Jazz Dance,
com Vivien Fortes, está com inscrições abertas

Crianças, jovens e adultos lotaram as dependências
do Teatro Municipal na tarde de 3 de julho (terça-feira), na primeira sessão de cinema do “Festival de Férias”, que exibiu o filme “O Touro Ferdinando”.
O Festival é realizado pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc) e busca
oferecer entretenimento e diversão, promovendo atividades culturais para todos os públicos durante todo
o mês de julho, por conta das férias escolares.
Mas se engana quem pensa que só as crianças aproveitam a programação. Acompanhada de seus dois filhos, a moradora do bairro Jardim Sônia, Cleyde Santiago, de 43 anos, mostrou todo seu entusiasmo em
conseguir desfrutar de uma tarde diferente com eles.
“Nessa rotina louca (sic) em que vivemos, de escola

Nos dias 14 e 15 de julho o Festival de Férias
de Jaguariúna terá um “Workshop de Jazz Dance” com a coreógrafa e professora Vivien Fortes.
As vagas são limitadas e as aulas serão ministradas na Unidade II da Escola das Artes de Jaguariúna, no Parque Luis “Loy” Barbosa, das 9h às
11h, no sábado e no domingo.
Vivien Fortes é coreógrafa do Programa Dancing Brasil, da TV Record, versão nacional do
sucesso da BBCW, Dancing With the Stars. O
projeto que já passou por mais de 50 países, foi
ao ar pela primeira vez em 2004, na Inglaterra.
Ela também responde pela direção coreográfica do programa que tem Xuxa Meneghel como
apresentadora. Foi coreógrafa dos shows de

e trabalho, é muito difícil conseguir um tempo livre
para aproveitar com eles. Com essa programação em
um horário alternativo eu consegui trazer os dois e
confesso que me divirto um pouco também”, disse
Cleyde.
Quem perdeu essa primeira sessão não deve se preocupar. O festival está com agenda recheada ea programação de filmes é diária (confira na reportagem
de capa).
Para assistir, o público deve trocar o ingresso com
uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro
Municipal, doando 1kg de alimento não perecível ao
Fundo Social de Solidariedade. Os menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável,
pois só assim é possível retirar o ingresso. (RL)

cantores famosos como Sandy e Júnior, Daniel,
Cláudia Leitte e Chitãozinho e Xororó.
Além disso, por mais de 10 anos, cuidou da coreografia de bailarinos dos programas “Criança
Esperança” e “Show da Virada”, ambos da Rede
Globo. Quem quiser participar do “Workshop de
Jazz Dance” deve solicitar inscrição pelo e-mail
cultura@jaguariuna.sp.gov.br
Além disso, deve baixar no site www.jaguarina.sp.gov.br, no link Festival de Férias de Jaguariúna, a ficha de inscrição a ser preenchida e
enviada. No dia do workshop o (a) candidato (a)
deve doar 1 Kg de alimento não perecível, que
será entregue ao Fundo Social de Solidariedade
de Jaguariúna. (AS)
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Festival de Férias de Jaguariúna tem diversão para todas as idades a
semana
inteira:
confira
e
divirta-se!
Atrações são gratuitas e acontecem no Teatro Municipal, Praça Umbelina Bueno, Parque Luís “Loy” Barboza e também nos bairros; a doação de
1 Kg de alimento vai para o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.
A programação do Festival de Férias
de Jaguariúna, elaborada pela Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc) da Prefeitura é voltada aos públicos infantil e
adulto e as exibições acontecem no Teatro Municipal em dois horários: às 15h
para a garotada e às 19h para os adultos.
Para assistir, basta trocar o ingresso

CINEMA NO TEATRO
MUNICIPAL

– 6 de julho (sexta-feira)– 19h –
“Star Wars – O último Jedi”
– 7 de julho (sábado) – 15h – “Pantera Negra”
– 7 de julho (sábado) – 19h – “Pantera Negra”
– 10 de julho (terça-feira) – 15h –
“Moana – Um Mar de Aventuras”
– 10 de julho (terça-feira) – 19h
– “Homem Aranha – De volta ao
lar”
– 11 de julho (quarta-feira) – 15h
– Programação Anos 80 – “Os Saltimbancos Trapalhões”
– 11 de julho (quarta-feira) – 19h
– Programação Anos 80 – “Ghost –
Do outro lado da Vida”
– 12 de julho (quinta-feira) – 15h –
“Viva – A vida é uma festa”
– 12 de julho (quinta-feira) – 19h –
“O código Da Vinci”
– 13 de julho (sexta-feira) – 15h –
“O Bom Dinossauro”
– 13 de julho (sexta-feira)– 19h –
“Extraordinário”

Rússia, a programação sofrerá pequenas alterações de última hora, o que é
compreensível.
Essas eventuais mudanças serão devidamente divulgadas no site e no Facebook da Prefeitura. Vale lembrar que
a programação é voltada para pessoas
de todas as idades, ou seja, para toda a

família.
Não é necessário doar 1 Kg de alimento em apenas dois eventos: o “Banda
Municipal Convida” e o “Cinema na
Kombi”. Não se esqueça: o Festival de
Férias vai até o final de julho. Então,
confira o que está programado nesta
semana.

ra” é ministrado pelo professor Jeff
Ferreira, que é músico multi-instrumentista especializado em solos de
guitarra e já tocou em diversos espetáculos de teatro musical, bandas
e gravações em estúdio. As aulas
desse workshop serão na Unidade
II da Escola das Artes, no Parque
Luís “Loy” Barbosa em dois horários: às 13h e às 15h.
As inscrições são feitas na Secretaria de Turismo e Cultura, de terça
7 de julho (sábado) – 12h15 – a sexta-feira, das 8h às 17h. Basta
Praça Umbelina Bueno
preencher a ficha de inscrição e
A Banda Municipal “Maestro doar 1 Kg de alimento não perecíPaulo de Moraes Penteado” é um vel ao Fundo Social de Solidariedaimportante equipamento cultural de de Jaguariúna.
do município e também participa
“DE UMA MARGEM
da programação de férias em JaA OUTRA”
guariúna.
Neste sábado, 7 de julho, às 12h15,
ela se apresenta na Praça Umbelina Bueno. Essa atração é gratuita e
busca valorizar o turismo cultural
em Jaguariúna. Também haverá
apresentações da Banda Municipal,
no mesmo local, nos dias 15 e 22
de julho.
WORKSHOP SOLOS EM
08 de julho – 19h – Teatro MuGUITARRA – com Jeff Ferreira
nicipal
O projeto coreográfico “De uma
Margem a Outra” propõe estabelecer pontes de conexão entre dança,
música, poesia, sons, imagens e
tecnologia.
A composição multimodal (partitura musical e poesia) escrita por
Jônatas Manzolli serve de roteiro
coreográfico, tendo como base da
pesquisa as ideias de corpos em
07 de julho (sábado) – Parque processo de passagem e de desloLuis (Loy) Barbosa
camento.
O Workshop “Solos em Guitar- Isso cria a possibilidades de o es-

pectador vivenciar diferentes sensações provocadas pela interação
dos bailarinos, num jogo a partir de
sons, música, canto, imagem e movimento.
Dessa conexão, novos movimentos são produzidos e projetados em
imagens e sons. Expande-se a realidade do movimento e da música
virtualmente.
Para assistir, o público deve trocar
o ingresso 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.
CINEMA NA KOMBI

com 1 (uma) hora de antecedência na
bilheteria do Teatro Municipal, doando
1 Kg de alimento não perecível ao Fundo Social de Solidariedade Jaguariúna.
Conforme a Setuc, qualquer imprevisto com os eventos agendados e também
nos dias em que houver jogo da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo 2018, na

BANDA MUNICIPAL
CONVIDA

O Festival de Férias da Setuc traz de
volta esse projeto que fez muito sucesso e retorna ‘repaginado’, percorrendo
vários bairros e levando a magia da Sétima Arte a quem curte cinema.
O filme a ser exibido nas duas datas
abaixo é “VIVA – A Vida é uma
Festa”.
– 07 de julho (sábado) – 19h30 –
Bairros Jaguariúna I e II – Estrada
Judite dos Santos Pinto, próximo à
UBS Unidade Básica de Saúde).
– 8 de julho (domingo) – 19h30 –
Bairro Roseira de Cima – dentro do
Parque Maria Stela Bianco Torres.

06 de Julho de 2018

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS - EDITAIS - LEIS - PORTARIAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 317, de 26 de
junho de 2018.
Altera, conforme especifica, a Lei Complementar 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 Complementar Municipal nº 97, de 20 de dezembro de 2004, ficam substituídos pelos que
acompanham 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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deflete à esquerda e segue pela mesma até
atingir o ponto inicial desta descrição, encerrando este perímetro uma área de 0,639 km2.
ZR - 03:- Inicia no cruzamento da rua Guilherme Giesbrecht com a rua Pedro Granghelli.
Segue pela rua Pedro Granghelli na distância
de 115 metros onde, deflete à esquerda e
segue por uma rua Sem Saída até o seu fim;
daí, deflete à direita, segue pela divisa do
loteamento Long Island e seu prolongamento
em linha reta até atingir a divisa do loteamento
Nossa Senhora Aparecida; daí, continua pela
citada divisa deste Loteamento, deflete à
direita, continua pela mesma divisa até atingir a
rua Sem Denominação do loteamento Long
Island onde, continua pela mesma e depois
pela praça Cecília Nader Hossri até atingir a
divisa do loteamento Long Island; daí, deflete à
direita, segue pela citada divisa, deflete
novamente à direita e segue pela mesma divisa
até atingir a rua Pedro Granghelli; daí, deflete à
direita e segue pela mesma até atingir o ponto
inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,375 km2.
ZR - 04:- Inicia no cruzamento da rua Jorge
Antônio Cury, avenida Milton Fortunato
Guglielmineti e final da rua João Antônio Nery,
no loteamento Colina do Castelo, segue pela
mencionada rua e seu prolongamento em linha
reta até atingir a divisa do loteamento Colinas
do Castelo; daí deflete à direita, segue pela
citada divisa até atingir a rua José Teodoro de
Lima, onde segue pela mesma até atingir o
cruzamento com a avenida Milton Fortunato
Guglielmineti; daí deflete à direita, segue pela
mesma até atingir o cruzamento com a rua
João Antônio Nery, ponto inicial desta descrição, encerrando este perímetro uma área de
0,168 km².
ZR - 05:- Inicia no córrego existente no final da
avenida Antárctica, no cruzamento com a
avenida dos Ipês; segue pela avenida dos Ipês
até atingir a lateral direita da alameda Francisco de Campos. Deflete à esquerda e segue
pela referida alameda até atingir o ponto
distante 50 metros da margem direita do rio
Jaguari. Deflete à esquerda e segue paralelamente à margem do Rio, até atingir a lateral
direita da avenida Antárctica. Deflete à
esquerda e segue pela lateral da referida
avenida até encontra a avenida dos Ipês, início
desta descrição, encerrando este perímetro
uma área de 0,226 km².
ZR - 06:- Os limites internos do loteamento São
Pedro, encerrando este perímetro uma área de
0,180 km².
ZR - 07:- Os limites internos dos loteamentos
Primavera e Chácaras Primavera, encerrando
este perímetro uma área de 0,161 km².
ANEXO II
DESCRIÇÕES DOS PERÍMETROS DAS
ZONAS DE USO NA ÁREA URBANA
ZR - ZONA RESIDENCIAL
ZR - 01:- Inicia no entroncamento da rua Três e
alameda dos Pinheiros do loteamento Duas
Marias com a estrada municipal JGR 354, de
acesso ao mesmo. Segue pela rua Três e
depois pela alameda dos Eucaliptos até atingir
a divisa do loteamento Duas Marias onde,
deflete à direita, segue pela citada divisa do
loteamento até atingir a divisa dos Municípios
de Jaguariúna e Holambra; daí, deflete à direita
e segue pela divisa dos Municípios até atingir
novamente a divisa do loteamento Duas Marias

rua 2, deflete à direita, segue pela citada divisa
do loteamento até atingir a alameda dos
Pinheiros; daí, deflete à esquerda, segue pela
mesma até atingir o ponto inicial desta
descrição, encerrando este perímetro uma área
de 3,218 km2.
ZR - 02:- Inicia no cruzamento da rua Dezoito
com a rua Botelho. Segue pela rua Dezoito e
prolongamento em linha reta até atingir a
margem esquerda de ribeirão Camanducaia
Mirim, onde deflete à direita, segue pela
margem esquerda do Ribeirão até atingir a
divisa dos municípios de Jaguariúna e Santo
Antonio de Posse; daí, deflete à direita, segue
pela citada divisa dos Municípios até atingir a
divisa do loteamento Parque Ana Helena onde,
deflete à direita e segue pela citada divisa do
Loteamento, cruza a rodovia Vicinal Aírton
Senna e continua até atingir a rua Botelho; daí,
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ZPR - ZONA PREDOMINANTEMENTE
RESIDENCIAL
ZPR1
ZPR1 - 01:- Inicia no cruzamento da rua Ilda
Davi Dal’Bo esquina com rua Francisco Dal’Bo.
Segue pela rua Ilda Davi Dal’Bo até atingir a
divisa do Loteamento Guedes onde, deflete à
direita, segue pela citada divisa, cruza a
ferrovia, continua pela mesma divisa até atingir
a rua Francisco Dal’Bo; daí, deflete à direita,
segue pela mesma na distância de 620 metros
onde, deflete à direita com angulo de 89 e
segue até atingir a ferrovia. Deste ponto,
deflete à direita, segue pela ferrovia na
distância de 461 metros, onde deflete à
esquerda com angulo de 103 e segue até

atingir a rua Ilda Davi Dal’Bo; daí, deflete à
direita, segue pela mesma até atingir o ponto
inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,094 km2.
ZPR1 - 02:- Inicia em um ponto da rua
Maranhão, distante 50 metros antes da
margem esquerda do rio Camanducaia. Segue
paralelamente a margem esquerda do rio
Camanducaia, distante 50 metros, no sentido
do município de Pedreira na distância de 3.812
metros onde, deflete à direita e passa a seguir
pela divisa dos municípios de Jaguariúna e
Pedreira; daí continua pela divisa dos citados
Municípios, passa pelo loteamento Terras da
Capela de Santo Antonio segue pela sua divisa
até encontrar com a rodovia SP-95. Deste
ponto, deflete à direita, segue pela rodovia
passa pelo loteamento Parque Florianópolis até
atingir a estrada municipal JGR 369, onde
deflete à direita e segue pela mesma na
distância de 1.720 metros; daí deflete à
esquerda com ângulo de 86 e segue até
atingir a margem direita do rio Jaguari, onde
deflete à direita e segue pela margem direita do
Rio na distância de 1.994 metros; daí deflete à
direita com ângulo de 53 e segue até atingir a
rotatória de cruzamento da rua Cândido Bueno
com a rodovia João Beira onde, deflete à direita
e segue pela rodovia João Beira até a rotatória
com a rua Capitão Ulisses Massotti. Deste
ponto, deflete à esquerda com ângulo de 84 ,
segue em linha reta pelo que seria o prolongamento da rua Zenaide F. Machado e depois
pela própria Rua até atingir o cruzamento com
a rua Carlos Turato onde, deflete à esquerda e
segue pela mesma até atingir o cruzamento
com a rua José Alves Guedes; daí segue pela
mesma até atingir o cruzamento com a rua
Bahia, onde deflete a esquerda seguindo a
mesma até encontrar o cruzamento com a rua
Coronel Amâncio Bueno onde deflete a direita
seguindo pela mesma até atingir o cruzamento
com a Rua Mato Grosso, dai deflete a esquerda
seguindo pela mesma até atingir o cruzamento
com a rua Fernando de Noronha onde deflete a
direita seguindo pela mesma até atingir o
cruzamento com a rua Alagoas, dai deflete a
esquerda seguindo pela mesma até atingir o
cruzamento com a rua Silvia Bueno, daí deflete
a esquerda seguindo pela mesma até atingir o
cruzamento com a rua Santa Catarina, daí
deflete a direita seguindo pela mesma até o
cruzamento com a rua São Paulo, dai deflete a
direita até encontrar o cruzamento com a rua
Amazonas onde, deflete à esquerda e segue
pela mesma na distância de 272 metros; daí,
deflete à direita com ângulo de 36 , segue em
linha reta, cruza a rodovia João Beira até atingir
o entroncamento das ruas Líbano, Paraguai e
Holanda onde, deflete à direita e segue pela
rua Líbano até atingir o cruzamento com a rua
Portugal. Deste ponto, deflete à esquerda,
segue pela mesma e depois pela rua XV de
Novembro e prolongamento em linha reta até
atingir a margem direita do rio Jaguari; daí,
deflete à direita, segue pela margem direita do
Rio até atingir a ponte Antônio pereira de
Camargo, na avenida Antarctica, onde deflete à
direita e segue pela referida avenida até
encontrar o cruzamento com a avenida dos
Ipês. Deflete à esquerda e segue pela avenida
dos Ipês até encontrar o cruzamento com a
alameda Francisco de Campos. Deflete à
esquerda, cruza a rodovia João Beira até
encontrar a rua Victorio Mathiuzo. Segue pela
mesma e prolongamento em linha reta, cruza a
ferrovia, segue até atingir a rua Vigato onde,
deflete à direita, segue pela citada rua até
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atingir a divisa do loteamento Chácara
Panorama; daí, deflete à esquerda, segue pela
citada divisa até atingir o cruzamento com a
rua Vicenzo Granghelli onde, deflete à direita,
segue pela citada rua até atingir o balão de
contorno da avenida Antônio Pinto Catão; daí
segue pela referida avenida até atingir a divisa
do loteamento Jardim Sílvio Rinaldi; daí deflete
à esquerda em ângulo de 89° e segue na
extensão de 200,00m, confrontando com a
divisa do loteamento Silvio Rinaldi. Deste
ponto, deflete à esquerda, em ângulo de 94° e
segue numa linha paralela à avenida Antônio
Pinto Catão, a 200m desta, numa extensão de
650m. Daí deflete à esquerda, em ângulo de
87° e segue, confrontando com a propriedade
de Nelson Marconato, na extensão de
200,00m; daí deflete à esquerda, em ângulo de
82° , e segue, confrontando com a divisa do
loteamento Jardim Primavera, até encontrar o
balão de contorno da avenida Antônio Pinto
Catão, na confluência desta com a avenida
Vicenzo Granghelli; daí deflete à direita e
segue pela lateral da avenida Vicenzo
Granghelli, até encontrar a divisa com o
loteamento Chácara Primavera. Deste ponto,
deflete à direita, segue pela citada divisa até
atingir o ponto que dista 500 metros antes
perpendicular ao limite da faixa de domínio da
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros; daí,
deflete à direita, segue paralelamente a
Rodovia até atingir o ponto que dista 300
metros antes da margem esquerda do rio
Camanducaia onde, deflete à direita, segue
paralelamente a margem esquerda do rio na
distância de 1155 metros; daí, deflete à
esquerda com ângulo de 9 e segue na
distância de 350 metros até atingir a avenida
Pacífico Moneda. Deste ponto, deflete à
esquerda e passa a seguir pela citada Avenida,
cruza a ferrovia, continua pela mesma até
atingir a margem de córrego existente; daí,
deflete à direita, segue pela margem do
córrego até atingir a rua Maranhão onde,
deflete à esquerda e segue pela mesma até
atingir o ponto inicial desta descrição,
encerrando este perímetro uma área de 18,634
km2.
ZPR1 - 03:- Inicia no cruzamento da avenida
Antarctica com a avenida Armando Mário Tozzi.
Segue pela avenida Armando Mário Tozzi até
atingir o cruzamento com a rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros onde, deflete à
direita, segue pela citada rodovia até atingir o
ponto que dista 50 metros antes da margem
esquerda do Rio Jaguari; daí, deflete à direita,
segue paralelamente a margem esquerda do
rio até atingir a avenida Antarctica onde, deflete
à direita, segue pela mesma até atingir o ponto
inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,419 km2.
ZPR1 - 04:- Inicia no cruzamento da rua
Renato Corte Real com a rua José Dias. Segue
pela estrada municipal JGR 020, que é
continuação da rua Renato Corte Real, até
atingir a ferrovia onde, deflete à direita e segue
pela ferrovia até atingir o ponto distante 50
metros antes da margem esquerda do rio
Jaguari; daí, deflete à direita, segue paralelamente a margem esquerda do Rio, cruza a rua
José Dias, continua paralelamente a margem
esquerda do rio até atingir a rua Júlia Calhau
Rodrigues. Deste ponto, continua pela mesma
rua até o cruzamento com a rua Dona Maria
José onde, passa a seguir pela estrada
municipal JGR 348 na distância de 300 metros;
daí, deflete à direita com angulo de 80 e
segue em linha reta até atingir a rua Jorge
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Antonio Cury. Deste ponto, deflete à esquerda,
segue pela mencionada rua e seu prolongamento em linha reta até atingir a divisa do
loteamento Colina do Castelo; daí, deflete à
direita, segue pela citada divisa até atingir a rua
José Teodoro de Lima onde, segue pela
mesma até atingir o cruzamento com a avenida
Milton Fortunato Guglielminetti; daí, deflete à
direita, segue pela mesma, depois pela rua
João Antonio Nery onde, deflete à direita e
segue pela avenida Princesa D’Oeste até
atingir o cruzamento com a rua Renato Corte
Real; daí, deflete à esquerda e segue pela
mesma até atingir o ponto inicial desta
descrição, encerrando este perímetro uma área
de 1,192 km2.
ZPR1 - 05:- Inicia no cruzamento da Alameda
Francisco de Campos com o ponto distante 50
metros da margem direita do rio Jaguari. Segue
paralelamente a margem direita do rio Jaguari
distante 50 metros, até atingir a rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros, onde deflete à
direita, segue pela citada Rodovia até atingir o
cruzamento com o prolongamento da rua
Jabuticabeira, alça de saída para a rodovia
Gov. Adhemar Pereira de Barros. Deste ponto,
deflete à esquerda, segue pela citada rua na
distância de 355 metros onde, deflete à
esquerda com ângulo de 71 , segue em linha
reta até atingir o ponto que dista 50 metros
antes da margem direita do rio Jaguari; daí,
deflete à direita, segue paralelamente a
margem direita do Rio na distância de 1.018
metros, onde passa a seguir paralelamente ao
rio Jaguari distante 50 metros de sua margem
direita até atingir o cruzamento com a ferrovia,
onde deflete à direita, segue pela mesma até
atingir o cruzamento com a rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros; daí, deflete à
direita, segue pela mesma até atingir o
cruzamento com a alça de acesso da rodovia
João Beira onde, deflete à esquerda e segue
pela mesma até atingir o cruzamento com o
prolongamento da alameda Francisco de
Campos. Deflete à direita e segue pela citada
alameda, até encontrar o ponto distante 50
metros da margem direita do rio Jaguari, ponto
inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 1,411 km².
ZPR2
ZPR2 - 01:- Inicia no cruzamento da rodovia
Gov. Adhemar Pereira de Barros com a linha de
divisa dos municípios de Jaguariúna e Santo
Antonio de Posse. Segue pela divisa dos
Municípios de Jaguariúna e Santo Antonio de
Posse até atingir a divisa do loteamento
Chácara Santo Antonio onde, deflete à direita,
segue pela citada divisa do loteamento, deflete
novamente à direita e continua pela mesma
divisa, deflete mais uma vez à direita, seguindo
pela mesma divisa até atingir a rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros; daí, deflete à
direita, segue pela citada Rodovia até atingir o
ponto inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,466 km2.
ZPR2 - 02:- Inicia no cruzamento da rua
Tonholo com a estrada municipal JGR 221, de
acesso ao loteamento Chácara Santo Antonio
do Jardim. Segue pela referida Estrada até
atingir a divisa do mesmo onde, deflete à
direita, segue pela citada divisa, deflete
novamente à direita e continua pela mesma
divisa até atingir a divisa dos municípios de
Jaguariúna e Santo Antonio de Posse; daí,
segue pela citada divisa dos Municípios, deflete
à direita e segue até atingir novamente a divisa

do loteamento Chácara Santo Antonio do
Jardim I. Deste ponto, deflete à direita, segue
pela citada divisa do Loteamento até atingir a
divisa do loteamento Chácara Santo Antonio do
Jardim II onde, deflete à esquerda, segue por
esta divisa até encontrar a estrada municipal
JGR 221, de acesso ao citado loteamento
onde, deflete à direita e continua por esta até
atingir o ponto inicial desta descrição,
encerrando este perímetro uma área de 0,379
km2.
ZPR2 - 03:- Inicia no cruzamento da rua Mário
Benedicto Masotti com a rua Paulo Fernando
Bonetti. Segue pela rua Paulo Fernando
Bonetti até o seu fim onde, deflete à direita e
segue pela divisa do loteamento Chácara
Recreio Floresta até atingir a av. Airton Senna;
daí, deflete à direita, segue pela mesma até
atingir o cruzamento com a rua Achiles Bodini
onde, deflete à esquerda, segue pela mesma
até o ponto que dista 100 metros antes do
cruzamento com a av. Airton Senna onde,
deflete à esquerda com angulo de 85 , segue
até encontrar a divisa do loteamento Chácara
Recreio Floresta; daí, deflete à direita, segue
pela citada divisa do Loteamento até atingir a
rua Paulo Fernando Bonetti onde, segue pela
mesma até atingir o cruzamento com a rua
Mário Benedicto Masotti; daí, deflete à direita e
segue pela citada rua até atingir novamente o
cruzamento com a rua Paulo Fernando Bonetti,
ponto inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,456 km2.
ZPR2 - 04:- Inicia no cruzamento da rua
Floriano de Lima com a rua Vitório Dal’Bo.
Segue pela rua Floriano de Lima até o seu fim
onde, deflete à direita, segue pela divisa do
loteamento Chácara Bom Jardim, deflete à
esquerda e continua pela mesma divisa do
loteamento até atingir a rua Vitório Dal’Bo; daí,
continua por esta rua até atingir novamente a
divisa do loteamento Chácara Bom Jardim
onde, deflete à direita, continua pela citada
divisa, deflete à direita, continua pela mesma
divisa até atingir a divisa dos municípios de
Jaguariúna e Pedreira; daí, deflete à direita,
segue pela citada divisa dos Municípios até
atingir a rotatória existente no fim da rua
Antonio Testa onde, deflete à direita, passa a
seguir pela divisa do loteamento Chácara Bom
Jardim até atingir a rua Floriano de Lima; daí,
deflete à direita, segue pela citada rua até
atingir o ponto inicial desta descrição,
encerrando este perímetro uma área de 0,261
km2.
ZPR2 - 05:- Inicia na ferrovia com o rio
Camanducaia, daí segue pela ferrovia na
extensão 1.062,00 metros daí deflete a
esquerda num ângulo de 67° na extensão de
150,00 metros, daí deflete a direita segue pela
estrada municipal JGR 316 Hilda David Dal’bó
na extensão de 315,00 metros, daí deflete a
direita num ângulo de 54° até atingir a ferrovia,
daí segue pela ferrovia na extensão de
1.467,00 metros, daí deflete a esquerda num
ângulo de 11° até atingir a divisa com o
município de Santo Antonio de Posse, daí
segue pela divisa até atingir o loteamento Ana
Helena, daí segue margeando externamente o
loteamento Ana Helena, até atingir novamente
a divisa do município de Santo Antonio de
Posse, daí segue pela divisa na extensão de
480,00 metros, daí segue deflete a direita num
ângulo de 48° na extensão de 1.656,00 metros,
daí segue pela JGR 221 Amadeu Bruno até
atingir o loteamento Chácaras para Recreio
Floresta, daí segue margeando externamente o
loteamento até atingir o rio Camanducaia, daí

segue rio abaixo até atingir o ponto inicial
desta descrição, encerrando este perímetro
uma área de 6,199 km2.
ZC - ZONA COMERCIAL
ZC - 01:- Inicia no cruzamento da rua Joaquim
Bueno com a rua José Alves Guedes. Segue
pela rua José Alves Guedes até atingir o
cruzamento com a rua Júlio Frank onde, deflete
à direita e segue pela mesma até atingir a
rotatória de cruzamento da rua Amapá com a
rodovia João Beira; daí, deflete à esquerda,
segue pela Rodovia João Beira que neste
trecho recebe o nome de rua Egas Bueno até
atingir a rotatória de cruzamento com a rua
Cândido Bueno. Deste ponto, segue em linha
reta até atingir a margem direita do rio Jaguari
onde, deflete à direita e segue pela margem
direita do Rio até atingir o que seria o prolongamento em linha reta da rua XV de Novembro;
daí, deflete à direita, segue pelo que seria o
prolongamento em linha reta da rua XV de
Novembro, depois pela própria rua e posteriormente pela Rua Portugal até atingir o
cruzamento com a rua Líbano. Deste ponto,
deflete à direita, segue pela mesma até atingir
a rua Holanda onde, deflete à esquerda com
ângulo de 54 , cruza a rodovia João Beira, indo
atingir a rua Amazonas; daí, deflete à esquerda, segue pela mencionada rua até atingir o
cruzamento com a rua São Paulo onde, deflete
à direita e segue pela mesma até atingir o
cruzamento com a rua Santa Catarina onde
deflete a esquerda seguindo pela referida rua
santa Catarina, cruzando com a rua Guanabara
até atingir o cruzamento com a rua Silvia
Bueno onde deflete a esquerda seguindo pela
citada rua Silvia Bueno, cruzando com a rua
Sergipe até atingir o cruzamento com a rua
Alagoas onde deflete a direita seguindo pela
referida rua Alagoas cruzando com a rua Pará
até atingir o cruzamento com a rua Fernando
de Noronha onde deflete a direita seguindo
pela mesma, cruzando com a rua Santa
Catarina até atingir o cruzamento com a rua
Mato Grosso onde deflete a esquerda seguindo
pela citada rua Mato Grosso até atingir o
cruzamento com a rua Coronel Amâncio Bueno
onde deflete a direita seguindo pela mesma até
atingir o cruzamento com a rua Bahia onde
deflete a esquerda seguindo pela citada rua
Bahia até atingir o cruzamento com a rua José
Alves Guedes seguindo pela mencionada rua,
cruzando com a rua Rio de Janeiro e Paraná
até atingir o cruzamento com a rua Joaquim
Bueno onde teve inicio esta descrição,
encerrando este perímetro uma área de 0,751
km2.
ZCC - ZONA COMERCIAL CENTRAL
ZCC - 01:- Inicia no cruzamento da rua José
Alves Guedes com a rua Carlos Turato. Segue
pela rua Carlos Turato até atingir o cruzamento
com a rua Zenaide F. Machado onde, deflete à
direita e segue pela mesma e por seu
prolongamento em linha reta até atingir a
rodovia João Beira que neste trecho recebe o
nome de Avenida Marginal; daí, deflete à
direita, segue pela citada avenida que depois
recebe o nome de rua Egas Bueno, continua
pela avenida Marginal até atingir o cruzamento
com a rua Júlio Frank onde, deflete à direita e
segue pela referida rua até atingir o cruzamento com a rua José Alves Guedes; daí, deflete à
direita, segue pela referida rua até atingir o
ponto inicial desta descrição, encerrando este
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perímetro uma área de 0,278 km2.
ZI - ZONA INDUSTRIAL
ZI1
ZI1 - 01:- Inicia no cruzamento da rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros com a rodovia
SP-107 denominada Pref. Aziz Lian. Segue
pela rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros,
que neste trecho coincide com a divisa dos
municípios de Jaguariúna e Santo Antonio de
Posse até o ponto em que deixa de ser divisa,
onde deflete à direita, segue pela citada divisa
dos Municípios e no ponto em que esta volta a
cruzar a rodovia Gov. Adhemar Pereira de
Barros, deflete à direita e segue pela citada
rodovia, passa pelo loteamento Chácara Santo
Antonio e continua até atingir sua divisa final
onde, deflete à esquerda e segue pela citada
divisa do loteamento e seu prolongamento em
linha reta até o ponto que dista 500 metros
perpendicular ao limite da faixa de domínio da
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros; daí,
deflete à direita, segue paralelamente a
Rodovia daí deflete a esquerda num ângulo de
69° na extensão de 230,00 metros até
encontrar o córrego, daí segue pelo córrego
numa extensão de 370,00 metros, daí deflete a
direita num ângulo de 68° na extensão de
485,00 metros até encontrar a estrada
municipal JGR 155 Cecília Abrucez Mussato,
daí deflete a direita e segue pela estrada
municipal JGR 316 Hilda David Dal’bó a 500,00
metros da rodovia SP-340 Governador
Adhemar de Barros, Deste ponto, deflete à
direita, segue pela Estrada citada, cruza a
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros,
continua pela mesma até atingir o ponto
distante 500 metros depois perpendicular ao
limite da faixa de domínio da Rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros; daí, deflete à
direita, segue paralelamente a Rodovia citada,
cruza a rodovia SP-107, continua até atingir a
divisa dos municípios de Jaguariúna e Santo
Antonio de Posse onde, deflete à direita e
segue pela citada divisa dos municípios até
atingir a rodovia Gov. Adhemar Pereira de
Barros; daí, deflete à direita e segue até atingir
o ponto inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 3,085 km2.
ZI1 - 02:- Inicia no cruzamento da ferrovia com
a rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros.
Segue pela ferrovia no sentido de Paulínia até
atingir o ponto que dista 800 metros perpendicular a faixa de domínio da rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros onde, deflete à
direita, segue paralelamente a Rodovia na
distância de 1000 metros, deflete à direita com
ângulo de 91 e segue até atingir o ponto que
dista 500 metros perpendicular ao limite da
faixa de domínio da rodovia Gov. Adhemar
Pereira de Barros. Deste ponto, deflete à
esquerda, segue paralelamente a Rodovia na
distância de 2.030 metros onde deflete à direita
com ângulo de 88 , segue em linha reta, cruza
a rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros,
continua em linha reta pela avenida Pacífico
Moneda até atingir o ponto que dista 500
metros perpendicular ao limite da faixa de
domínio da rodovia Gov. Adhemar Pereira de
Barros. Deste ponto, deflete à direita, segue
paralelamente a Rodovia, cruza a praça Emílio
Marconato e segue até atingir a divisa do
loteamento Chácara Primavera; daí, deflete à
esquerda, segue pela citada divisa do
Loteamento até atingir o cruzamento com a rua
Vicenzo Granghelli onde, deflete à direita,
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segue pela citada rua e, após a rua Andreotti,
segue até atingir a divisa do loteamento
Chácara Panorama. Deste ponto, deflete à
esquerda, segue pela citada divisa do
Loteamento até atingir o cruzamento com a rua
Vigato onde, deflete à direita, segue pela citada
rua até atingir o cruzamento com a rua Vicenzo
Granghelli; daí, deflete à esquerda, segue pelo
que seria o prolongamento em da rua Vicenzo
Granghelli, cruza a ferrovia, passa a seguir
pela rua Victorio Mathiuzo até atingir a rodovia
João Beira onde, deflete à direita, segue pela
citada Rodovia e depois por sua alça de
acesso até atingir a rodovia Gov. Adhemar
Pereira de Barros; daí, deflete à direita, segue
pela citada Rodovia até atingir o ponto inicial
desta descrição, encerrando este perímetro
uma área de 3,869 km2.
ZI1 - 03:- Inicia no cruzamento da rua Jabuticabeira (alça de acesso para Rodovia) com a
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros.
Segue pela rua Jabuticabeira na distância de
355 metros onde, deflete à esquerda com
ângulo de 71 , segue em linha reta até atingir o
ponto que dista 50 metros antes da margem
direita do rio Jaguari; daí, deflete à esquerda,
segue paralelamente a margem direita do Rio
até atingir a rodovia Gov. Adhemar Pereira de
Barros onde, deflete à esquerda e segue pela
Rodovia até atingir o ponto inicial desta
descrição, encerrando este perímetro uma área
de 0,068 km2.
ZI1 - 04:- Inicia no cruzamento da avenida
Antarctica com a rodovia Gov. Adhemar Pereira
de Barros. Segue pela avenida Antarctica até
atingir o ponto que dista 500 metros perpendicular ao limite da faixa de domínio da rodovia
Gov. Adhemar Pereira de Barros onde, deflete
à direita, segue paralelamente a Rodovia na
distância de 1.778 metros indo atingir a estrada
municipal JGR 020; daí, deflete à direita com
ângulo de 90 , segue em linha reta, cruza a
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros e
segue até atingir o ponto que dista 500 metros
perpendicular ao limite da faixa de domínio da
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros; daí,
deflete à direita, segue paralelamente a rodovia
na distância de 1.800 metros onde, deflete à
direita com angulo de 89 e segue em linha
reta até atingir o ponto inicial desta descrição,
encerrando este perímetro uma área de 1,857
km2.
ZI2
ZI2 - 01:- Inicia no cruzamento da rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros com a avenida
Pacífico Moneda. Segue pela Avenida até
atingir a distância de 500 metros perpendicular
ao limite da faixa de domínio da Rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros onde, deflete à
esquerda, segue paralelamente a Rodovia,
cruza o rio Camanducaia e segue até atingir a
estrada municipal JGR 316; daí, deflete à
esquerda, segue por esta Estrada, cruza a
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros,
continua pela mesma estrada até o ponto
distante 500 metros perpendicular ao limite da
faixa de domínio da rodovia Gov. Adhemar
Pereira de Barros onde, deflete à esquerda,
segue paralelamente a Rodovia, cruza o rio
Camanducaia e continua na distância de 825
metros; daí, deflete à esquerda com ângulo de
92 , segue em linha reta, até atingir o ponto
inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 1,580 km2, excluindo-se deste perímetro as faixas de proteção de
50 metros de largura ao longo das margens do

rio Camanducaia.
ZI2 - 02:- Inicia na avenida Antárctica, no ponto
localizado a 560 metros da margem esquerda
do rio Jaguari e, no sentido de quem sobe a
avenida Antárctica, deflete à esquerda com
ângulo de 74 e segue na distância de 540
metros, deflete à direita com ângulo de 77 e
segue na distância de 400 metros, deflete
novamente à direita com ângulo de 77 e
segue na distância de 655 metros, deflete mais
uma vez à direita com ângulo de 50 e segue
na distância de 196 metros até atingir a
avenida Antarctica e, defletindo à esquerda,
passa a seguir por esta, cruza a rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros, e segue em linha
reta, perpendicular a citada Rodovia até o
ponto distante 500 metros depois do limite da
faixa de domínio da mesma Rodovia. Deste
ponto, deflete à direita, segue paralelamente a
Rodovia até atingir o ponto que dista 50 metros
antes da margem esquerda do rio Jaguari; daí,
deflete à direita, segue paralelamente a
margem esquerda do Rio até cruzar a rodovia
Gov. Adhemar Pereira de Barros, onde deflete
à direita e segue na extensão de 620 metros.
Deflete à esquerda, com ângulo de 105º e
segue na extensão de 192 metros. Deflete à
direita, com ângulo de 102º e segue na
extensão de 215 metros. Deflete à esquerda,
com ângulo de 74º e segue na extensão de 360
metros, até encontrar a lateral esquerda da
avenida Antárctica. Daí deflete à esquerda e
segue pela citada avenida, até encontrar o
ponto inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,453 km2.
ZI2 - 03:- Inicia em um ponto da rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros localizado 50
metros antes da margem direita do rio Atibaia.
Segue paralelamente a margem direita do rio
Atibaia até atingir o ponto que dista 500 metros
perpendicular ao limite da faixa de domínio da
rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros onde,
deflete à direita, segue paralelamente a
Rodovia na distância de 1003 metros onde
deflete à direita com ângulo de 91 , segue em
linha reta, cruza a rodovia Gov. Adhemar
Pereira de Barros, continua até atingir o ponto
que dista 500 metros perpendicular ao limite da
faixa de domínio da citada Rodovia, localizado
na estrada municipal JGR 020. Deste ponto,
deflete à direita, segue paralelamente a
Rodovia até atingir o ponto que dista 30 metros
antes da margem do córrego da Fazenda do
Mato Dentro onde, deflete à direita, segue
paralelamente a margem do córrego até atingir
a rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros,
ponto inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 1,018 km2.
ZI2 - 04:- Inicia-se na avenida Armando Mário
Tozzi, no ponto localizado a 170 metros do
cruzamento com a avenida Antárctica. Segue
pela avenida Armando Mário Tozzi na extensão
de 850 metros. Deflete à esquerda com ângulo
de 114º e segue na extensão de 30 metros.
Deflete à esquerda com ângulo de 23º e segue
na extensão de 80 metros. Deflete à esquerda
com ângulo de 42º e segue na extensão de 270
metros. Deflete à direita com ângulo de 31º e
segue na extensão de 60 metros. Deflete à
esquerda com ângulo de 106º e segue na
extensão de 345 metros. Deflete à direita com
ângulo de 101º e segue na extensão de 100
metros. Deflete, finalmente, à esquerda, com
ângulo de 99º e segue na extensão de 110
metros, até encontrar o ponto inicial desta
descrição, encerrando este polígono uma área
de 0,142km².
ZI2 - 05:- Inicia no cruzamento da rua

Maranhão com a avenida Antônio Pinto Catão;
daí pelo que seria o prolongamento da avenida
Antônio Pinto Catão, na extensão de 397,00m,
defletindo então à esquerda, em ângulo de
101° e seguindo em linha paralela à rua
Maranhão, até encontrar o ponto distante
30,00m do prolongamento do córrego
Capotuna. Deste ponto deflete à esquerda, em
ângulo de 71° e segue por uma linha paralela à
margem esquerda do Córrego e distante
30,00m desta margem, até cruzar a rua
Maranhão e encontrar a lateral esquerda desta
Rua. Deste ponto, deflete à esquerda e segue
pela lateral esquerda da rua Maranhão, até
encontrar o cruzamento com a avenida Antônio
Pinto Catão, onde teve início esta descrição,
encerrando este perímetro uma área de 0,241
km².
ZTL - ZONA DE TURISMO E LAZER
ZTL - 01:- Inicia em um ponto localizado a 300
metros da margem esquerda do rio Camanducaia e distante 500 metros perpendicular ao
limite da faixa de domínio da rodovia Gov.
Adhemar Pereira de Barros. Segue paralelamente a margem esquerda do rio Camanducaia na distância de 1155 metros onde, deflete
à esquerda com ângulo de 9 e segue na
distância de 350 metros até atingir a avenida
Pacífico Moneda. Deste ponto, deflete à
esquerda, segue pela citada Avenida até atingir
o ponto que dista 50 metros antes da margem
esquerda do rio Camanducaia; daí, deflete à
esquerda, segue paralelamente a margem
esquerda do Rio até atingir o ponto distante
500 metros perpendicular ao limite da faixa de
domínio da rodovia Gov. Adhemar Pereira de
Barros onde, deflete à esquerda e segue
paralelamente a rodovia na distância de 250
metros até atingir o ponto inicial desta
descrição, encerrando este perímetro uma área
de 0,731 km2.
ZTL - 02:- Inicia em um ponto da rua
Maranhão, distante 50 metros antes da
margem esquerda do rio Camanducaia. Segue
paralelamente a margem esquerda do rio
Camanducaia até atingir a margem de córrego
existente, onde deflete à esquerda, segue pela
margem do córrego, cruza a avenida Pacífico
Moneda, continua pela margem do córrego até
atingir a rua Maranhão onde, deflete à
esquerda e segue pela mesma até atingir o
ponto inicial desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,198 km2.
ZTL - 03:- Inicia em um ponto da rua rodovia
Adhemar Pereira de Barros, distante 50 metros
antes da margem esquerda do rio Jaguari.
Segue na extensão de 620 metros pela lateral
da referida Rodovia. Deflete à esquerda, com
ângulo de 105º e segue na extensão de 192
metros. Deflete à direita, com ângulo de 102º e
segue na extensão de 215 metros. Deflete à
esquerda, com ângulo de 74º e segue na
extensão de 360 metros, até encontrar a lateral
esquerda da avenida Antárctica. Daí deflete à
esquerda e segue pela citada avenida, até
encontrar o ponto localizado a 50 metros antes
da margem esquerda do rio Jaguari. Deflete à
esquerda e segue paralelamente à margem do
citado Rio, até encontrar o ponto inicial desta
descrição, encerrando este perímetro uma área
de 0,824 km2 .
CCS - CORREDOR DE COMÉRCIO E
SERVIÇOS
CCS - 01:- Inicia na divisa do loteamento
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Parque Ana Helena com a rodovia
Vicinal Ayrton Senna. Segue pela
rodovia Vicinal Ayrton Senna até
atingir a divisa dos municípios de
Jaguariúna e Santo Antonio de
Posse.
CCS - 02:- Inicia no cruzamento da
rua Maranhão com a rua Alexandre
Marion. Segue pela rua Alexandre
Marion, cruza a ferrovia, continua
pela rua Alexandre Marion passando
pelos loteamentos Vila São José e
Vila Boa Vista até atingir a avenida
Pacífico Moneda.
CCS - 03:- Inicia no cruzamento da
rua Vicenzo Granghelli com a rua
Vigato. Segue pela rua Vicenzo
Granghelli até atingir o cruzamento
com a rua Antonio Pinto Catão onde,
deflete à direita, segue pela rua
Antonio Pinto Catão, cruza a ferrovia, e continua até atingir o cruzamento com a rua Maranhão.
CCS - 04:- Inicia no cruzamento da
rua Vigato com a praça Holambra.
Segue pela praça Holambra, cruza a
rua Antonio Pinto Catão, continua
pela estrada municipal JGR 338, de
acesso ao loteamento Residencial
Arco Íris até atingir o entroncamento
com a avenida Pacífico Moneda.
CCS - 05:- Inicia no cruzamento da
rua Tomaz Jasso com a rua Antonio
Pinto Catão. Segue pela rua Tomaz
Jasso até atingir a rotatória de
cruzamento com a rodovia João
Beira onde, deflete à direita, segue
pela rodovia João Beira e depois
pela rua Gaspere, até atingir o
cruzamento com a rua Gaona; daí,
deflete à direita, segue pela rua
Gaona, deflete à esquerda, cruza a
ferrovia e passa a seguir pela rua
Vigato até atingir o cruzamento com
a rua Antonio Pinto Catão.
CCS - 06:- Inicia no cruzamento da
rua Alexandre Marion com a rua
Amazonas. Segue pela rua Amazonas e depois pela rodovia João
Beira, que recebe os nomes de rua
Egas Bueno e avenida Marginal,
passa pela rotatória onde se inicia a
rua Capitão Ulisses Massotti, continua pela rodovia João Beira passando pelo loteamento Parque
Florianópolis até atingir a divisa final
deste.
CCS - 07:- Inicia no cruzamento da
rua Eduardo Tozzi com a rua Antonio
Pinto Catão. Segue pela rua Eduardo Tozzi até atingir o cruzamento
com a rua Alexandre Marion.
CCS - 08:- Inicia no cruzamento da
rua Amapá com a rua Júlio Frank.
Segue pela rua Júlio Frank até o
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cruzamento com a rua Pernambuco
onde, passa a seguir pela rua
Maranhão passando pelos loteamentos Jardim Bela Vista, Capotuna, Jardim Santo Antonio, São Pedro
e Parque Imperial, até atingir o
ponto distante 50 metros antes da
margem esquerda do rio Camanducaia.
CCS - 09:- Inicia no cruzamento da
rua José Alves Guedes com a rua
Alfredo Engler. Segue pela rua José
Alves Guedes até atingir a rua
Epitácio Pessoa , onde deflete à
direita, segue pela citada rua até o
cruzamento com a rua Dom Pedro I,
onde deflete à esquerda e segue por
esta rua até atingir o cruzamento
com a rua Amazonas.
CCS - 10:- Inicia no cruzamento da
rua Flor de Porcelana com a rua
Amapá. Segue pela rua Amapá até
atingir o cruzamento com a rua
Joaquim Bueno.
CCS - 11:- Inicia na rodovia João
Beira próximo a rua Videira. Segue
pela rodovia João Beira, que recebe
os nomes de avenida dos Ipês, rua
Holanda e avenida Marginal, até
atingir a rotatória onde tem início a
rua Capitão Ulisses Massotti.
CCS - 12:- Inicia na rua Júlia Calhau
Rodrigues próximo a rua Itapema.
Segue pela rua Júlia Calhau Rodrigues até o cruzamento com a rua
Osvaldo Tonini, onde deflete à
esquerda, segue pela citada rua até
atingir o cruzamento com a rua
Ângelo Marques Rosa.
CCS – 13:- Inicia no cruzamento da
rua José Dal Corso com a estrada
municipal JGR-369 – Doutor Sebastião Paes de Almeida. Segue pela
rua José Dal Corso até atingir o
cruzamento com a rua João Botelho.
CCS – 14:- Inicia na rua José Dal
Corso. Segue pela rua Francisco
Sales Pires cruzando as ruas Gildo
Bassani, e Angeloni até atingir o
cruzamento com a rua Otávio
Antoniacci.
CCS – 15:- Inicia na rua Julia
Calhau Rodrigues na altura do nº
282, segue pela mesma onde cruza
com as ruas Vereador José Pinto
Catão, Oswaldo Tonini, Itapema,
Alameda dos Silva, Dona Bartira,
Januário Elizeu Navarro até atingir o
cruzamento com a rua José Poltronieri.
CCS – 16:- Inicia no cruzamento da
rua Santo Marmirolli com a rua
Tavares, segue pela rua Santo
Marmirolli em toda sua extensão até
atingir o cruzamento com a ladeira

Antônio Chaparin.
CCS – 17:- Inicia no cruzamento
com a rua Gáspere com a avenida
Cruzeiro do Sul, seguindo pela
referida avenida Cruzeiro do Sul em
toda sua extensão até atingir a gleba
de terras originárias do espólio de
Yara e Lauro Navarro, matricula nº
8.587 do O.R.I de Jaguariúna.
CCS – 18:- Inicia no cruzamento da
rua Maranhão com a avenida
Pacífico Moneda, seguindo pela
referida avenida Pacífico Moneda
onde cruza com a avenida Alexandre
Marion, rua Pedro Lana até atingir o
cruzamento com a estrada municipal
a qual é continuação avenida
Rinaldi.
CCS – 19:- Inicia no cruzamento da
avenida Vicenzo Granguelli com a
avenida Emilio Marconato, segue
pela referida avenida Emílio Marconato cruzando com a avenida Batista
Pina até atingir a Rodovia SP-340 –
Governador Doutor Adhemar de
Barros.
CCS – 20:- Inicia no cruzamento da
rua Cândido Bueno com a rua
Capitão Ulisses Masotti, seguindo
pela referida rua Capitão Ulisses
Masotti em toda sua extensão até
atingir a praça Carlos Gomes.
CCS – 21:- Inicia no cruzamento da
rua Rio Grande do Sul com a rua
José Alves Guedes, segue pela
citada rua Rio Grande do Sul,
cruzando com as ruas Coronel
Amâncio Bueno, Castro Alves,
Fernando de Noronha, Pará, Silvia
Bueno, Guanabara onde deflete a
direita seguindo pela rua Ceará
cruzando com a rua Rondônia,
Minas Gerais, Espirito Santo até
atingir o cruzamento com a rua
Amazonas.
CCS – 22:- Inicia no cruzamento da
rua Coronel Amâncio Bueno com a
rua Joaquim Bueno seguindo pela
referida rua Coronel Amâncio Bueno
cruzando as ruas Paraná, Rio de
Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Santa
Catarina, Rondônia, Alagoas e
Duque de Caxias até atingir o
cruzamento com a rua Rio Grande
do Sul.
CCS – 23:- Inicia-se no cruzamento
da rua Alcides de Oliveira Germano
com a rua Cândido Venturini, segue
pela citada rua Alcides de Oliveira
Germano onde cruza com as ruas
Irineu Bordoti, Gabriel Francisco
Junqueira, Gabriela de Oliveira
Germano, João Pires Germano até o
cruzamento com a Avenida Antônio
Pinto Catão.

CCS – 24:- Inicia-se no cruzamento
da rua Herminio Poltronieri com a
rua João Pires Germano, segue pela
citada rua Herminio Poltronieri até
atingir o cruzamento com a avenida
Antônio Pinto Catão.
CCS – 25:- Inicia-se no cruzamento
da rua Renato Abrucez com a rua
Eurico Lucilo Bergamasco (Lilão).
Segue pela rua Eurico Lucilo Bergamasco (Lilão) até atingir o cruzamento com a rua Rotila Lino do
Prado.
APA - ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
APA - 01:- Inicia em um ponto da rua
Amoreira distante 50 metros antes
da margem direita do rio Jaguari.
Segue paralelamente a margem
direita do rio Jaguari na distância de
861 metros onde, passa a seguir
paralelamente a margem direita do
mesmo Rio distante 20 metros até
atingir o cruzamento com a ferrovia
onde, deflete à esquerda, segue
pela ferrovia, cruza o rio Jaguari e
segue até atingir o ponto que dista
50 metros depois da margem
esquerda do rio Jaguari; daí, deflete
à esquerda, segue paralelamente a
margem esquerda do Rio, cruza a
rodovia Gov. Adhemar Pereira de
Barros, a avenida Antarctica, a
ferrovia e a rua José Dias, indo
encontrar a rua Júlia Calhau Rodrigues onde, segue por esta rua até o
cruzamento com a rua Dona Maria
José. Deste ponto, passa a seguir
pela estrada municipal JGR 348 na
distância de 765 metros onde,
deflete à esquerda com ângulo de
109 , cruza o Rio Jaguari e segue
até atingir a sua margem direita; daí,
deflete à esquerda segue pela
margem direita do Rio até atingir
uma ponte, que seria o prolongamento da avenida Antarctica, onde
deflete à direita com ângulo de 90 e
segue na distância de 50 metros;
daí, deflete à esquerda, segue
paralelamente a margem direita do
rio Jaguari até atingir a alameda dos
Jasmins onde, segue pela citada
Alameda e depois pela alameda das
Gérberas; daí, deflete à esquerda,
volta a seguir paralelamente a
margem direita do rio Jaguari
distante 50 metros, cruza a rodovia
Gov. Adhemar Pereira de Barros e
continua até atingir o ponto inicial
desta descrição, encerrando este
perímetro uma área de 0,901 km2.
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA Nº 917, de 25 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:
Instaurar Sindicância Investigatória com a
finalidade de propiciar o adequado esclarecimento aos fatos narrados na representação,
bem como, a sua autoria, constantes no
Processo Administrativo nº 9.287/2018,
referente a reclamação protocolada no
Departamento de Protocolo e Arquivo.
PORTARIA Nº 918, de 25 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato nº 091/2018,
que tem por objeto a aquisição de 01 trator
cortador de grama giro zero para utilização nos
serviços de manutenção dos campos de
futebol, cujo contratado é PROCAMPO
CAMPINAS LTDA, Protocolo PMJ nº
6.382/2018.
- Ricardo Orsi, Diretor de Departamento,
CPF/MF nº 016.166.488-13 e R.G. nº
8.514.949-4.
PORTARIA Nº 919, de 25 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 65 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 209/2012, bem
como, em atendimento ao Decreto Municipal nº
3.586, datado de 25 de julho de 2017,
RESOLVE:
Declarar que a servidora pública TALITA
CRISTINA VEROLA MARQUEZI, R.G. nº
MG-8.811.766 SSP/MG, matrícula funcional nº
4553, adquiriu estabilidade em 17 de março de
2018 para o cargo de Professor de Educação
Básica II – PEB II, nos moldes constantes do
Protocolo PMJ nº 6.261/2018.
PORTARIA Nº 920, de 25 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 consonância com o Relatório e
Decisão de fls. 126/127, emitido pela Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar,
RESOLVE:
Extinguir o Processo Administrativo Disciplinar
em face do servidor de matrícula nº 1.601,
objeto do Protocolo PMJ nº 9.785/2012, ante o
relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com fulcro no artigo 388, inciso
I da Lei Complementar Municipal nº 209/2012.
PORTARIA Nº 921, de 25 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 consonância com o Relatório e
Decisão de fls. 126/127, emitido pela Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar,
RESOLVE:

Extinguir o Processo Administrativo Disciplinar
em face do servidor de matrícula nº 618, objeto
do Protocolo PMJ nº 9.785/2012, ante o
relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com fulcro no artigo 388, inciso
I da Lei Complementar Municipal nº 209/2012.
PORTARIA Nº 922, de 25 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 nº
209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
a)Instaurar Processo Administrativo Disciplinar
para apurar os fatos constantes no Processo
Administrativo nº 9.785/2012, noticiado através
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
– TC 915/003/06, envolvendo servidor público
municipal, com matrícula funcional nº 2.756.
b) Determinar a citação do servidor.
PORTARIA Nº 923, de 25 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, MATHEUS HENRIQUE
JARDIM, R.G. nº 46.671.534-1 SSP/SP, do
cargo de Inspetor de Alunos, que ocupava junto
ao Departamento de Ensino Fundamental da
Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 18 de
junho de 2018.
PORTARIA Nº 924, de 25 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, SAMARA DOMEN GOES,
R.G. nº 35.158.054-2 SSP/SP, do emprego
público de Professor de Educação Básica I –
PEB I, que ocupava junto ao Departamento de
Educação Infantil da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 18 de
junho de 2018.
PORTARIA Nº 925, de 25 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
A coordenação da Equipe de Vigilância
Sanitária será exercida unicamente por SELMA
ADRIANA DA SILVA, R.G. nº 28.898.937-5,
mantendo-se os demais membros e mandato
da Portaria nº 558, de 10 de abril de 2018.
PORTARIA Nº 926, de 26 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução da Ata de Registro de
Preços nº 138/2018, que tem por objeto o
fornecimento de carrinhos para bebê para as
unidades de Educação Infantil, cujo contratado
é FELIPE MATHIAS DE MORAIS – EPP,
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Protocolo PMJ nº 6.165/2018.
- Patrícia Mendes Pereira, Professor de
Educação Básica I – PEB I exercendo o cargo
de Diretor de Departamento, CPF/MF nº
251.482.528-80 e R.G. nº 26.792.817-8.
PORTARIA Nº 927, de 26 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução da Ata de Registro de
Preços nº 136/2018, que tem por objeto o
fornecimento de móveis para as novas
unidades de Educação Infantil, cujo contratado
é CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO -ME,
Protocolo PMJ nº 6.164/2018.
- Patrícia Mendes Pereira, Professor de
Educação Básica I – PEB I exercendo o cargo
de Diretor de Departamento, CPF/MF nº
251.482.528-80 e R.G. nº 26.792.817-8.
PORTARIA Nº 928, de 26 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e
fiscalizar a execução da Ata de Registro de
Preços nº 137/2018, que tem por objeto o
fornecimento de móveis para as novas
unidades de Educação Infantil, cujo contratado
é RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ME, Protocolo PMJ nº 6.164/2018.
- Patrícia Mendes Pereira, Professor de
Educação Básica I – PEB I exercendo o cargo
de Diretor de Departamento, CPF/MF nº
251.482.528-80 e R.G. nº 26.792.817-8.
PORTARIA Nº 929, de 26 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº
245/2017, que tem por objeto o fornecimento
de pão de leite para o café da manhã dos
servidores da Secretaria de Saúde, cujo
contratado é PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JUNIOR LTDA, Protocolo PMJ nº
11.728/2017.
- José Pereira dos Santos, Motorista, CPF/MF
nº 107.926.328-42 e R.G. nº 20.550.229-5.
- Nilton Nolli, Coletor de Lixo, CPF/MF nº
29.669.918-37 e R.G. nº 26.667.905-5.
PORTARIA Nº 930, de 26 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534,
datado de 27 de março de 2017,

RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro
de Preços nº 135/2018, que tem por objeto a
prestação de serviços de manutenção em
alambrado em locais públicos, cujo contratado
é MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA-ME,
Protocolo PMJ nº 6.116/2018.
- Wanderley Teodoro Filho, Operador de ETE
exercendo o cargo de Diretor de Departamento, CPF/MF nº 276.803.528-95 e R.G. nº
25.226.994-9.
- Alexandre Rodrigues Caetano, Diretor de
Departamento, CPF/MF nº 136.283.428-99 e
R.G. nº 21.431.370-0.
PORTARIA Nº 931, de 26 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:
Instaurar Sindicância Investigatória com a
finalidade de propiciar o adequado esclarecimento aos fatos narrados na representação,
bem como, a sua autoria, constantes no
Processo Administrativo nº 9.197/2018,
referente ao furto de bens da UBS Florianópolis, registrado no B.O. nº 1477/2018.
PORTARIA Nº 932, de 26 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Constituir um Grupo de Trabalho, com os
membros abaixo nomeados, sob a coordenação do primeiro para, sem prejuízo das
atividades que lhe são atribuídas, proceder
estudos de revisão, atualização e elaboração
de novo texto do Código Tributário do Município – CTM, no prazo de 60 (sessenta) dias.
- Tânia Candozini Russo, R.G. nº 21.949.472-1;
- Roberta Cristina dos Santos, R.G. nº
43.383.882-6;
- Edson José Domingues, R.G. nº 27.081.753-0;
- Karen Aparecida Cruz de Oliveira, R.G. nº
28.459.210-9;
- Ícaro Biotto Battoni, R.G. nº 44.665.360-3;
- Fábio de Souza, R.G. nº 27.502.503-2;
- Fernanda Andrade Campos do Carmo Lima,
R.G. nº 44.270.818-X, e
- Elisa Teresa Monteiro, R.G. nº 29.594.479-1.
PORTARIA Nº 933, de 27 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:
Instaurar Sindicância Investigatória com a
finalidade de propiciar o adequado esclarecimento aos fatos narrados na representação,
bem como, a sua autoria, constantes no
Processo Administrativo nº 9.496/2018,
referente a Ocorrência do Atende Fácil nº
2.468/2018.
PORTARIA Nº 934, de 27 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 65 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 209/2012, bem
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como, em atendimento ao Decreto Municipal nº
3.586, datado de 25 de julho de 2017,
RESOLVE:
Declarar que o servidor público MILTON LUIS
BARBOSA, R.G. nº 35.289.163-4 SSP/SP,
matrícula funcional nº 4583, adquiriu estabilidade em 22 de abril de 2018 para o cargo de
Motorista, nos moldes constantes do Protocolo
PMJ nº 7.135/2018.
PORTARIA Nº 935, de 27 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 65 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 209/2012, bem
como, em atendimento ao Decreto Municipal nº
3.586, datado de 25 de julho de 2017,
RESOLVE:
Declarar que a servidora pública ANA RITA
TEIXEIRA NEPOMUCENO, R.G. nº
11.582.126-0 SSP/SP, matrícula funcional nº
4565, adquiriu estabilidade em 01 de abril de
2018 para o cargo de Agente de Serviços
Gerais, nos moldes constantes do Protocolo
PMJ nº 7.277/2018.
PORTARIA Nº 936, de 27 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 65 e seguintes da

Lei Complementar Municipal nº 209/2012, bem
como, em atendimento ao Decreto Municipal nº
3.586, datado de 25 de julho de 2017,
RESOLVE:
Declarar que a servidora pública IVONE SILVA
PEREZZANI, R.G. nº 46.919.210-0 SSP/SP,
matrícula funcional nº 4537, adquiriu estabilidade em 10 de março de 2018 para o cargo de
Agente de Serviços de Alimentação, nos
moldes constantes do Protocolo PMJ nº
7.278/2018.
PORTARIA Nº 937, de 27 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 65 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 209/2012, bem
como, em atendimento ao Decreto Municipal nº
3.586, datado de 25 de julho de 2017,
RESOLVE:
Declarar que a servidora pública URSULA
MAGALHÃES BARCELOS, R.G. nº
32.468.252-9 SSP/SP, matrícula funcional nº
4564, adquiriu estabilidade em 01 de abril de
2018 para o cargo de Agente de Serviços
Gerais, nos moldes constantes do Protocolo
PMJ nº 7.104/2018.
PORTARIA Nº 938, de 27 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
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São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 65 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 209/2012, bem
como, em atendimento ao Decreto Municipal nº
3.586, datado de 25 de julho de 2017,
RESOLVE:
Declarar que a servidora pública SUELEN
SOUZA SPIELMANN, R.G. nº 58.238.392-4
SSP/SP, matrícula funcional nº 4542, adquiriu
estabilidade em 09 de março de 2018 para o
cargo de Agente de Serviços de Alimentação,
nos moldes constantes do Protocolo PMJ nº
5.019/2018.
PORTARIA Nº 939, de 27 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio no artigo 65 e seguintes da
Lei Complementar Municipal nº 209/2012, bem
como, em atendimento ao Decreto Municipal nº
3.586, datado de 25 de julho de 2017,
RESOLVE:
Declarar que a servidora pública EVALDA
MARIA ALVES CABRAL, R.G. nº 37.019.896-7
SSP/SP, matrícula funcional nº 4536, adquiriu
estabilidade em 02 de maio de 2018 para o
cargo de Agente de Serviços de Alimentação,
nos moldes constantes do Protocolo PMJ nº
6.554/2018.
PORTARIA Nº 940, de 27 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 nº
209, de 09 de maio de 2012, bem como em
consonância com o Relatório de fls. 13/16 da
Comissão de Sindicância Investigatória (Art.
393, II, da Lei Complementar nº 209/2012),
RESOLVE:
a)Instaurar Processo Administrativo Disciplinar
para apurar os fatos constantes no Processo
Administrativo nº 8.725/2018, noticiado pela
Secretaria Municipal de Segurança Pública,
envolvendo servidor público municipal, com
matrícula funcional nº 2.680.
b) Determinar a citação do servidor.
PORTARIA Nº 941, de 27 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 consonância com o Relatório e
Decisão de fls. 12/14, constante nos autos de
nº 8.887/2018, emitido pela Comissão de
Sindicância, combinado com o artigo 393,
inciso I da Lei Complementar nº 209/2012,
RESOLVE:
Extinguir o Processo de Sindicância Investigatória, objeto do Protocolo PMJ nº 8.887/2018,
face ao relatório da Comissão de Sindicância.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2018 –
EXCLUSIVO 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 071/2018, cujo
objeto é a aquisição de eletrodomésticose
eletroeletrônicos, conforme quantidades e
demais especificações descritas no Edital. A
data para o credenciamento e o recebimento
dos envelopes se dará no dia 20 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 10 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)
3867-9707, com Esther e (19) 3867-9757, com
Henrique, (19) 3867-9807, com Nayma ou pelo
endereço eletrônico: ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 05 de Julho de 2018.
Antônia M.S.X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2018 –
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados
que encontra-se aberto nesta Prefeitura,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2018, cujo
objeto é o fornecimento eventual e parcelado
de milho, quirela, ração para coelho e ração
para peixes, conforme quantidades e demais
especificações descritas no Edital. A data para
o credenciamento e o recebimento dos
envelopes se dará no dia 20 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 10 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)
3867-9707, com Esther e (19) 3867-9757, com
Henrique, (19) 3867-9807, com Nayma ou pelo
endereço eletrônico: nayma@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 05 de Julho de 2018.
Antônia M.S.X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO
DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO- PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO Nº 003/2018.
A Comissão Especial Da Prefeitura do
Município de Jaguariúna, nomeada através da
portaria 955/2018, por meio de seu coordenador, torna público para conhecimentos dos
interessados que na data de 03 de julho de
2018, às 14:00hs, procedeu a realização de
sessão pública para recebimento e abertura do
envelope habilitação e julgamento do Chamamento Público 003/2018 - Secretaria de
Educação – que tem por objetivo “Seleção de
empresa especializada para apresentação de
proposta para a construção de equipamento
público consistente em um Centro de Educação Infantil (Padrão FNDE – Projeto Proinfância – Tipo I), em imóvel localizado à Rua Judite
dos Santos Pinto, nº 770, Bairro Chácaras
Recreio Primavera, no Município de Jaguariúna, Matriculado Junto ao Cartório de Registro
de Imóveis, Comarca de Jaguariúna – SP, sob
nº 12.495, Cadastrada na Prefeitura do
Município de Jaguariúna sob nº 04-0028-1285,
com recurso do Fundo de Arrendamento
Residencial – FAR” a empresa CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA, única empresa a
apresentar envelope, atendeu integralmente as
exigências editalícias do Chamamento Público
003/2018 - Secretaria de Educação, ficando
devidamente habilitada e classificada em 1º e
único lugar.
Fábio Franceschini – Coordenador.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018.
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que o Pregão acima mencionado,
que tem por objeto fornecimento eventual e
parcelado de cal e cimento, foi adjudicado e
homologado respectivamente em 03 de julho
de 2018, em favor da licitante a seguir com
seus respectivos itens, valores unitários e
totais:
Fornecedor: MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS
LTDA. - ME. – CNPJ - 20.204.978/0001-82

Total Fornecedor R$ 96.330,00 - (Noventa e
seis mil, trezentos e trinta reais)
Secretaria de Gabinete, 03 de julho de 2018.
Esther Lana Vieira – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva Secretária de Gabinete
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que o Pregão acima mencionado,
que tem como objeto “Prestação de serviços de
jardinagem”, cuja abertura de envelopes
ocorreria dia 17 de Julho de 2018, às 09:00

15

horas, encontra-se SUSPENSO, por motivos
insertos no processo licitatório.
Jaguariúna, 03 de julho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
EXTRATO DE NONO ADITAMENTO DE
CONTRATO
Dispensa nº 5.494/2014
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – Correios
CNPJ. 34.028.316/7101-51
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto a alteração dos seguintes itens do
Contrato 9912358303:
A prorrogação da vigência do Contrato original
por mais 12 meses, de 02/06/2018 até
02/06/2019;
Pela prestação dos serviços contratados, a
CONTRATANTE pagará mensalmente o valor
de R$ 2,78 por conta;
Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais
cláusulas e condições do Contrato.
Secretaria de Gabinete, 30 de maio de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
AMIGÁVEL DE CONTRATO
DISPENSA N° 011/2018
Contrato nº 083/2018
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Tropical Comércio de Combustíveis Ltda.
CNPJ. 14.078.624/0001-36
Objeto: Fornecimento, em caráter emergencial,
de 5.000 litros de gasolina comum e 2.000
litros de óleo diesel S10
Fica rescindido amigavelmente o Contrato nº
083/2018, a partir de 22 de junho de 2018;
A CONTRATANTE e a CONTRATADA ficam
isentas de multas ou cláusulas penais, sejam
legais ou convencionais, bem como, da
incidência de indenizações para ambas as
partes;
As partes declaram, ainda, que não tem nada a
reclamar uma da outra, seja a que título for;
Pelo presente instrumento, a CONTRATADA dá
plena quitação do valor de R$ 12.710,25,
referente ao pagamento das notas fiscais nº
701, 712 e 716, anexadas ao P.A. 8.408/2018.
Secretaria de Gabinete, 04 de julho de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE PRIMEIRO ADITAMENTO DE
CONTRATO
DISPENSA Nº 012/2017
Contrato nº 105/2017 (PD017751 – T.01)
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo – PRODESP
CNPJ. 62.577.929/0001-35
Objeto: Prestação de serviços técnicos de
informática relativos à cessão de informações
do banco de dados do DETRAN para o
processamento de multas de trânsito.
Ficam o contrato e a respectiva especificação
de serviços e preços prorrogados por mais um
período de 12 meses, contados a partir de 27
de abril de 2018;
O contrato e a respectiva especificação de
serviços e preços ficam acrescidos em 15,25%
do valor do contrato original atualizado, em

virtude do aditamento para 3.000 multas por
mês, a partir de 27 de abril de 2018;
O valor do presente termo é estimado em R$
295.680,00;
Secretaria de Gabinete, 27 de abril de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018.
Contrato nº: 094/2018
Locadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Locatária: ApparecidaBenatti
Objeto: locação do imóvel situado no endereço
da Rua Maranhão, 2211 – Capotuna –
Jaguariúna, destinado ao Departamento de
Educação Infantil da Secretaria de Educação
para abrigar as instalações do Centro de
Educação Infantil – Algodão Doce.
Prazo do objeto: 12 (doze) meses.
Valor mensal: R$ 10.500,00
Valor total: R$ 126.000,00
Secretaria de Gabinete, 05 de julho de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete
EXTRATO DE TERCEIRO ADITAMENTO DE
CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2016
Contrato nº 155/2016
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Murer e Murer Ltda. – EPP
CNPJ. 03.404.618/0001-05
Objeto: Prestação de serviços com caminhão
pipa para transporte de água potável e para
limpeza das Estações Elevatórias de Esgoto.
Fica renovada a vigência do contrato por mais
12 (doze) meses, contados de 06 de julho de
2018;
Permanece inalterado o quantitativo contratado, ou seja, 1.240 (uma mil, duzentos e
quarenta) horas;
Permanece inalterado o valor por hora
contratado, qual seja R$ 73,99, dando-se a
este aditamento o valor global estimado de R$
91.747,60;
Ratificam-se neste ato as demais cláusulas do
contrato, as quais permanecem inalteradas
para todos os efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 06 de julho de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 258/2017
Pregão Presencial nº 124/2017
Empenho: 14392/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Panificadora Pôr do Sol de
Jaguariúna LTDA – ME
CNPJ: 10.329.865/0001-50
Objeto: Fornecimento de lanches
Valor do Empenho: R$ 1.049,49
Data do Empenho: 29/06/2018
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 259/2017
Pregão Presencial nº 124/2017
Empenho: 14161/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
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Esporte e Lazer
Detentora: L.F. Paschoal & Cia LTDA – EPP
CNPJ: 01.985.370/0001-98
Objeto: Fornecimento de lanches
Valor do Estorno: 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
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 010/2018
Pregão Presencial nº 001/2018
Empenho: 14208/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Grandesc Materiais Hospitalares
EIRELI
CNPJ: 07.086.868/0001-03
Objeto: Aquisição de material para uso
odontológico
Valor do Empenho: R$ 521,25
Data do Empenho: 28/06/2018
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 011/2018
Pregão Presencial nº 001/2018
Empenho: 14207/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Medimport Comércio de Produtos
Hospitalares EIRELI
CNPJ: 03.434.334/0001-61
Objeto: Aquisição de material para uso
odontológico
Valor do Empenho: R$ 252,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 008/2018
Pregão Presencial nº 001/2018
Empenho: 14209/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: E.C. Dos Santos Comercial EIRELI
CNPJ: 02.136.854/0001-25
Objeto: Aquisição de material para uso
odontológico
Valor do Empenho: R$ 267,60
Data do Empenho: 28/06/2018
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 077/2018
Pregão Presencial nº 019/2018
Empenho: 14210/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Luana Salles de Lima ME
CNPJ: 28.699.757/0001-34
Objeto: Aquisição de material para uso
odontológico
Valor do Empenho: R$ 1.920,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 009/2018
Pregão Presencial nº 001/2018
Empenho: 14211/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Giometti e Giometti LTDA – ME
CNPJ: 56.397.540/0001-05
Objeto: Aquisição de material para uso
odontológico
Valor do Empenho: R$ 63,78
Data do Empenho: 28/06/2018
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 076/2018
Pregão Presencial nº 019/2018
Empenho: 14212/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Giometti e Giometti LTDA – ME
CNPJ: 56.397.540/0001-05
Objeto: Aquisição de material para uso
odontológico
Valor do Empenho: R$ 2.970,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 128/2018
Pregão Presencial nº 060/2018
Empenho: 14214/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Medimport Comércio de Produtos
Hospitalares EIRELI
CNPJ: 03.434.334/0001-61
Objeto: Aquisição de fraldas
Valor do Empenho: R$ 12.440,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 128/2018
Pregão Presencial nº 060/2018
Empenho: 14216/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Medimport Comércio de Produtos
Hospitalares EIRELI
CNPJ: 03.434.334/0001-61
Objeto: Aquisição de fraldas
Valor do Empenho: R$ 13.840,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 127/2018
Pregão Presencial nº 060/2018
Empenho: 14219/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Lucas Delphim Guerra da Silva
CNPJ: 26.234.900/0001-97
Objeto: Aquisição de fraldas e absorventes
descartáveis
Valor do Empenho: R$ 860,00
Data do Empenho: 28/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 096/2018
Pregão Presencial nº 032/2018
Empenho: 14222/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Objeto: Aquisição de medicamentos
Valor do Empenho: R$ 1.072,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 148/2017
Pregão Presencial nº 070/2017
Empenho: 14224/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Soma/ SP Produtos Hospitalares
LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Objeto: Aquisição de medicamentos
Valor do Empenho: R$ 780,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 024/2018
Pregão Presencial nº 005/2018
Empenho: 14226/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Drogafonte LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
Objeto: Aquisição de medicamentos
Valor do Empenho: R$ 255,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 279/2017
Pregão Presencial nº 144/2017
Empenho: 14227/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: TRM Comercial de Medicamentos
LTDA
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Objeto: Aquisição de medicamentos
Valor do Empenho: R$ 1.974,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 063/2018
Pregão Presencial nº 003/2018
Empenho: 14229/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Endofarma Farmácia de Manipulação LTDA – ME
CNPJ: 54.583.521/0001-48
Objeto: Aquisição de medicamentos
Valor do Empenho: R$ 1.016,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 333/2017
Pregão Presencial nº 162/2017
Empenho: 14230/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde
Detentora: Comercial Cirúrgica Rioclarense
LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Objeto: Aquisição de medicamentos
Valor do Empenho: R$ 130,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 219/2018
Pregão Presencial nº 105/2017
Empenho: 14251/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e
Cultura
Detentora: Pegorari Locação de Tendas LTDA –
ME
CNPJ: 10.500.368/0001-72
Objeto: Locação de tendas para eventos
Valor do Empenho: R$ 7.220,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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: 14373/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Gabinete
Detentora: Raul Dal’Bo Rosa 43090363844
CNPJ: 14.279.299/0001-70
Objeto: Fornecimento de água mineral
Valor do Empenho: R$ 281,80
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 007/2018
Pregão Presencial nº 178/2017
Empenho: 14505/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração 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$ 1.180,69
Data do Empenho: 29/06/2018
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: 14454/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: L.F. Paschoal & Cia LTDA – EPP
CNPJ: 01.985.370/0001-98
Objeto: Fornecimento de sucos
Valor do Empenho: R$ 278,00
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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 258/2017
Pregão Presencial nº 124/2017
Empenho: 14449/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Panificadora Pôr do Sol de
Jaguariúna LTDA – ME
CNPJ: 10.329.865/0001-50
Objeto: Fornecimento de lanches
Valor do Empenho: R$ 197,34
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 260/2017
Pregão Presencial nº 129/2017
Empenho: 14503/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e
Serviços
Detentora: M.R. Constantino Construtora
EIRELI – EPP
CNPJ: 20.880.106/0001-34
Objeto: Prestação de serviços de reparos em
pavimento asfáltico
Valor do Empenho: R$ 123.120,00
Data do Empenho: 03/07/2018
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 080/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14491/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Expresso Jota Jota EIRELI – EPP
CNPJ: 48.837.009/0001-88
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 915,00
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 131/2018
Pregão Presencial nº 054/2018
Empenho: 14470/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Staff Luxe EIRELI – EPP
CNPJ: 14.567.282/0001-18
Objeto: Locação de gradil
Valor do Empenho: R$ 600,00
Data do Empenho: 02/07/2018
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 080/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14514/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,

Esporte e Lazer
Detentora: Expresso Jota Jota EIRELI – EPP
CNPJ: 48.837.009/0001-88
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 915,00
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 080/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14502/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Expresso Jota Jota EIRELI – EPP
CNPJ: 48.837.009/0001-88
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 915,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 080/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14501/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Expresso Jota Jota EIRELI – EPP
CNPJ: 48.837.009/0001-88
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 915,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 080/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14500/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Expresso Jota Jota EIRELI – EPP
CNPJ: 48.837.009/0001-88
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 1.098,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14499/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 800,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 081/2018
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Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14498/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 800,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14497/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 430,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14495/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 430,00
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14493/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 430,00
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14492/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 430,00
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14489/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 430,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14485/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 430,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 081/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14482/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Giraldi & Giraldi Transporte e
Turismo LTDA – EPP
CNPJ: 06.254.306/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 1.200,00
Data do Empenho: 28/06/2018
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 082/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14490/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: MC Locações e Viagens EIRELI –
EPP
CNPJ: 23.323.647/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 3.928,30
Data do Empenho: 28/06/2018
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 082/2018
Pregão Presencial nº 043/2018
Empenho: 14478/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
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Esporte e Lazer
Detentora: MC Locações e Viagens EIRELI –
EPP
CNPJ: 23.323.647/0001-50
Objeto: Transporte de atletas
Valor do Empenho: R$ 5.110,05
Data do Empenho: 28/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças

Instalações
2.000.000,00

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 132/2018
Pregão Presencial nº 054/2018
Empenho: 14458/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Pegorari Locação de Tendas LTDA –
ME
CNPJ: 10.500.368/0001-72
Objeto: Locação de tendas
Valor do Empenho: R$ 8.100,00
Data do Empenho: 28/06/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças

TOTAL.................................................................
. R$
2.800.000,00

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 053/2018
Pregão Presencial nº 017/2018
Empenho: 14595/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer
Detentora: Raul Dal’Bo Rosa 43090363844
CNPJ: 14.279.299/0001-70
Objeto: Fornecimento de água mineral
Valor do Empenho: R$ 1.127,20
Data do Empenho: 03/07/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS | EDITAIS | LEIS | PORTARIAS
DECRETO Nº 3.779, de 03 de julho de 2018.
Dispõe sobre abertura de crédito especial.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., e de conformidade com a Lei
Municipal nº 2.513, de 21 de junho de 2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, no Departamento de
Contabilidade e Orçamento, o crédito especial,
para o exercício de 2018, no valor de R$
2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil
reais), para aquisição de materiais permanentes através do repasse FNS (Fundo Nacional
de Saúde), em conformidade com as propostas
nº 11297035000/1180-02 e nº
11297035000/1170-7, e para execução de
recapeamento asfáltico de vias públicas
municipais, por intermédio do Repasse do
Estado de São Paulo, conforme as seguintes
classificações orçamentárias:
DE:
SAÚDE 10.302.41.4490.52 Equipamentos e
Material Permanente
Federal R$
700.000,00
SAÚDE 10.302.41.4490.52 Equipamentos e
Material Permanente
Federal R$
100.000,00
OBRAS 15.452.24.4490.51 Obras e
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Estadual R$

TOTAL
R$
2.800.000,00
PARA:
10.302.41.4490.52 Equipamentos de Material
Permanente........ F=440
R$
800.000,00
15.452.24.4490.51 Obras e Instalações....................................... F=441
R$
2.000.000,00

Art. 2º O crédito aberto nos termos do artigo
anterior correrá à conta de excesso de
arrecadação.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03
de julho 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 3.780, de 03 de julho de 2018.
Dispõe sobre abertura de crédito especial.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., e de conformidade com a Lei
Municipal nº 2.514, de 21 de junho de 2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, no Departamento de
Contabilidade e Orçamento, o crédito especial,
para o exercício de 2018, através de anulação
parcial, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e
noventa mil reais), tendo em vista o pagamento
de serviços custeados com o Repasse do
Fundo Nacional de Saúde – FNS, conforme as
seguintes classificações orçamentárias:
DE:
SAÚDE 13.301.42.2013.339030
Material de Consumo.......................
R$
300.000,00
SAÚDE 10.301.42.2014.339030
Material de Consumo.......................
R$
30.000,00
SAÚDE 10.304.42.2017.339030
Material de Consumo.......................
R$
30.000,00
SAÚDE 10.304.42.2018.339030
Material de Consumo.......................
R$
30.000,00
TOTAL.............................................
R$
390.000,00
PARA:
SAÚDE 10.301.42.2013.339039
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..
R$
300.000,00
SAÚDE 10.301.42.2014.339039
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..
R$
30.000,00
SAÚDE 10.304.42.2017.339039
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..
R$
30.000,00

F=310
F=313
F=333
F=334

Outros
F=436
Outros
F=437
Outros
F=438

SAÚDE 10.304.42.2018.339039
Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.. F=439
R$
30.000,00
TOTAL.............................................
R$
390.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03
de julho 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 3.781, de 03 de julho 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$ 113.000,00 (cento e treze
mil reais), conforme as seguintes dotações
orçamentárias vigentes:
DE:
27.812.23.2023.339036
Outros Serv. de
Terc. – Pessoa Física.......... F=207
R$
3.000,00
13.392.33.2031.339036
Outros Serv. de
Terc. – Pessoa Física.......... F=345
R$
10.000,00
15.452.24.2024.339039
Outros Serv. de
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=265
R$
100.000,00
TOTAL.................................................................
.. R$
113.000,00
PARA:
27.812.23.2023.339030
Material de
Consumo...................................
F=206
R$
3.000,00
13.392.33.2031.339039
Outros Serv. de
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=346
R$
10.000,00
15.452.24.2024.337041
Contribuições............................................... F=257
R$
100.000,00
TOTAL.................................................................
. R$
113.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03
de julho 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 3.782, de 04 de julho 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$ 503.000,00 (quinhentos e
três mil reais), conforme as seguintes dotações
orçamentárias vigentes:
DE:
28.843.11.2066.469071
Principal da
Dívida Contratual Resgatada....
F=66
R$
503.000,00
TOTAL.................................................................
.. R$
503.000,00
PARA:
13.392.33.2031.339039
Outros Serv. de
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=346
R$
500.000,00
4.123.11.2058.449052
Equipamentos e
Material Permanente.......... F=64
R$
3.000,00
TOTAL.................................................................
. R$
503.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 04
de julho 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 3.783, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre doação de bem móvel ao Poder
Judiciário do Estado de São Paulo – Comarca
de Jaguariúna.
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 tendo em vista
objetivar melhores condições de trabalho e,
consequentemente, melhores condições de
atendimento à população, e, ainda, o pedido do
Excelentíssimo Juiz de Direito, consubstanciado no Ofício nº 005/18 – sarfs, Protocolo PMJ
nº 4.127/2018,
DECRETA:
Art. 1º Em consonância com o preceituado no
Art. 122, II, in fine, da Lei Orgânica do
Município, fica doado, ao Poder Judiciário do
Estado de São Paulo – Comarca de Jaguariúna, o seguinte bem móvel: 01 (uma) escada
alum. estic. dupla 3 em 1 – 3,60X6,00X3,30
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ED111, marca ALULEV ESCADAS,
patrimônio PMJ nº 67614, no valor de R$
430,00 (quatrocentos e trinta reais).
Parágrafo único. A doação de que cuida
este artigo é feita sem quaisquer encargos e em caráter definitivo, ficando, o
Poder Judiciário do Estado de São Paulo
– Comarca de Jaguariúna, desobrigado
da reposição do bem por ocasião do
arrolamento para descarga por qualquer
motivo.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna,
aos 05 de julho 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 319, de 03 de
julho de 2018.
Amplia vagas dos cargos e/ou empregos
públicos junto à Lei Complementar
Municipal nº 209/2012, que dispõe sobre
o regime jurídico único estatutário, regime
próprio de previdência social e plano de
cargos, carreiras e vencimentos dos
servidores públicos integrantes do quadro
funcional da Administração Pública Direta,
Autárquica e Fundacional do Município de
Jaguariúna, e 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 complementar:
Art. 1º Ficam ampliadas, conforme abaixo,
as vagas de cargos e/ou empregos
públicos da Prefeitura do Município de
Jaguariúna:
a) 10 (dez) de Agente Comunitário de
Saúde, passando o seu quantitativo total
para 50 (cinquenta);
b) 02 (dois) de Eletricista, passando o seu
quantitativo total para 10 (dez);
c) 02 (dois) de Operador de Máquinas,
passando o seu quantitativo total para 23
(vinte e três);
d) 02 (dois) de Técnico de Saúde Bucal,
passando o seu quantitativo total para 07
(sete);
e) 02 (dois) de Técnico de Gravação,
passando o seu quantitativo total para 05
(cinco);

f) 03 (três) de Técnico de Segurança do
Trabalho, passando o seu quantitativo
total para 06 (seis);
g) 02 (dois) de Dentista, passando o seu
quantitativo total para 27 (vinte e sete);
h) 01 (um) de Educador Esportivo,
passando o seu quantitativo total para 05
(cinco);
i) 02 (dois) de Engenheiro de Segurança
do Trabalho, passando o seu quantitativo
total para 03 (três);
j) 01 (um) de Fonoaudiólogo, passando o
seu quantitativo total para 07 (sete);
k) 02 (dois) de Jornalista, passando o seu
quantitativo total para 04 (quatro);
l) 02 (dois) de Médico do Trabalho,
passando o seu quantitativo total para 04
(quatro);
m) 02 (dois) de Pedagogo, passando o
seu quantitativo total para 06 (seis);
n) 02 (dois) de Farmacêutico, passando o
seu quantitativo total para 10 (dez).
Art. 2º Ficam reduzidas, conforme abaixo,
as vagas de cargos públicos da Prefeitura
do Município de Jaguariúna:
a) 20 (vinte) de Agente de Serviços
Gerais, passando o seu quantitativo total
para 70 (setenta);
b) 15 (quinze) de Agente Operacional,
passando o seu quantitativo total para 168
(cento e sessenta e oito).
Art. 3º Em razão das ampliações e
reduções contidas nos arts. 1º e 2º, o
Anexo I, da Lei Complementar Municipal
nº 209, de 09 de maio de 2012, fica
substituído pelo que acompanha esta lei
complementar.
Art. 4º As despesas com a execução
desta lei complementar correrão à conta
de dotações orçamentárias próprias,
consignadas no orçamento vigente.
Parágrafo único. O provimento dos cargos
de que trata esta lei complementar ficará
condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes, assim como, à existência de autorização específica na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, conforme
determina o § 1º, do artigo 169, da
Constituição Federal.
Art. 5º Esta lei complementar entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna,
aos 03 de julho 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 Nº 2.516, de 02 de julho de 2018.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para
realizar remanejamentos do Orçamento 2018.
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:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar remanejamentos do Orçamento do
Município para o presente exercício, no valor de
R$ 6.260.000,00 (seis milhões, duzentos e
sessenta mil reais), conforme as seguintes
classificações orçamentárias:
DE:
SAF
28.843.11.2066.469071
Principal da Dívida Contratual Resgatada................................... F=66 R$
6.260.000,00
PARA:
SAÚDE 10.302.42.2010.339039
Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica...........................
F=326
2.370.662,00
SAÚDE 10.302.42.2012.339039
Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica...........................
F=328
824.442,00
SAÚDE 10.302.42.2020.339039
Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica...........................
F=329
3.064.896,00

Outros
R$
Outros
R$
Outros
R$

TOTAL.......................................................
R$
6.260.000,00
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02
de julho 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
PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA Nº 945, de 30 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Exonerar TÂNIA CANDOZINI RUSSO, R.G. nº
21.949.472-1 SSP/SP, do cargo de Diretor de
Departamento, que ocupava junto ao Controle
Interno.
PORTARIA Nº 946, de 30 de junho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Exonerar CLAUDIA FERNANDA COSTA DE
MORAES, R.G. nº 9.298.222-0 SSP/SP, do
cargo de Assessor II, que ocupava junto a
Secretaria Municipal de Segurança Pública.

PORTARIA Nº 947, de 01 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Nomear CLAUDIA FERNANDA COSTA DE
MORAES, R.G. nº 9.298.222-0 SSP/SP, para
exercer o cargo de Diretor de Departamento,
R$ 5.750,77 (cinco mil, setecentos e cinquenta
reais e setenta e sete centavos), junto ao
Departamento de Dados Estatísticos, Apoio e
Análise da Secretaria Municipal de Segurança
Pública.
PORTARIA Nº 948, de 01 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Nomear TÂNIA CANDOZINI RUSSO, R.G. nº
21.949.472-1 SSP/SP, para exercer o cargo de
Controlador Interno, R$ 8.760,27 (oito mil,
setecentos e sessenta reais e vinte e sete
centavos), junto ao Departamento de Controle
Interno.
PORTARIA Nº 949, de 02 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Nomear JOSÉ EDUARDO MORALES, R.G. nº
12.946.004-7 SSP/SP, para exercer o cargo de
Assessor II, R$ 5.750,77 (cinco mil, setecentos
e cinquenta reais e setenta e sete centavos),
junto a Secretaria de Juventude, Esportes e
Lazer.
PORTARIA Nº 950, de 02 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, NATHALIA NOBRE DOS
SANTOS CALHAU, R.G. nº 18.295.358-0
SSP/SP, do cargo de Médico, que ocupava
junto ao Departamento de Assistência à Saúde
da Secretaria de Saúde.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 26 de
junho de 2018.
PORTARIA Nº 951, de 02 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Exonerar, a pedido, JUSCELITA VICIANO,
R.G. nº 25.543.579-4 SSP/SP, do cargo de
Agente Operacional, que ocupava junto ao
Departamento de Vigilância em Saúde da
Secretaria de Saúde.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 25 de
junho de 2018.
PORTARIA Nº 952, de 02 de julho 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 o Protocolo PMJ nº
8.260/2018,
RESOLVE:
Dar nova redação ao item V, da Portaria nº 105,
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de 09 de janeiro de 2017, que dispõe sobre
nomeação de Comissão Especial de Controle e
Revisão dos Contratos de Locação de Imóveis,
mantendo-se os efeitos, conforme segue:
“V- Sissi Helena Roque, R.G. nº 32.904.492-8.”
PORTARIA Nº 953, de 02 de julho 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 o Protocolo PMJ nº
8.260/2018,
RESOLVE:
Dar nova redação a alínea ‘d’ do item I, da
Portaria nº 455, de 19 de dezembro de 2016,
que dispõe sobre nomeação dos membros do
Conselho Municipal de Política Cultural,
mantendo-se os efeitos, conforme segue:
“I- Representantes do Poder Público:
...
d)Secretaria de Administração e Finanças de
Jaguariúna:
Titular: Sissi Helena Roque, R.G. nº
32.904.492-8
Suplente: Cristina Aparecida Rossi Serra, R.G.
nº 16.259.217-6.”
PORTARIA Nº 954, de 02 de julho 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 o Protocolo PMJ nº
8.260/2018,
RESOLVE:
Dar nova redação ao membro suplente
representante da Secretaria de Administração e
Finanças disposto no art. 2º da Portaria nº 766,
de 19 de junho de 2017, que constitui a
Comissão Coordenadora e a Equipe Técnica
para o processo de Monitoramento e Avaliação
do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e dá
outras providências, mantendo-se os efeitos,
conforme segue:
“Art. 2º A Comissão Coordenadora será
composta dos seguintes membros e seus
respectivos suplentes:
- Representante da Secretaria de Administração e Finanças:
...
Suplente: Sissi Helena Roque, R.G. nº
32.904.492-8.
...”
PORTARIA Nº 955, de 02 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
I-Constituir Comissão Especial de Chamamento Público para seleção de empresa especializada para a apresentação de proposta para
construção de Equipamento Público consistente em um Centro de Educação Infantil com
recurso do Fundo de Arrendamento Residencial, considerando o limite FAR para edificações dos equipamentos públicos no valor de
até R$ 2.634.847,00 a ser contratada pela
Caixa Econômica Federal (CAIXA), objeto do
Protocolo PMJ nº 8.900/2018, com os membros
abaixo, sob a coordenação do primeiro:
- Fábio Franceschini, R.G. nº 25.142.823-0
SSP/SP
- Ana Vanessa da Silva, R.G. nº 33.744.792-5
SSP/SP
- Débora Moreira Saraiva das Dores, R.G. nº
52.542.177-4 SSP/SP
- Carlos Henrique Marciano da Silva, R.G. nº
43.726.856-1 SSP/SP
- Ana Paula de Araujo Barbosa, R.G. nº
4.636.045-1 SSP/PR

- Esther Lana Vieira, R.G. nº 44.087.980-2
SS/SP.
II- Fica revogada a Portaria 900, de 14 de
junho de 2018.
PORTARIA Nº 956, de 04 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.971/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
CAMILA IIZUKA - R.G. nº 32.967.954-5
SSP/SP – ASSISTENTE DE GESTÃO
PÚBLICA– R$ 2.170,97 (dois mil, cento e
setenta reais e noventa e sete centavos), junto
ao Departamento de Técnica Legislativa na
Secretaria de Governo.
PORTARIA Nº 957, de 04 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
4.832/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
ANTONIO BENDIA DE OLIVEIRA JUNIOR R.G. nº 12.817.307-7 SECC/RJ – ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.170,97 (dois
mil, cento e setenta reais e noventa e sete
centavos), junto ao Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Secretaria de Meio
Ambiente.
PORTARIA Nº 958, de 04 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
7.303/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
FRANK EDWARD TOOGOOD - R.G. nº
5.919.200-8 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.170,97 (dois mil,
cento e setenta reais e noventa e sete
centavos), junto ao Departamento de
Suprimentos e Qualidade da Secretaria de
Administração e Finanças.
PORTARIA Nº 959, de 04 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
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Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
5.242/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
JESSICA TAINAN FLORIANO SALES - R.G. nº
54.936.981-8 SSP/SP – ASSISTENTE DE
GESTÃO PÚBLICA– R$ 2.170,97 (dois mil,
cento e setenta reais e noventa e sete
centavos), junto a Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer.
PORTARIA Nº 960, de 04 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 011/2015, Protocolo
nº 7.717/2015, homologado em 04/12/2015 e
em conformidade com o Protocolo nº
6.343/2016,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotado na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
CLERISTON MEGDA - R.G. nº 60.330.970-7
SSP/SP – MÉDICO (CLÍNICO)– R$ 5.750,77
(cinco mil, setecentos e cinquenta reais e
setenta e sete centavos), junto a Secretaria de
Saúde.
PORTARIA Nº 961, de 04 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público, Edital 001/2017, Protocolo
nº 17.766/2017, homologado em 17/02/2018 e
em conformidade com o Protocolo nº
3.913/2018,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, a adiante relacionada para o cargo
público efetivo indicado, ficando lotada na
respectiva unidade administrativa também
indicada:
NATALIA PEREIRA TEIXEIRA DE ALMEIDA R.G. nº 45.411.318-3 SSP/SP – PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO INFANTIL I- PEB I– R$
2.895,50 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco
reais e cinquenta centavos), junto a Secretaria
de Educação.
PORTARIA Nº 962, de 04 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Designar RITA DE CÁSSIA MAGALHÃES
DIAS, R.G. nº 18.162.569-6 SSP/SP, para, sem
prejuízo de suas funções de Chefe de Gabinete
e sem prejuízo de seus vencimentos e demais
vantagens, responder, interinamente, pela
Secretaria de Gabinete, no período de férias da
servidora MARIA EMÍLIA PEÇANHA DE
OLIVEIRA SILVA, de 10 a 29 de julho de 2018.
PORTARIA Nº 963, de 05 de julho 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 presidência do primeiro, os membros e respectivos
suplentes da Comissão de Sindicância:
a)
Titular: Joseane dos Anjos Dias- R.G.
nº 50.354.607-0
Suplente: Ícaro Biotto Battoni- R.G. nº
44.665.360-3
b)
Titular: João Paulo Nascimento- R.G.
nº 26.487.892-9
Suplente: Jovana Gardinali Malagueta- R.G. nº
30.434.570-2
c)
Titular: Andréa Cristina Anastácio dos
Santos - R.G. nº 30.727.156-0
Suplente: Débora Moreira Saraiva das DoresR.G. nº 52.542.177-4.
II- Revogar a Portaria nº 944, de 29 de junho
de 2017.
PORTARIA Nº 964, de 05 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Designar JOÃO PAULO NASCIMENTO, R.G.
nº 26.487.892-9 SSP/SP, para, sem prejuízo de
suas funções de Diretor de Departamento e
sem prejuízo de seus vencimentos e demais
vantagens, responder, interinamente, pela
Secretaria de Turismo e Cultura, no período de
férias da servidora MARIA DAS GRAÇAS
HANSEN ALBARAN SANTOS, de 10 a 20 de
julho de 2018.
PORTARIA Nº 965, de 05 de julho 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 o Protocolo PMJ nº
6.981/2018,
RESOLVE:
I-Constituir uma Comissão Especial com os
membros abaixo, sob a coordenação do
primeiro, para realização de estudos técnicos
para constatar se há a necessidade de
aumento do número de veículos adaptados em
circulação no Município.
- Representante da Secretaria de Saúde: Lilian
Cristina Canella, RG. nº 26.586.564-7;
- Representante da Secretaria de Assistência
Social: Rita de Cássia Alduíno Zapella, R.G. nº
17.213.068-2;
- Representante da permissionária: Rafael
Moura Alves, R.G. nº 32.060.142-0.
II- O parecer conclusivo deverá ser emitido no
prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta)
dias.
PORTARIA Nº 966, de 05 de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no Protocolo nº
4.328/2018,
RESOLVE:
I-Conceder, a partir de 01 de maio de 2018,
licença para o exercício de mandato classista,
enquanto no exercício deste, junto ao Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de
Jaguariúna, ao servidor EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO, R.G. nº 18.575.232-9
SSP/SP.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de
maio de 2018.
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DECRETO Nº 3.784, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre doação de bens móveis à Polícia
Militar do Estado de São Paulo –1º Pelotão da
PM de Jaguariúna.
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 tendo em vista
objetivar melhores condições de trabalho e,
consequentemente, melhores condições de
atendimento à população, e, ainda, os pedidos
do Comandante do 1º Pelotão da PM,
consubstanciados nos Ofícios nºs 26BPM/I-304/210/17 e 26º BPM/I-070/210/18, juntados
ao Protocolo PMJ nº 5.846/2018,
DECRETA:
Art. 1º Em consonância com o preceituado no
Art. 122, II, in fine, da Lei Orgânica do
Município, ficam doados, à Polícia Militar do
Estado de São Paulo – 1º Pelotão da PM de
Jaguariúna, os seguintes bens móveis: 01 (um)
quadro feltro 120x200 mol. madeira, patrimônio
PMJ nº 67582, no valor de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais), e 01 (um) quadro branco
120x200 moldura madeira, patrimônio PMJ nº
67594, no valor de R$ 129,00 (cento e vinte e
nove reais).
Parágrafo único. A doação de que cuida este
artigo é feita sem quaisquer encargos e em
caráter definitivo, ficando, a Polícia Militar do
Estado de São Paulo, desobrigada da
reposição dos bens por ocasião do arrolamento
para descarga por qualquer motivo.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05
de julho 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 3.785, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, parte de um
imóvel que consta pertencer a Idemar Fabri e
sua esposa e a Sônia Maria Fabri Pereira e seu
marido.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para
fins de desapropriação amigável ou judicial,
parte de um imóvel, chácara designada pelo nº
02, situada no imóvel denominado Santa Cruz,
em Jaguariúna-SP, com 76,25 m² (setenta e
seis metros e vinte e cinco centímetros
quadrados), que consta pertencer a Idemar
Fabri e sua esposa Walmira Vicente Fabri e a
Sônia Maria Fabri Pereira e seu marido
Osvaldo Pereira, matriculado, em área maior,
sob nº 11.661, no Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Pedreira – SP,
cadastrado nesta Prefeitura sob nº
04.0028.0313, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA CHÁCARA Nº
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02: Uma chácara designada pelo nº 02 (dois),
situada no imóvel denominado Santa Cruz, no
perímetro urbano da cidade de Jaguariúna,
desta comarca, com área de 76,25 m²: Inicia-se
no marco 2, desse marco segue em linha reta
na extensão de 27,00 metros até o marco 3,
cravado na Rua Tomaz Jasso (Anteriormente
Estrada Municipal); deste marco segue em
linha reta na extensão de 2,88 metros até o
marco 3.1, desse marco em linha reta na
extensão de 26,97 metros até o marco 2.1,
confrontando com o remanescente da chácara
nº 02; desse marco segue em linha reta na
extensão de 2,91 metros até o marco 2, ponto
inicial do perímetro, confrontando com a
chácara nº 01 (um).
REMANESCENTE DA CHÁCARA Nº 02: Uma
chácara designada pelo nº 02 (dois), situada no
imóvel denominado Santa Cruz, no perímetro
urbano da cidade de Jaguariúna, desta
comarca, com área de 6.523,75 m², contendo
como benfeitorias uma casa de morada, com 7
cômodos, de tijolos e telhas e direito a 20%
sobre o transformador de 15KWA, cerca com 3
fios de arame, dentro do seguinte perímetro:
“inicia-se no marco 2.1, deste marco segue em
linha reta na extensão de 26,97 metros até o
marco 3.1, cravado no canto da área a
desapropriar da chácara nº 02, desse marco
segue em linha reta na extensão de 263,85
metros até atingir o marco 10; desse marco
segue em linha reta na extensão de 5,00
metros até o marco 11, de frente para Estrada
Judite dos Santos Pinto (Anteriormente Estrada
Municipal). Desse marco em linha reta na
extensão de 19,00 metros até o marco 28,
confrontando com a chácara 6, deste marco
em linha reta na extensão de 261,29 metros,
até o marco 2.1, confrontando com a chácara
nº 01.
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo anterior,
prestar-se-á à exploração ou à conservação
dos serviços públicos, à abertura, conservação
e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização
e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente
decreto, fica expressamente declarado o
caráter de urgência com o objetivo de imissão
provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na posse do bem, fica atribuído o respectivo
valor cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a
execução deste decreto onerarão dotações
específicas no orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05
de julho 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 3.786, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, parte de um
imóvel que consta pertencer a Luiz Henrique

Dell Vecchio e sua esposa, a Luciano Dell
Vecchio, a Luciene Dell Vecchio Barbosa e seu
marido e a Cátia Antonia Dell Vecchio, com
reserva de usufruto a Rozalina Dal’Bó Dell
Vecchio.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para
fins de desapropriação amigável ou judicial,
parte de um imóvel, chácara designada pelo nº
01, situada no imóvel denominado Santa Cruz,
em Jaguariúna-SP, com 75,88 m² (setenta e
cinco metros e oitenta e oito centímetros
quadrados), que consta pertencer a Luiz
Henrique Dell Vecchio e sua esposa Aparecida
de Fátima Serafim Dell Vecchio, a Luciano Dell
Vecchio, a Luciene Dell Vecchio Barbosa e seu
marido Edvaldo Aparecido Barbosa e a Cátia
Antonia Dell Vecchio, com reserva de usufruto
a Rozalina Dal’Bó Dell Vecchio, matriculado,
em área maior, sob nº 22.160, no Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira –
SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
04.0028.0286, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA CHÁCARA Nº
01: Situada no imóvel denominado Santa Cruz
com área de 75,88 m², dentro do seguinte
perímetro: Inicia-se no marco 1, cravado na
cerca de divisa de propriedade de José
Geraldo Pieri e outros e da Rua Tomaz Jasso
(Anteriormente Estrada Municipal); deste
marco segue em linha reta na extensão de
27,00 metros até o marco 2, cravado de frente
para a Rua Tomaz Jasso (Anteriormente
Estrada Municipal); desse marco em linha reta
na extensão de 3,18 metros até o marco 2.1,
confrontando com a chácara nº 02 (dois);
desse marco segue em linha reta na extensão
de 26,17 metros até o marco 1.1, confrontando
com o remanescente da chácara nº 01 (um);
desse marco segue em linha reta, na extensão
de 2,85 m até o marco 1, ponto inicial de
perímetro, confrontando com propriedade de
José Geraldo Pieri e outros.
REMANESCENTE DA CHÁCARA Nº 01: Uma
chácara designada pelo nº 01 (um), situada no
imóvel denominada Santa Cruz, com a área de
6.524,12 m², contendo como benfeitorias uma
casa de morada, de tijolos e cobertura de
telhas, com cinco cômodos, direito a 20%
sobre o transformador de 15 KWA e toda
cercada por três fios de arame, dentro do
seguinte perímetro: Inicia-se marco 1.1,
cravado na cerca de divisa de propriedade de
José Geraldo Pieri e outros e a da “ÁREA A
DESAPROPRIAR DA CHÁCARA Nº 01”, desse
marco segue em linha reta na extensão de
26,17 metros até o marco 2.1 cravado de frente
para a “ÁREA A DESAPROPRIAR DA
CHÁCARA Nº 01”; desse marco em linha reta
na extensão de 261,82 m até o marco 28,
confrontando com a , chácara nº 2; deste
marco segue em linha reta na extensão de
24,00 metros até o marco 27, confrontando
com a chácara 6; deste marco segue em linha
reta pela cerca de divisa, na extensão de
256,15 metros até o marco 1.1., ponto inicial de
perímetro, confrontando com propriedade de
José Geraldo Pieri e outros.
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo anterior,
prestar-se-á à exploração ou à conservação
dos serviços públicos, à abertura, conservação

e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização
e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente
decreto, fica expressamente declarado o
caráter de urgência com o objetivo de imissão
provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na posse do bem, fica atribuído o respectivo
valor cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a
execução deste decreto onerarão dotações
específicas no orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05
de julho 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 3.788, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, parte de um
imóvel que consta pertencer a André dos
Santos Gouveia e sua esposa e a Paulo
Antonio Lenzi Junior e sua esposa.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para
fins de desapropriação amigável ou judicial,
parte de um imóvel designado por Gleba 02,
desmembrada do Sítio São Joaquim, localizada
na Rua Thomaz Jasso, em Jaguariúna-SP, com
38,67 m² (trinta e oito metros e sessenta e sete
centímetros quadrados), que consta pertencer
a André dos Santos Gouveia e sua esposa
Evelise Maria Steula Gouveia e a Paulo
Antonio Lenzi Junior e sua esposa Ana do
Carmo dos Santos Gouveia Lenzi, matriculado,
em área maior, sob nº 389, no Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna
– SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
08.0088.0672, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA GLEBA 02:
Situada no lado par da rua Tomaz Jasso,
possui 38,67m², medindo 19,95m de frente
para a rua Tomaz Jasso; do lado esquerdo, de
quem da rua olha para o imóvel, mede 2,08m e
se confronta com a Gleba 03; do lado direito
mede 1,09m e se confronta com Gleba 01; e,
nos fundos, mede 19,91m e se confronta com o
REMANESCENTE DA GLEBA 02.
REMANESCENTE DA GLEBA 02: Situada no
lado par da rua Tomaz Jasso, possui
1.361,58m², medindo 19,91m de frente para a
“ÁREA A DESAPROPRIAR DA GLEBA 02”; do
lado esquerdo, de quem da rua olha para o
imóvel, mede 69,92m e se confronta com a
Gleba 03; do lado direito mede 70,91m e se
confronta com a Gleba 01; e, nos fundos, mede
19,95m e se confronta com a Gleba Remanescente do Sítio São Joaquim, descrita na
matrícula nº 30.394 do Oficial de Registro de
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Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo anterior,
prestar-se-á à exploração ou à conservação
dos serviços públicos, à abertura, conservação
e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização
e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente
decreto, fica expressamente declarado o
caráter de urgência com o objetivo de imissão
provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na posse do bem, fica atribuído o respectivo
valor cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a
execução deste decreto onerarão dotações
específicas no orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05
de julho 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 3.789, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, parte de um
imóvel que consta pertencer a Antonio Carlos
Falanga.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para
fins de desapropriação amigável ou judicial,
parte de um imóvel, Gleba 03, desmembrada
do Sítio São Joaquim, localizada na Rua
Thomaz Jasso, em Jaguariúna-SP, com 42,25
m² (quarenta e dois metros e vinte e cinco
centímetros quadrados), que consta pertencer
a Antonio Carlos Falanga, matriculado, em área
maior, sob nº 422, no Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna – SP,
cadastrado nesta Prefeitura sob nº
08.0088.0673, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA GLEBA 03:
Situada no lado par da rua Tomaz Jasso,
possui 42,25m², medindo 19,95m de frente
para a rua Tomaz Jasso; do lado esquerdo, de
quem da rua olha para o imóvel, mede 2,26m e
se confronta com a Gleba 04; do lado direito
mede 2,08m e se confronta com Gleba 02; e,
nos fundos, mede 19,89m e se confronta com o
REMANESCENTE DA GLEBA 03.
REMANESCENTE DA GLEBA 03: Situada no
lado par da rua Tomaz Jasso, possui
1.358,00m², medindo 19,89m de frente para a
“ÁREA A DESAPROPRIAR DA GLEBA 03”; do
lado esquerdo, de quem da rua olha para o
imóvel, mede 69,74m e se confronta com a
Gleba 04; do lado direito mede 69,92m e se
confronta com a Gleba 02; e, nos fundos, mede
19,95m e se confronta com a Gleba Remanes-

cente do Sítio São Joaquim, descrita na
matrícula nº 30.394 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Pedreira-SP.
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo anterior,
prestar-se-á à exploração ou à conservação
dos serviços públicos, à abertura, conservação
e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização
e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente
decreto, fica expressamente declarado o
caráter de urgência com o objetivo de imissão
provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na posse do bem, fica atribuído o respectivo
valor cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a
execução deste decreto onerarão dotações
específicas no orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05
de julho 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 3.790, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, parte de um
imóvel que consta pertencer a J. Baccarelli
Administração de Imóveis Próprios Ltda.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para
fins de desapropriação amigável ou judicial,
parte de um imóvel, designado por Gleba 04 do
Sítio São Joaquim, localizado na Rua Thomaz
Jasso, em Jaguariúna-SP, com 50,67 m²
(cinquenta metros e sessenta e sete centímetros quadrados), que consta pertencer a J.
Baccarelli Administração de Imóveis Próprios
Ltda., matriculado, em área maior, sob nº
14.497, no Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna – SP, cadastrado nesta
Prefeitura sob nº 08.0088.0674, com a seguinte
descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA GLEBA 04:
Situada no lado par da rua Tomaz Jasso,
possui 50,67m², medindo 21,97m de frente
para a rua Tomaz Jasso; do lado esquerdo, de
quem da rua olha para o imóvel, mede 2,47m e
se confronta com a propriedade de Rosalina
Dalbó Delvec; do lado direito mede 2,26m e se
confronta com Gleba 03; e, nos fundos, mede
21,92m e se confronta com o REMANESCENTE DA GLEBA 04.
REMANESCENTE DA GLEBA 04: Situada no
lado par da rua Tomaz Jasso, possui
1.491,28m², medindo 21,92m de frente para a
“ÁREA A DESAPROPRIAR DA GLEBA 04”; do
lado esquerdo, de quem da rua olha para o
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imóvel, mede 66,67m e se confronta com a
Propriedade de Rosalina Dalbó Delvec; do lado
direito mede 69,74m e se confronta com a
Gleba 03; e, nos fundos, mede 22,02m e se
confronta com a Gleba Remanescente do Sítio
São Joaquim, descrita na matrícula nº 30.394
do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Pedreira-SP.
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo anterior,
prestar-se-á à exploração ou à conservação
dos serviços públicos, à abertura, conservação
e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização
e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente
decreto, fica expressamente declarado o
caráter de urgência com o objetivo de imissão
provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na posse do bem, fica atribuído o respectivo
valor cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a
execução deste decreto onerarão dotações
específicas no orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05
de julho 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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9807,
com Nayma ou pelo endereço eletrônico:
esther@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 05 de Julho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna
público e para conhecimento dos interessados
que se encontra aberta nesta Prefeitura –
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, cujo
objeto é a contratação de empresa para
Restauro e Revitalização da Fazenda da Barra
– Fase I, com fornecimento de material e mão
de obra, conforme demais especificações
descritas no Edital. O encerramento se dará no
dia 30 de Julho de 2018 às 14:00 horas.
Poderão participar da licitação as empresas
que possuem o Certificado de Registro
Cadastral desta Prefeitura, e as que apresentarem e protocolarem toda a documentação
necessária para o cadastro, até o terceiro dia
anterior à data de recebimento dos Envelopes,
ou seja, até o dia 26 de Julho de 2018, junto ao
Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas. O
Edital completo poderá ser consultado e
adquirido no mesmo endereço citado acima,
pelo valor de R$ 15,00 (Quinze Reais), ou
obtido gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, a partir do dia 12 de
Julho de 2018. Maiores informações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801,
com Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19)
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9825, com
Renato, (19) 3867-9707, com Esther; (19)
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9807,
com Nayma ou pelo endereço eletrônico:
esther@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 05 de Julho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna
público e para conhecimento dos interessados
que se encontra aberta nesta Prefeitura –
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, cujo
objeto é a contratação de empresa para
Restauro e Revitalização da Fazenda da Barra
– Fase II, com fornecimento de material e mão
de obra, conforme demais especificações
descritas no Edital. O encerramento se dará no
dia 30 de Julho de 2018 às 09:00 horas.
Poderão participar da licitação as empresas
que possuem o Certificado de Registro
Cadastral desta Prefeitura, e as que apresentarem e protocolarem toda a documentação
necessária para o cadastro, até o terceiro dia
anterior à data de recebimento dos Envelopes,
ou seja, até o dia 26 de Julho de 2018, junto ao
Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas. O
Edital completo poderá ser consultado e
adquirido no mesmo endereço citado acima,
pelo valor de R$ 15,00 (Quinze Reais), ou
obtido gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, a partir do dia 12 de
Julho de 2018. Maiores informações poderão
ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801,
com Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19)
3867-9792, com Ricardo, (19) 3867-9825, com
Renato, (19) 3867-9707, com Esther; (19)

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2018 –
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna
público e para conhecimento dos interessados
que encontra-se aberto nesta Prefeitura,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2018, cujo
objeto é a locação eventual e parcelada de
mesas, cadeiras e brinquedos infláveis,
conforme quantidades e demais especificações
descritas no Edital. A data para o credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará
no dia 23 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 10 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)
3867-9707, com Esther e (19) 3867-9757, com
Henrique, (19) 3867-9807, com Nayma ou pelo
endereço eletrônico: ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 05 de Julho de 2018.
Antônia M.S.X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
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DECRETO Nº 3.787, de 05 de julho de 2018.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, parte de um
imóvel que consta pertencer a Jorge Adabo e
sua esposa e a Paulo Adabo e sua esposa.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e com apoio no Decreto-Lei Federal nº
3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para
fins de desapropriação amigável ou judicial,
parte de um imóvel, Gleba 01, desmembrada
do Sítio São Joaquim, localizada na Rua
Thomaz Jasso, em Jaguariúna-SP, com 33,42
m² (trinta e três metros e quarenta e dois
centímetros quadrados), que consta pertencer
a Jorge Adabo e sua esposa Catia Aparecida
Dalto Adabo e a Paulo Adabo e sua esposa
Edna Aparecida Pinho Adabo, matriculado, em
área maior, sob nº 30.389, no Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira –
SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
08.0088.0671, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA GLEBA 01: Com
área total de 33,42 metros quadrados possuindo a seguinte descrição: Inicia-se no marco
M.O, localizado na lateral da Rua Tomaz Jasso,

antiga Estrada Municipal, precisamente a
25,65m (vinte e cinco metros e sessenta e
cinco centímetros) do ponto de intersecção (P.I)
entre a referida rua com a Rua João Duarte de
Toledo. Deste ponto segue, junto à lateral da
Rua Tomaz Jasso, por uma distância de
18,95m (dezoito metros e noventa e cinco
centímetros) com azimute de 230º01’16” até o
marco M.F, onde deflete à direita e segue por
uma distância de 1,90m (um metro e noventa
centímetros) com azimute de 332º54’20”,
confrontando com a Gleba 02, desmembrada
do Sítio São Joaquim (M. 30.390) até o marco
M.F.1, onde deflete à direita e segue por uma
distância de 18,91m (dezoito metros e noventa
e um centímetros) até o marco M.O.1.,
confrontando com o remanescente da Gleba
01, onde deflete à direita e segue por uma
distância de 1,72m (um metro e setenta e dois
centímetros) até o marco M.O., onde iniciou e
encerra-se a presente descrição.
REMANESCENTE DA GLEBA 01: Imóvel: a
gleba 01, desmembrada do Sítio São Joaquim,
localizada no lado par das edificações de Rua
Tomaz Jasso, com área total de 1.296,63
metros quadrados, contendo em seu interior
uma casa, dentro das seguintes medidas e
confrontações: Inicia-se no marco M.O.1,
localizado a 1,90m (um metro e noventa
centímetros) do marco M.O localizado na
lateral da Rua Tomaz Jasso, antiga Estrada

Municipal, precisamente a 25,65m (vinte e
cinco metros e sessenta e cinco centímetros)
do ponto de intersecção (P.I) entre a referida
rua com a Rua João Duarte de Toledo. Deste
ponto segue por uma distância de 18,91m
(dezoito metros e noventa e um centímetros)
até o marco M.F.1, confrontando com a área a
desapropriar da Gleba 01, onde deflete à
direita e segue por uma distância de 70,10m
(setenta metros e dez centímetros) com
azimute de 332º54’20”, confrontando com a
Gleba 02, desmembrada do Sítio São Joaquim
(M. 30.390) até o marco M.D, onde deflete à
direita e segue por uma distância de 18,95m
(dezoito metros e noventa e cinco centímetros)
com azimute de 50º01’16”, confrontando com a
Gleba Remanescente do Sítio São Joaquim (M.
30.394) até o marco M.E., onde deflete à direita
e segue por distância de 70,28m (setenta
metros e vinte e oito centímetros) com azimute
de 152º54’20”, confrontando respectivamente,
com os lotes nº 07 (sete) de Maria Chiavegato
Jasso, nº 06 (seis) de Maria Chiavegato Jasso,
nº 05 (cinco) de Maria Chiavegato Jasso, nº 04
(quatro) de Paulo Adabo, nº 03 (três) de Hélio
Bonetto, nº 02 (dois) de Hélio Bonetto e nº 01
de Hélio Bonetto, todos da quadra “A”, do
loteamento “Jardim Dona Irma”, até finalmente
retornar ao marco M.O.1, onde iniciou e
encerra-se a presente descrição.
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade
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pública, nos termos do artigo anterior,
prestar-se-á à exploração ou à conservação
dos serviços públicos, à abertura, conservação
e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização
e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente
decreto, fica expressamente declarado o
caráter de urgência com o objetivo de imissão
provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na posse do bem, fica atribuído o respectivo
valor cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a
execução deste decreto onerarão dotações
específicas no orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05
de julho de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo
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Vereador Afonso Lopes da Silva – 1º

em conformidade com o Art. 16 da

Ribeiro – Diretora do Departamento de

Procurador Adjunto;

Resolução nº 191/2018.

Compras, Licitações e Patrimônio.

Vereadora Tais Camellini Esteves – 2ª

Art. 2º - A Comissão Técnica de Trabalho

Procuradora Adjunta;

ROMILSON NASCIMENTO SILVA,

atuará de acordo com o que reza a

Vereadora Inalda Lúcio de Barros

Presidente da Câmara Municipal de

Resolução nº 191, de 18 de abril de 2018,

Santana – 3ª Procuradora Adjunta.

Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc...

para dirimir dúvidas sobre a aplicação de

Designa Vereadores para comporem a

Art. 2º - A Procuradoria Especial da

no uso das atribuições que lhe são

referida Resolução, propor medidas para

Procuradoria Especial da Mulher.

Mulher atuará de acordo com o que reza

conferidas por lei, e em atendimento à

aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos

a Resolução nº 193, de 9 de maio de

Resolução nº 191, de 18 de abril de 2018,

de transparência, responder os questiona-

2018.

de iniciativa da Mesa da Câmara Munici-

mentos que eventualmente surgirem, bem

ROMILSON NASCIMENTO SILVA,

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na

pal, que dispõe sobre a criação do

como responder os pedidos de acesso à

Presidente da Câmara Municipal de

data de sua publicação.

Serviço de Acesso à Informações ao

informações solicitados.

Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc...

Registre-se, afixe-se e publique-se.

Cidadão e regulamenta o acesso a

Art. 3º -. Esta Portaria entrará em vigor na

no uso das atribuições que lhe são

Presidência da Câmara Municipal de

informações previsto na Lei Federal nº

data de sua publicação.

conferidas por lei, e em atendimento à

Jaguariúna, 28 de junho de 2018

12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá

Registre-se, afixe-se e publique-se.

outras providências,

Presidência da Câmara Municipal de

Resolução n 193, de 9 de maio de 2018,

de iniciativa do Vereador Afonso Lopes da

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO

Silva, que cria a Procuradoria Especial da

SILVA

RESOLVE:

Mulher, como órgão não vinculado à

Presidente

Art. 1º - Em conformidade com o Art. 16, §

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO

1º da Resolução nº 191, de 18 de abril de

SILVA

2018, designar os servidores adiante

Presidente

Procuradoria da Câmara Municipal de

Jaguariúna,

Registrado na Secretaria e afixado na

Jaguariúna, 28 de junho de 2018

mesma data, no quadro de avisos da

mencionados para, comporem a Comis-

RESOLVE:

portaria da Câmara Municipal.

são Técnica de Trabalho:

Registrado na Secretaria e afixado na

•

mesma data, no quadro de avisos da

Art. 1º - Designar os Vereadores adiante

ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA

Venturini – Diretora Geral;

mencionados para, comporem a Procura-

VENTURINI

•

doria Especial da Mulher, sendo seus

Diretora Geral

– Diretor do Departamento Jurídico;

Alzira Eleani de Campos Souza

portaria da Câmara Municipal.

Antonio Cláudio Felisbino Junior

Procuradores, na ordem abaixo relaciona-

•

da:

Diretora do Departamento Administrativo

ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA

Sandra Regina Cavalcanti Neri –

Vereadora Cássia Murer Montagner –
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e Financeiro;

VENTURINI

Procuradora Especial da Mulher;

Nomeia Comissão Técnica de Trabalho

•

Diretora Geral

Rosângela Moreira de Santana

