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Ônibus do transporte municipal já têm internet grátis e 
aplicativo que avisa usuários sobre horários

Entrou em operação na última sexta-feira, 
17 de agosto, no sistema de transporte público 
municipal de Jaguariúna, uma novidade que 
deve agradar a todos os usuários. Trata-se de 
um aplicativo que vai facilitar a vida de quem 
depende de ônibus na cidade, oferecendo 
mais conectividade durante as viagens. 

Na palma da mão, e diretamente da tela do 
celular, será possível acessar todos os itinerá-
rios e horários dos veículos da concessionária 
Metrópolis que atendem aos bairros. O acesso 
à internet grátis (wifi) também é oferecido aos 
passageiros.

Na sexta-feira e no sábado, funcionários da 
prefeitura e do CittaMobi (nome do sistema) 
estarão auxiliando os usuários do transporte 
público a baixarem e usarem o aplicativo de 
mobilidade urbana. Para facilitar, na Praça 
Umbelina Bueno um ônibus foi disponibiliza-
do para quem quisesse utilizar o wifi já ins-
talado nos veículos. Essa orientação foi feita 
das 8h às 17h, na sexta (17/08), e das 8h às 
13h, no sábado, 18.
“Nossa ideia é melhorar mesmo a vida do ci-
dadão, levando mais conforto, respeito, tran-
quilidade e conectividade. A pessoa que usa o 

ônibus não vai mais precisar ficar esperando 
no ponto por longos minutos, já que pelo apli-
cativo saberá a hora exata que ele irá passar. 
Isso faz com que ela aproveite melhor seu 
tempo, tendo mais flexibilidade e podendo 
se programar com mais precisão”, ressaltou 
o prefeito Gustavo Reis.

O aplicativo é o CittaMobi que funciona 
por geolocalização (GPS) e será alimenta-
do em tempo real pela empresa responsável 
pelo transporte público, para conseguir levar 
os horários corretos de chegada de cada ôni-
bus nos pontos de embarque e desembarque.
Trata-se de uma ferramenta fácil de usar que, 
além de detalhar horários ainda traça as me-
lhores rotas para cada usuário.

Conectividade
Com a medida, a administração munici-

pal atinge um dos pontos que mais podem 
melhorar o transporte público, já que a prin-
cipal queixa dos usuários, no Brasil todo, é 
em relação ao tempo de espera no ponto. A 
própria empresa que desenvolveu o CittaMo-
bi fez um levantamento em 2017 e concluiu 
que 22% das pessoas apontavam esse como 
o maior problema no país quando o assunto 

era o transporte.
O Secretário de Mobilidade Urbana de Ja-

guariúna, Josino José da Silva, ressaltou que 
a pasta tem buscado constantemente melho-
rar o serviço à população, investindo em in-
fraestrutura e apoiando parcerias como a do 
CittaMobi. “Nós recebemos esse projeto com 
muito otimismo e vamos auxiliar do jeito que 
for necessário. Será uma forma também de 
nos planejarmos, tendo uma real noção de 
como estão os itinerários dos nossos ônibus e 
o cumprimento dos horários”.

A Metrópolis deve seguir várias exigências 
da prefeitura em relação ao transporte público 
e essa ação vai neste sentido. Trata-se de uma 
parceria entre a concessionária e a empresa 
CittaMobi, que oferece ainda o serviço den-
tro do aplicativo do “Botão de Emergência”, 
para que os passageiros possam acionar em 
casos de violência, assédio e outros. 

Há ainda a oferta desse aplicativo com aces-
sibilidade para deficientes visuais.Para usu-
fruir do serviço basta baixar o CittaMobi no 
smartphone Android ou IOS. (GF)
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Confira as atrações deste domingo no Teatro Municipal
A dica de diversão para este domingo, 

19 de agosto, vem do Teatro Munici-
pal, que será palco para a apresentação 
de duas peças teatrais: “O lobo Mági-
co” e “Só Riso”. De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Turismo e Cul-
tura (Setuc) da Prefeitura, a primeira 
tem entrada gratuita, enquanto que na 
segunda haverá cobrança de ingressos.
A primeira apresentação é da peça te-

atral “O Lobo Mágico”, às 15h. Tra-
ta-se de uma comédia infantil assinada 
por Claudio Federicce, com entrada 
gratuita para o público. Quem quiser 
assistir só precisa retirar os ingressos 
com uma hora de antecedência, na bi-
lheteria do teatro.
A peça conta a história de um lobo 

que encontra uma caixa com varinha, 
cartola e os segredos de um grande 
mágico. Com a intenção de conseguir 
sua torta favorita, o Lobo Mágico cria 
uma grande confusão na floresta. É a 
partir daí que a história se desenvol-
ve, com grandes aventuras e lições de 
vida.

Só Riso
Depois, às 19h, é a vez do espetácu-

lo de humor “Só Riso” fazer a alegria 
dos espectadores, com um elenco re-
cheado e consagrado nos palcos do 
Brasil. A venda de ingressos será a 
partir das 10h de domingo, na bilhe-
teria do teatro, pelo valor de R$ 10,00 
(antecipados e meia) e R$ 20,00 (in-
teira). (RL)
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Jaguariúna tem 184 alunos do 6º ao 9º Ano na segunda fase da OBMEP
A 14ª Olimpíada Brasileira de Mate-

mática das Escolas Públicas (OBMEP 
2018) teve sua primeira fase realizada no 
dia 5 de junho e Jaguariúna registrou184 
alunos classificados para a segunda fase, 
cujas provas serão aplicadas no dia 15 de 
setembro, na Escola Municipal Coronel 
Amâncio Bueno.

Promovida pelo Ministério da Educa-
ção, a OBMEP é direcionada aos alunos 
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
estudantes do ensino médio de escolas 
públicas municipais, estaduais e federais, 
além de escolas particulares. 

O objetivo principal, de acordo com o 
Ministério da Educação, já foi alcançado, 
pois o estímulo em estudar matemática 
fez da OBMEP a mais tradicional entre 
as olimpíadasque privilegiam disciplinas 
curriculares no Brasil.

Com isso, ela contribui para a melhoria 
da qualidade da educação básica e possi-
bilita que o maior número de alunos possa 
ter acesso a material didático de qualidade, 

além de premiar os estudantes com meda-
lhas de ouro, prata e bronze. 

As provas são elaboradas pelo Instituto 
Nacional de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa) e reúnem, atualmente, milhões de 
estudantes, atingindo a quase totalidade 
de municípios brasileiros. Nesta edição 
2018, conforme o governo federal, será 
oferecida também a oportunidade de parti-
cipar do Programa de Iniciação Científica 
Júnior (PIC Júnior/OBMEP).

Isso significa que os participantes irão 
concorrer a uma Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior, concedidapelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). A secretária de 
Educação de Jaguariúna, Cristina Pinto 
Catão Bonini Hosikawa, destacou o salto 
na qualidade do trabalho da educação 
municipal. 

Segundo ela, o grande número de alunos 
classificados para a segunda fase da 
OBMEP 2018 revela que a educação em 
Jaguariúna comprova a excelência na qua-

lidade do ensino oferecido. “Inegavelmen-
te, esse resultado é o reflexo de tudo o que 
vem sendo feito dentro e fora das salas de 
aula. Dou meus parabéns aos professores, 
alunos e às equipes gestoras das escolas,-

juntamente com os demais servidores da 
Secretaria de Educação pelo sucesso. Esse 
excelente trabalho é que melhora, cada 
vez mais, a qualidade da educação na rede 
municipal de Jaguariúna”. (AS)

Estrela FM já funciona com potência total, 
levando música e jornalismo à região

A Rádio Educativa Municipal Estrela FM (94,5 
MHz) já está operando com sua capacidade ple-
na, aumentando a qualidade do sinal e a abran-
gência da emissora. Agora com 10 mil watts de 
potência, a tradicional rádio de Jaguariúna passa 
a ser ouvida em toda região, com programação 
diversificada que abrange programas musicais, 
entrevistas, jornalismo e prestação de serviço.

A equipe da Estrela FM leva a credibilidade de 
profissionais experientes em locução e na forma-
ção jornalística, sempre com pautas atuais, de 
interesse público e com uma playlist cuidadosa-
mente elaborada, para agradar públicos diferen-
tes de todas as idades e estilos.

Essa nova fase da rádio foi comemorada pelos 
funcionários, que são peça fundamental em todo 

desenvolvimento de conteúdo e que ao logo dos 
anos estabeleceram proximidade com os ouvin-
tes, exercendo um papel importante na cidade.

O transmissor passou por uma reforma e é 
só uma das novidades que estão por vir junto à 
emissora, que passa por processo de reformula-
ção e vem se tornado mais moderna e presente 
também em outras plataformas digitais. 

Em breve, essas tecnologias vão permitir maior 
interação com o público e um jeito diferente de 
acessar a Estrela FM. Atualmente, pelas ondas 
do rádio, a emissora é sintonizada pelos 94.5 
MHz. As instalações físicas ficam no complexo 
de prédios históricos do Centro Cultural de Ja-
guariúna. (GF)

Educação de Jaguariúna é destaque em 
formação de professores

Na quinta-feira, 16 de agosto, professores 
que lecionam para alunos do 1º ao 5º ano na 
Escola Municipal “Prefeito Adone Bonetti”, 
Escola Municipal “Prefeito Joaquim Pires 
Sobrinho I”, Escola Municipal “Prefeito 
Francisco Xavier Santiago” e Escola Mu-
nicipal “Dr. Franklin de Toledo Piza Filho” 
passaram por uma capacitação sobre “Alfa-
betização Matemática”.

No encontro, os educadores discutiram 
conceitos e práticas inseridos na sala de aula, 
além de destacar práticas docentes que envol-
vem a reflexão e a criatividade. Segundo a 
secretária da Educação, Cristina Pinto Catão 

Bonini Hosikawa, a qualidade da educação 
de Jaguariúna se destaca justamente pela 
valorização dos professores e pelo contínuo 
movimento de reflexão proporcionado pelas 
formações.

A capacitação, organizada pelo Departa-
mento de Ensino Fundamental, foi a primeira 
de três encontros com a professora Telma 
Conti, que é concursada na rede municipal de 
ensino e vem se destacando com iniciativas 
inovadoras nas práticas em sala de aula. Os 
próximos encontros acontecerão nos dias 6 e 
20 de setembro, envolvendo as demais esco-
las do ensino fundamental I. (AS)
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Moradores de Jaguariúna recebem 
orientação sobre o programa Bolsa Família

Na quinta-feira (16/08) a Secretaria de As-
sistência Social de Jaguariúna realizou na 
Central de Atendimento da Proteção Social 
Básica a reunião bimestral para atender as 
famílias que se encontram em descumpri-
mento com as condições do programa Bolsa 
Família. 

Na oportunidade foi oferecida a orientação 
com a Diretora de Relações Intersetorias, 
Bianca Bergo Lala Baffi, que explicou a 
abordagem. “Neste encontro estiveram pre-
sentes 15 famílias e nós apresentamos para 
elas a importância de se cumprir os tópicos 
que compõem os critérios do benefício so-
cial. Trata-se dos compromissos assumidos 
pelas próprias famílias e também pelo Poder 
Público”, esclarece.

Os itens a serem cumpridos são nas áreas 

de Educação, que engloba a frequência es-
colar das crianças e adolescentes, de Saúde, 
com o Cartão de Monitoramento, e de As-
sistência Social, que é o acompanhamento 
familiar junto à atualização cadastral.

A secretária responsável pela pasta, Andrea 
Dias Lizun, ressalta que só cumprindo esses 
tópicos é possível haver continuidade no re-
cebimento dos benefícios do Bolsa Família. 

“É por isso que a cada dois meses nós ofere-
cemos essa orientação aos nossos moradores, 
para que eles não sejam prejudicados e con-
sigam seguir os critérios”, explica.

Conforme a assistente social, as famílias 
que descumprirem as exigências podem so-
frer efeitos gradativos, que vão desde adver-
tência, bloqueio, suspensão e até o cancela-
mento do benefício. (GF)

Jovens prestam Juramento à Bandeira e 
recebem certificado de dispensa do Exército

A solenidade do “Compromisso à Bandeira” 
feita pelos jovens de Jaguariúna que foram 
dispensados do serviço militar aconteceu na 
sexta-feira, 17 de agosto, no Teatro Munici-
pal, reunindo autoridades do Exército e do 
município, entre elas o prefeito Gustavo Reis, 
que aproveitou o momento para incentivar a 
juventude.
“Fico muito feliz em ver esses garotos da nos-
sa cidade aqui reunidos, conhecendo a carrei-
ra militar e podendo optar por essa instituição. 
Apesar disso, sabemos que muitos não terão a 
identificação com a profissão e nesse sentido, 
Jaguariúna também se destaca, pois oferece-
mos vários programas para os nossos jovens. 
O Prouni Municipal, por exemplo, facilita o 
ingresso na universidade, além de ações de ca-
pacitação e inserção no mercado de trabalho”.

O Teatro ficou lotado de jovens com 18 anos 
que receberam o certificado de dispensa da 

prestação do serviço militar e fizeram o jura-
mento de que, em caso de convocação, estarão 
dispostos a servir à pátria.

O evento foi comandado pelo 1° Tenente 
Vanderlei Soares, responsável pela Delegacia 
do Serviço Militar de Campinas, que elogiou 
Jaguariúna. “Tenho passado por diversas ci-
dades do país e nunca vi tantos projetos para 
a juventude, com tantas oportunidades para 
esse grupo que é o futuro do nosso país. Meus 
parabéns à administração municipal por esse 
olhar”.
A vice-prefeita Rita Bergamasco também 

participou da solenidade, inclusive entregan-
do aos jovens os certificados. “Este, sem dú-
vida é um momento importante na vida dos 
presentes, que têm a chance de conhecer o 
Exército mais de perto e conhecer, com nós da 
prefeitura, as outras oportunidades oferecidas 
em nossa cidade”. (GF)

Exposição “Uma Capela no caminho”, do premiado fotógrafo 
Guilherme Baffi, chega a Jaguariúna

Não há um só município brasileiro onde 
capelas, igrejas e templos não façam parte da 
paisagem, expressando a religiosidade de um 
povo, seja numa minúscula comunidade ou 
numa cidade com ares de metrópole. A gente 
vê e sabe que elas existem, mas percebê-las 
em detalhes é uma tarefa que poucos conse-
guem.

É aí que entra o olhar atento e o faro aguça-
do do experiente e premiado fotógrafo Gui-
lherme Baffi, que traz ao Teatro Municipal de 
Jaguariúna, de 21 de agosto a 4 de setembro, a 
exposição fotográfica “Uma Capela no cami-
nho”. A visitação será aberta a toda a popula-
ção, com entrada gratuita de segunda a sexta, 
das 13h às 17h. Já o público que for a um dos 
eventos que ocorrerem à noite no teatro, nes-
se período, também terá acesso à Mostra.

Guilherme Baffi herdou o gosto pela foto-
grafia de seu pai, Edson Baffi, um dos fotó-
grafos mais respeitados de São José do Rio 
Preto e região. Ocupante da cadeira número 
15 na Academia Rio-pretense de Letras e Cul-
tura, Edson Baffi foi um artista das lentes que 
revelou enorme sensibilidade para registrar a 
poesia da cidade, destacando a importância 
dos acontecimentos cotidianos.
Apoios
Os cliques de Guilherme Baffi são o resul-

tado de suas andanças por São José do Rio 
Preto, Mirassol, Votuporanga, Jaguariúna 
e Holambra. A exposição itinerante tem o 
apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio 
da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), é 
realizada com verba do ProAC/SP (Programa 
de Incentivo à Cultura no Estado de São Pau-
lo) e é oficialmente patrocinada pelas empre-
sas Natural Life, Kodilar, Itamarati, Rede Sol, 
Arco Íris e Hidroveda.

Segundo a secretária municipal de Turismo 
e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran 
dos Santos, é uma alegria para Jaguariúna re-
ceber um projeto artístico inédito, de elevado 
nível estético e cultural. “A exposição é uma 
excelente oportunidade para a população co-
nhecer de perto o trabalho de um premiado 
fotógrafo que pela primeira vez traz suas ima-
gens para a nossa cidade”, destacou.

Além da exposição, na segunda-feira, 20 de 
agosto, às 16h, Guilherme Baffi ministrará 
um workshop sobre a arte de fotografar aos 
alunos do curso de Fotografia da Escola das 
Artes de Jaguariúna. Ali, revelará o que lhe 
chamou a atenção para registrar as belíssi-
mas imagens durante as viagens que fez por 
diferentes regiões em solo paulista. Além da 
religião, as 50 capelas fotografadas revelam 
detalhes sobre a época em que foram erguidas 

e detalhes da ação do tempo.
O projeto é também uma forma de instigar e 

estimular os visitantes a trilharem o caminho 
da fotografia. “Sem preconceitos ou barreiras 
religiosas, essa exposição é um convite para 
que todos busquem as histórias contadas por 
essas construções, que resistem ao tempo e 
reúnem arquitetura, arte e cultura. É um pro-
grama para toda a família, independente de 
religião”, explica o fotógrafo. (AS)

SERVIÇO
Exposição fotográfica “Uma Capela no caminho”, 

de Guilherme Baffi
Local: Hall do Teatro Municipal de Jaguariúna
Quando: de 21/08 a 04/09/2018
Entrada gratuito para o público
Horário: das 13 às 17h, para o público em geral; à 

noite, para o público que prestigiar os eventos realiza-
do no teatro durante esse período.

Mais informações: (19) 3867-2404  
(Teatro Municipal)
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CRAS Cruzeiro do Sul atende moradores de 
vários bairros com aulas gratuitas de artesanato

O Centro de Referência de Assistência So-
cial Cruzeiro do Sul (CRAS) que faz parte da 
Secretaria de Assistência Social da Prefeitura 
através do Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos, oferece aulas gratuitas 
de artesanato aos moradores dos bairros Cru-
zeiro do Sul, Roseira de Baixo e de Cima e 
dos residenciais Jaguariúna I e II.

Conforme a facilitadora Vanda Lucia de 
Faria, a Oficina de Artesanato tem aula toda 
quarta-feira, a partir das 13h.“Sempre acredi-
tei no poder dos trabalhos manuais, seja como 
fonte de renda, como uma atividade prazerosa, 
uma terapia, um jeito de embelezar a casa, a 
vida, ou simplesmente uma desculpa para en-
contrar as amigas para trocar ideias e informa-
ções”, enfatiza Vanda.
A atividade busca estimular a criatividade e 

promover a convivência, reforçando a adesão 

e o compromisso dos usuários com o serviço 
ofertado, buscandoainda fortalecer os víncu-
los familiares e comunitários.
“As oficinas são importantes porque sempre 
geram resultados positivos como o desenvol-
vimento, aprendizagem, trabalho em grupo, 
convivência, e desperta o interesse em apren-
der, beneficiando as interessadas com geração 
de renda. Eles relatam que o artesanato é uma 
terapia, além de ajudar a resgatar a autoestima. 
É possível ver a satisfação delas ao fazerem os 
trabalhos”, aponta a facilitadora Vanda Lucia 
de Faria.

Para se inscrever é simples: basta entrar em 
contato com o CRAS pelos telefones (19) 
3867-3918 e 3867-4046. Outra opção é com-
parecer à unidade, na rua Rita Vilela de An-
drade Lima, 257 – bairro Cruzeiro do Sul, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. (RL)

Jaguariúna participa de encontro para 
recuperar e preservar o meio ambiente

Na quarta-feira, 15 de agosto, o Departamento 
de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura 
participou de mais uma reunião do Grupo de Tra-
balho de Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente (APP) do Projeto “Reconecta RMC”. 
O encontro foi no auditório da Fundação José Pe-
dro de Oliveira, da Mata de Santa Genebra, em 
Campinas.

Jaguariúna faz parte desse programa, que tem 
duração de quatro anos e abrange as outras cida-
des da Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
que assumiram o compromisso de estabelecer 
ações estratégicas conjuntas de interesse recíproco, 
no âmbito de recuperação e conservação da fauna 
e da flora.

Nos encontros, o foco se dá na discussão de 
ações necessárias para o meio ambiente, pensan-
do em medidas efetivas tratadas na esfera regional, 
uma vez que as interações nas questões ambien-
tais ultrapassam os limites geográficos existentes 
entre os municípios.
“Participar desse grupo de trabalho é de suma im-

portância, já que conseguimos integrar ações que 
já estão sendo feitas em escala local, unindo es-
forços técnicos e compreendendo o planejamento 
ambiental de forma regional. Ficamos felizes em 
estar nesse programa, já que assim vamos con-
seguir melhorar a qualidade ambiental em toda 
região”, destaca a secretária de Meio Ambiente e 
vice-prefeita, Rita Bergamasco.

O Programa tem como enfoque os temas:
– Proteção Animal: promover condições para 

manutenção da fauna local e conservação da di-
versidade genética
– Recuperação de Áreas de Preservação Per-

manente: recuperação de matas ciliares, proteção, 
recuperação de nascentes e formação de corredo-
res ecológicos.
– Fortalecimento de Áreas Protegidas Exis-

tentes e Criação de Novas Áreas Protegidas: 
manter e aprimorar a gestão de unidades de con-
servação existentes, incentivar a criação de novas 
áreas de preservação e conservar remanescentes 
estratégicos. (GF)

3ª Corrida Turística de Jaguariúna recebe inscrições até 31 de agosto
As inscrições para 3ª Corrida Turística 

de Jaguariúna, promovida pela Associação 
de Atletismo dos Corredores de Rua de 
Jaguariúna (AACORUJA) serão recebidas 
até o dia 31 de agosto. O evento acontece 
anualmente na cidade e tem o apoio da Pre-
feitura, por meio da Secretaria Municipal 
de Juventude, Esporte e Lazer (SeJEL).
As inscrições podem ser feitas pela inter-

net e já estão entre o 2° e o 3° lotes, varian-
do de R$ 79,90 a R$ 89,90 para a categoria 
de adultos. Idosos e pessoas com necessida-
des especiais terão desconto de 50%. 

No caso das crianças, o valor é único: R$ 
39,90. Moradores de Jaguariúna que forem 
se inscrever (até o limite de 200 pessoas) 
pagarão preço especial, mas é preciso apre-
sentar o Cartão Cidadão junto à Secretaria 
de Esporte e Lazer para retirar o ‘voucher’ 
de desconto.
A largada neste ano será no Centro Cul-

tural Zi Cavalcanti, nas proximidades da 
Maria Fumaça, percorrendo ruas e avenidas 
que passam pelos parques públicos e princi-
pais pontos turísticos da cidade.

Categorias e doação
A atração terá várias categorias e promete 

levar grande público às ruas, no final de 
semana dos dias 8 e 9 de setembro. Os par-
ticipantes serão divididos em duas faixas 
etárias Kids (crianças de 2 a 13 anos) e 

Adultos (14 anos ou mais), que poderão se 
inscrever para a caminhada ou a corrida nas 
distâncias de 5 km e 10 km. 
A inscrição dá direito a um kit composto 

por camiseta personalizada, número de pei-
to, chip para registrar a chegada e brindes 
fornecidos por patrocinadores.
“É uma forma de promover o turismo 
em nosso município, desenvolvendo e 
estimulando a qualidade de vida através de 
um circuito de corrida voltado às pessoas 
apaixonadas pelo esporte e pelo bem-estar 
físico. São aspectos que valorizamos e 
fazemos questão de fornecer a nossa popu-
lação, além dos que vêm de fora usufruir 
dos pontos turísticos que temos”, destaca o 
titular da SeJEL, Rafael Blanco.

Para incentivar não só a prática esportiva, 
mas também a solidariedade, os inscritos 
devem doar 1 Kg de alimento não perecível. 
O que for arrecadado será doado ao Fundo 
Social de Solidariedade de Jaguariúna.
A expectativa da AACORUJA é a partici-

pação de mais de mil participantes, repetin-
do o sucesso que as provas registraram nas 
duas edições anteriores. (GF)

SERVIÇO
3ª Corrida Turística de Jaguariúna
Datas: 8 e 9 de setembro
Organização: AACORUJA

Empresa responsável pela prova: Chelso Sports 
& Business

Inscrições: de 20 de junho a 31 de agosto

Corrida Infantil
Taxa de inscrição: R$ 39,90
Data: 08/09/2018 (sábado) – Horário: 16h
Entrega do Kit: 08/09/2018 (sábado) a partir 

das 10 horas – Local: Centro Cultural Zi Caval-
canti

Distâncias e faixas etárias:
2, 3 e 4 anos - 50 metros
5 e 6 anos - 100 metros
7 e 8 anos  - 200 metros
9 e 10 anos - 300 metros

11 e 12 anos - 400 metros

Corrida Adultos
Taxa de Inscrição: R$ 79,90 a R$ 89,90
Data: 09/09/2018 (domingo) – Horário: 7h30
Entrega do Kit: 08/09/2018 (sábado) das 10 às 

17 horas – Local: Centro Cultural Zi Cavalcanti

Distâncias e faixas etárias
Caminhada: para todas as idades
14 anos ou mais - 5 Km
18 anos ou mais - 10 Km

Mais informações sobre o evento: www.
corridaturisticajaguariuna.com.br
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DECRETO Nº 3.809, de 10 de agosto 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$ 87.090,82 (oitenta e sete 
mil, noventa reais e oitenta e dois centavos) 
conforme as seguintes dotações orçamentárias 
vigentes:
DE:
12.361.14.1005.449051 Obras e 
Instalações...................................... F=154 
R$ 86.590,82
6.181.4.2009.339030 Material de 
Consumo................................... F= 356 
R$ 500,00
 
TOTAL.................................................................
.. R$                 87.090,82
PARA:
12.365.13.1004.449051 Obras e 
Instalações....................................... F=141 
R$ 86.590,82
6.181.4.2009.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física........... F=357 R$ 
500,00
 
TOTAL.................................................................
. R$ 87.090,82
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 10 
de agosto 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 3.810, de 13 de agosto 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$ 100.000,00 (cem mil reais) 
conforme as seguintes dotações orçamentárias 
vigentes:

DE:
15.452.24.1013.449051 Obras e 
Instalações...................................... F=252 
R$ 100.000,00
 
TOTAL.................................................................
.. R$               100.000,00
PARA:
15.452.24.1011.449051 Obras e 
Instalações....................................... F=249 
R$ 100.000,00
 
TOTAL.................................................................
. R$ 100.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 13 
de agosto 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 3.811, de 14 de agosto 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$ 1.995,30 (um mil, novecen-
tos e noventa e cinco reais e trinta centavos) 
conforme as seguintes dotações orçamentárias 
vigentes:
DE:
26.452.5.2005.339093 Indenizações e 
Restituições.......................... F=379 R$ 
1.995,30
 
TOTAL.................................................................
.. R$                   1.995,30
PARA:
26.452.5.2005.449052 Equipamentos e 
Material Permanente........... F=380 R$ 
1.995,30
 
TOTAL.................................................................
. R$ 1.995,30
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 14 
de agosto 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 3.812, de 15 de agosto 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$ 92.278,09 (noventa e dois 
mil, duzentos e setenta e oito reais e nove 
centavos) conforme as seguintes dotações 
orçamentárias vigentes:
DE:
12.306.19.2040.339030 Material de 
Consumo................................... F=191 
R$ 92.278,09
 
TOTAL.................................................................
.. R$                 92.278,09
PARA:
12.365.13.1004.449051 Obras e 
Instalações........................................ F=141 
R$ 92.278,09
 
TOTAL.................................................................
. R$ 92.278,09
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 15 
de agosto 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

PORTARIA Nº 1.092, de 13 de agosto 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 na Lei Municipal nº 1.992, 
de 11 de agosto de 2010, com as alterações 
contidas na Lei Municipal nº 2.207, de 17 de 
março de 2014, e ainda em conformidade com 
o ofício SEDUC nº 785/2018,
RESOLVE:
Nomear, conforme adiante segue e para um 
mandato de 04 (quatro) anos, contados a partir 
de 18 de agosto de 2018, os membros, titulares 
e respectivos suplentes, do Conselho Municipal 
de Alimentação Escolar – CMAE de Jaguariúna 
cujo exercício é considerado serviço público 
relevante, não remunerado:
I-Representante do Poder Executivo:
a) Titular: NELSON ALEXANDRE LEONI, R.G. 
nº 21.871.925-5
b) Suplente: FÁBIO FRANCESCHINI, R.G. nº 
25.142.823-0
II- Representante dentre as entidades de 
docentes, de discentes ou trabalhadores na 
área de educação:
a) Titulares:
DAIANA CABRAL RAMOS BARBOSA, R.G. nº 
40.870.030-0

WILZA CARLA VILAÇA MACHADO, R.G. nº 
22.244.792-7
b) Suplentes:
EUNICE APARECIDA SERAFIM, R.G. nº 
20.780.040-6
DIRCE BORTOLUCCI DE LIMA SANTOS, R.G. 
nº 4.368.289-0
III-Representantes dos pais de alunos:
a) Titulares:
PATRÍCIA LINHARES MADALOSSO, R.G. nº 
54.864.200
MARINÊS ALVES PEREIRA CESAR, R.G. nº 
20.776.986-2
b) Suplentes:
RODINEI FERREIRA DE SOUZA, R.G. nº 
28.460.350-8
PRISCILA PERON, R.G. nº 30.717.833-X
IV-Representantes das entidades civis 
organizadas:
a) Titulares:
VAGNER ANTONIO DUZZI, R.G. nº 
16.350.154-3
ROSÂNGELA CALHAU RODRIGUES, R.G. nº 
7.880.085-7
b) Suplentes:
THAIS ALVES DE ANDRADE, R.G. nº 
28.438.660-1
NATÁLIA CONESSA ORTEGA, R.G. nº 
42.271.147-0

PORTARIA Nº 1.093, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
034/2018, que tem por objeto o fornecimento 
de até 200.000 (duzentos mil) créditos anuais, 
destinados ao transporte de alunos de 
Jaguariúna para as Escolas Técnicas e 
Faculdades de Campinas, cuja contratada é 
Expresso Metrópolis Transportes e Viagens 
LTDA, Protocolo PMJ nº 2.859/2018. 
- Laércio Aparecido Pelisão, Tratorista, 
Responsável Interino do Departamento de 
Transporte Escolar, CPF/MF nº 403.342.791-00 
e R.G. nº 53.253.235-1.
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
II- Fica revogada a Portaria nº 296, de 26 de 
fevereiro de 2018.

PORTARIA Nº 1.094, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
033/2018, que tem por objeto o fornecimento 
de até 240.000 (duzentos e quarenta mil) 
créditos/passagens urbanas anual, destinados 
ao transporte de alunos pertencentes ao ensino 
médio e superior do Município, cuja contratada 
é Estâncias Metrópolis Turismo e Viação LTDA,  
Protocolo PMJ nº 2.858/2018. 
- Laércio Aparecido Pelisão, Tratorista, 
Responsável Interino do Departamento de 
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Transporte Escolar, CPF/MF nº 403.342.791-00 
e R.G. nº 53.253.235-1.
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
II- Fica revogada a Portaria nº 294, 26 de 
fevereiro de 2018.

PORTARIA Nº 1.095, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
032/2018, que tem por objeto o fornecimento 
de até 2.000 (dois mil) créditos mensais, 
destinados ao transporte de alunos de 
Jaguariúna para as Escolas Técnicas de 
Amparo, cuja contratada é Estâncias Metrópo-
lis Turismo e Viação LTDA, Protocolo PMJ nº 
2.857/2018. 
- Laércio Aparecido Pelisão, Tratorista, 
Responsável Interino do Departamento de 
Transporte Escolar, CPF/MF nº 403.342.791-00 
e R.G. nº 53.253.235-1.
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
II- Fica revogada a Portaria nº 295, de 26 de 
fevereiro de 2018.

PORTARIA Nº 1.096, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
164/2017, que tem por objeto a prestação de 
serviços de transporte intermunicipal de alunos 
do município para faculdades e escolas 
técnicas em Campinas, Pedreira, Amparo, Mogi 
Guaçu e Mogi Mirim, cuja contratada é 
VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA, Protocolo PMJ nº 8.174/2017. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 382, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.097, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
165/2017, que tem por objeto a prestação de 
serviços de transporte intermunicipal de alunos 
do município para faculdades e escolas 

técnicas em Campinas, Pedreira, Amparo, Mogi 
Guaçu e Mogi Mirim, cuja contratada é 
EXPRESSO METRÓPOLIS TRANSPORTES E 
VIAGENS LTDA, Protocolo PMJ nº 8.174/2017. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 383, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.098, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
166/2017, que tem por objeto a prestação de 
serviços de transporte intermunicipal de alunos 
do município para faculdades e escolas 
técnicas em Campinas, Pedreira, Amparo, Mogi 
Guaçu e Mogi Mirim, cuja contratada é 
EXPRESSO JOTA JOTA EIRELI EPP, 
Protocolo PMJ nº 8.174/2017. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 384, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.099, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
238/2016, cujo contratado é Expresso 
Metrópolis e tem por objeto a prestação de 
serviços em transporte de alunos, lote A, 
Protocolo PMJ nº 8.519/2016. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 390, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.100, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 

239/2016, cujo contratado é Viação Bom 
Pastor e tem por objeto a prestação de 
serviços em transporte de alunos, lote B, 
Protocolo PMJ nº 8.519/2016. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 391, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.101, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
343/2014, que tem por objeto a prestação de 
serviços de transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino, cuja contratada é 
MULTIVAN LOCADORA E TRANSPORTES 
LTDA ME, Protocolo PMJ nº 5.872/2014. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 380, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.102, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
230/2015, que tem por objeto a prestação de 
serviços de transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino, cuja contratada é 
MULTIVAN LOCADORA E TRANSPORTES 
LTDA ME, Protocolo PMJ nº 5.899/2015. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 381, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.103, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
199/2016, que tem por objeto a contratação de 

empresa para fornecimento de cartões 
eletrônicos de transporte de alunos da zona 
urbana e rural para as escolas estaduais e 
municipais, cujo contratado é ESTÂNCIAS 
METRÓPOLIS TURISMO E VIAÇÃO LTDA, 
Protocolo PMJ nº 9.026/2016. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 385, de 14 de 
março de 2018.

PORTARIA Nº 1.104, de 13 de agosto 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 o servidor público THIEGO 
EDUARDO TREBBI ALFACE, R.G. nº 
44.541.241-0 SSP/SP, matrícula funcional nº 
4613, adquiriu estabilidade em 07 de julho de 
2018 para o cargo de Assistente de Gestão 
Pública, nos moldes constantes do Protocolo 
PMJ nº 10.410/2018.

PORTARIA Nº 1.105, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
105/2018, que tem por objeto a aquisição de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as 
Unidades de Educação Infantil, cujo contratado 
é TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 
EIRELI-EPP, Protocolo PMJ nº 6.464/2018. 
- Patrícia Mendes Pereira, Professor de 
Educação Básica I- PEB I exercendo o cargo 
de Diretor de Departamento, CPF/MF nº 
251.428.528-80 e R.G. nº 26.792.817-8.
- Giani Kemilin de Lima Souza, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 324.728.038-60 e 
R.G. nº 34.688.697-1.

PORTARIA Nº 1.106, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
106/2018, que tem por objeto a aquisição de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as 
Unidades de Educação Infantil, cujo contratado 
é FILIPE MOISES GARCIA ME, Protocolo PMJ 
nº 6.464/2018. 
- Patrícia Mendes Pereira, Professor de 
Educação Básica I- PEB I exercendo o cargo 
de Diretor de Departamento, CPF/MF nº 
251.428.528-80 e R.G. nº 26.792.817-8.
- Giani Kemilin de Lima Souza, Assistente de 
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Gestão Pública, CPF/MF nº 324.728.038-60 e 
R.G. nº 34.688.697-1.

PORTARIA Nº 1.107, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o Protocolo 
PMJ nº 10.120/2018,
RESOLVE:
Remover o servidor LUIZ CARLOS NARDUC-
CI, R.G. nº 13.059.142-7 SSP/SP, ocupante do 
cargo público de Operador de Computador, do 
Departamento de Fiscalização Tributária, para 
exercer a mesma função, no Departamento de 
Tecnologia da Informação ambos da Secretaria 
de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 1.108, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o Protocolo 
PMJ nº 9.923/2018,
RESOLVE:
Remover a servidora BÁRBARA MARIA ELIAS, 
R.G. nº 32.188.224-6 SSP/SP, ocupante do 
cargo público de Assistente de Gestão Pública, 
do Departamento de Fiscalização Tributária, 
para exercer a mesma função, no Departamen-
to de Tributos ambos da Secretaria de 
Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 1.109, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o Protocolo 
PMJ nº 10.418/2018,
RESOLVE:
Remover a servidora CARLA HELENA 
PALOZZI LAZARI, R.G. nº 26.488.757-8 
SSP/SP, ocupante do cargo público de 
Assistente de Gestão Pública, do Departamen-
to de Fiscalização Tributária, para exercer a 
mesma função, no Departamento de Contabili-
dade e Orçamento ambos da Secretaria de 
Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 1.110, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
415/2014, que tem por objeto o transporte de 
alunos portadores de necessidades especiais 
(deficiência mental, autismo e cegueira) para 
Centros Especializados na Cidade de Campi-
nas, através de veículo utilitário escolar, com 
monitor de 2ª a 6ª feira, para as instituições 
ADACAMP, PUCC I, Instituto Ser e Instituto do 
Cego, cuja contratada é MULTIVAM LOCADO-
RA E TRANSPORTES LTDA ME, Protocolo 
PMJ nº 5.873/2014. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 1.205, de 06 de 

outubro de 2017.

PORTARIA Nº 1.111, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
342/2014, que tem por objeto o transporte de 
alunos portadores de deficiência mental e 
autismo para centros especializados na cidade 
de Campinas, cujo contratado é Marea 
Transportes Ltda-ME, Protocolo PMJ nº 
5.874/2014. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 1.062, de 18 de 
agosto de 2017.

PORTARIA Nº 1.112, de 13 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
I-Designar os servidores abaixo para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 
201/2017, que tem por objeto a prestação de 
serviço de transporte escolar para portadores 
de deficiência mental e autismo para o Centro 
Especializado em Paulínia, cuja contratada é 
MAREA TRANSPORTES LTDA. ME, Protocolo 
PMJ nº 10.034/2017. 
- Elvis Alberto de Almeida, Assistente de 
Gestão Pública, CPF/MF nº 306.057.608-45 e 
R.G. nº 28.203.810-3.
- Laércio Aparecido Pelisão, Operador de 
Máquinas respondendo interinamente pelo 
Departamento de Transporte Escolar, CPF/MF 
nº 403.342.791-00 e R.G. nº 53.253.235-1.
II- Fica revogada a Portaria nº 1.129, de 18 de 
setembro de 2017.

PORTARIA Nº 1.113, de 14 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE: 
Nomear os servidores abaixo para auxiliar, sem 
prejuízo de suas atribuições, nos procedimen-
tos de Estágio Probatório (Avaliação Especial 
de Desempenho) e Evolução Funcional 
2018/2019 (Avaliação Periódica de Desempe-
nho), em atendimento a Lei Complementar nº 
209, de 09 de maio de 2012.
I-Secretaria de Administração e Finanças:
Fábio Donizete Especial, RG: 28.749.777-X 
Gustavo José Tozetti, RG: 29.303.891-0
II- Secretaria de Assistência Social:
Natália Pinto Catão, RG: 32.764.042-X 
Anete Otília Mariano de Mello, RG: 50.636.484-
-7
III- Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Social:

Cecília Lobo de Rezende, RG: 8.786.729-1 
Danielli de Lima Belotti, RG: 41.149.663-3
IV- Secretaria de Educação
Fábio Franceschini, RG: 25.142.823-0
Giani Kemelin de Lima Souza, RG: 34.688.697-
-1
Nelson Alexandre Leoni, RG: 21.871.925-5
Bruno Rozin Tucci, RG: 47.587.726-3
V- Secretaria de Gabinete:
Leda Maria Soares, RG 13.763.704-4 
Aluízio Carvalho de Santana, RG: 12.943.101-1
VI- Secretaria de Governo:
Ana Vanessa da Silva, RG: 33.744.792-5
Andréia Mantovani Penteado, RG: 40.275.169-
-3
VII- Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer:
Cesar Levi Granzotti Vieira, RG: 19.313.813-X
Beatriz Lopes de Souza, RG: 53.351.306-6
VIII- Secretaria de Meio Ambiente:
Daniela Valério Debbani, RG: 18.055.965-5
Clea Regina Corrêa Koller, RG: 3.972.032-9
IX- Secretaria de Mobilidade Urbana:
Zuleide Donizeti André Maganha, RG: 
19.804.633-9 
Rodrigo Catuzo, RG: 28.814.278-0 
X- Secretaria de Negócios Jurídicos:
Larissa Boer Brognaro, RG: 30.261.488-6 
Andrea Cristina Anastácio dos Santos, RG: 
30.727.156-0 
XI- Secretaria de Obras e Serviços:
Fernanda Angélica Santana, RG: 32.903.375-X
Wanderley Teodoro Filho, RG: 25.226.994-9
XII- Secretaria de Planejamento Urbano:
Débora Moreira Saraiva das Dores, RG: 
52.542.177-4 
Carlos Eduardo Mathiuzzo, RG: 17.296.725-9
XIII- Secretaria de Saúde:
Luciana Maria Boccardo Burini, RG: 
18.444.447-0
Jackson Igor da Silva, RG: 33.556.968-7
Andresa de Sousa Lima Privatti, RG: 
28.275.365-5
XIV- Secretaria de Turismo e Cultura:
João Paulo Nascimento, RG: 26.487.892-9  
Sandra Aparecida Aguiar, RG: 14.105.531-5
XV- Secretaria Municipal de Segurança 
Pública:
Gilmar da Rocha Viana, RG: 13.227.320-2 
Priscila Mendes Pereira Iope, RG: 33.144.625-
-X

PORTARIA Nº 1.114, de 15 de agosto 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 esclareci-
mento aos fatos narrados na representação, 
bem como, a sua autoria, constantes no 
Processo Administrativo nº 11.517/2018, 
referente a Ocorrência do Atende Fácil nº 
3.222/2018.

PORTARIA Nº 1.115, de 15 de agosto 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 esclareci-
mento aos fatos narrados na representação, 
bem como, a sua autoria, constantes no 
Processo Administrativo nº 11.518/2018, 

referente a Ocorrência do Atende Fácil nº 
3.114/2018.

PORTARIA Nº 1.116, de 16 de agosto 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, FLAVIA SIMÕES 
YOSHIDA FONSECA, R.G. nº 26.280.016-0 
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 07 de 
agosto de 2018.

EDITAL PARA A APRESENTAÇÃO DE 
CERTIFICADOS, DIPLOMAS E TÍTULOS, 
PARA FINS DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL

5º PROCESSO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
ANO: 2018
EFEITO FINANCEIRO: MARÇO/2019

A COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA, na conformidade do disposto 
no Decreto nº 3814/2018 de 16 de agostode 
2018 e de acordo com a Lei Complementar 
209/2012, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único Estatutário, Regime Próprio de Previdên-
cia Social e Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores Públicos 
integrantes do Quadro Funcional da Adminis-
tração Pública Direta, Autárquica e Fundacional 
do Município de Jaguariúna, TORNA PÚBLICO 
os procedimentos para a entrega de certifica-
dos, diplomas e títulos, para fins de Evolução 
Funcional (Progressão Vertical) do Quadro 
Geral de Servidores Municipais, bem como do 
Quadro de Servidores da Guarda Municipal e 
Corpo de Bombeiros Civis Municipais e Quadro 
de Servidores do Magistério, observadas as 
disposições legais referentes ao assunto, bem 
como as normas contidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINA-
RES

1.1. O processo de apresentação e 
validação dos certificados, diplomas e títulos, 
será regido pelo Decreto nº 3814/2018, e Lei 
Complementar nº 209/2012 e por este Edital.

1.2. Será de responsabilidade do 
Avaliador e da Comissão de Gestão de 
Carreiras o deferimento (validação) dos 
certificados, diplomas e títulos apresentados 
pelo Servidor.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS CERTIFI-
CADOS, DIPLOMAS E TÍTULOS

2.1 Para concorrer à Progressão Vertical, o 
servidor interessado deveráapresentar os 
certificados, diplomas ou títulos de acordo com 
a legislação pertinente, e entregá-losao 
respectivo avaliador, no prazo estabelecido 
pelo Anexo IX do Decreto nº 3814/2018. O 
representante de cada Secretaria deverá 
encaminhar as capacitações, graduações ou 
titulações à Comissão de Gestão de Carreiras, 
observado os seguintes critérios:
2.2Serão aceitas apenas cópias previamente 

COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS
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conferidas com o original. O avaliador deverá 
conferir e, se o caso,deferir no que tange a 
autenticidade dos certificados apresentados 
pelos seus servidores, através de sua 
assinatura e identificação com carimbo e nome 
por extenso e cargo.Para os Cursos de Ensino 
a Distância – EAD,serão aceitos os certifica-
dos, com código de segurança, passíveis de 
verificação de autenticidade eletrônica;
2.3Deverá o servidor apresentar e anexar, no 
instrumento do 5º Processo de Evolução 
Funcional, cópia simples dos certificados, 
diplomas e títulos independentemente de 
tê-losapresentadosem exercícios anteriores (o 
servidor que estiver cumprindo o período de 
interstício, fica dispensado da apresentação 
dos certificados, diplomas e títulos).
2.4 Não serão aceitos documentos em 
duplicidade;

2.5Os certificados de titulação (especialização, 
mestrado e doutorado) e diplomas (graduação 
em nível superior e curso técnico profissionali-
zante) não seguirão a regra prevista no art.598, 
§2º, II, da Lei Complementar 209/2012 e 
valerão independentemente do ano de sua 
conclusão,desde que cumpridos os requisitos 
estabelecidos no número 2.2 deste edital.
2.6Os certificados de cursos de capacitação 
deverão observar os seguintes requisitos:
I – deve ser aprovada pelo departamento 
responsável pela gestão de pessoas antes do 
início do curso, ou pela Comissão de Gestão 
de Carreiras após o término do curso que 
tenha sido iniciado antes, ou até 06 (seis) 
meses após a publicação desta Lei;
II – deve ser utilizada em no máximo 05 (cinco) 
anos, contados da data do certificado de 
conclusão até a data dos efeitos financeiros da 
progressão;
III – deve ser iniciada após o ingresso do 
servidor na Prefeitura;
IV – pode ser obtida mediante a somatória de 
cargas horárias de cursos de capacitação, 
respeitadas as cargas horárias mínimas por 
curso:
a) cargos com exigência de ingresso de nível 
fundamental incompleto: curso com carga 
horária mínima de 04 (quatro) horas e a 
somatória dos cursos alcançarem no mínimo 
30 (trinta) horas para sua validação;
b) cargos com exigência de ingresso de nível 
fundamental: curso com carga horária mínima 
de 08 (oito) horas e a somatória dos cursos 
alcançarem no mínimo 30 (trinta) horas para 
sua validação;
c) cargos com exigência de ingresso de nível 
médio: curso com carga horária mínima de 16 
(dezesseis) horas e a somatória dos cursos 
alcançarem no mínimo 60 (sessenta) horas 
para sua validação;
d) cargos com exigência de ingresso de nível 
médio: curso com carga horária mínima de 16 
(dezesseis) horas e a somatória dos cursos 
alcançarem no mínimo 90 (noventa) horas para 
sua validação;
e) cargos com exigência de ingresso de nível 
superior: curso com carga horária mínima de 
30 (trinta) horas e a somatória dos cursos 
alcançarem no mínimo 160 (cento e sessenta) 
horas para sua validação.

2.7 Os cursos de capacitação ao serem 
apresentados deverão virem acompanhados 
com o protocolo que consta o deferimento pelo 
departamento responsável pela gestão de 
pessoas antes do início do curso, sob pena de 
indeferimento da capacitação em caso de sua 

ausência. 

3. DO PRAZO
3.1 O prazo para a apresentação dos Certifica-
dos, Diplomas e Títulos para Progressão 
Vertical, seráde16/10/2018a26/10/2018.

4. DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICA-
ÇÃO PARA A PROGRESSÃO VERTICAL
4.1 O Quadro Geral dos Servidores Públicos do 
Município de Jaguariúna/SP,deverá cumprir a 
qualificação exigida para a progressão vertical, 
conforme disposto na tabelaAnexo V da Lei 
Complementar 209/2012, que consta:

4.2 O Quadro de Servidores da Guarda 
Municipal e Corpo de Bombeiros Civis 
Municipais deverão cumprir a qualificação de 
exigência de 200 (duzentas) horas nos Cursos 
de Capacitações.

4.3 O Quadro de servidores do Magistério 
deverá cumprir a qualificação mínima exigida 
para Progressão Vertical, conforme disposto na 
tabela que consta noAnexo XVIII da Lei 
Complementar 209/2012, conforme se 
transcreve abaixo:

4.4 É vedado a utilização de um mesmo 
diploma, título ou certificado queo servidor já 
tenhautilizadopara fins de Progressão Vertical e 
alcançado a Evolução na Carreira (contempla-
ção).
5. DO RESULTADO DA VALIDAÇÃO/INVALI-
DAÇÃO DOS CERTIFICADOS, TÍTULOS E 
DIPLOMAS

5.1 O resultado da validação/invalidação dos 
certificados, títulos e diplomas entregues pelo 
servidor, será publicado naImprensa Oficial do 
Município de Jaguariúna na edição de11ou12-
de janeiro de 2019.

6. DOS RECURSOS

6.1. Após a publicação do edital de validação 
ou invalidação dos certificados, títulos e 
diplomas, o servidor que se sentir prejudicado 
poderá interpor recurso à Comissão de Gestão 
de Carreirasde14/01/2019a16/01/2019.
6.2. O recurso deverá ser preenchido em 
formulário próprio (conforme Anexo I) e 
devidamente protocolado junto ao Departamen-
to de Protocolo e Arquivo da Prefeitura. 
6.3. Não serão aceitos recursos interpostos 
fora do prazo.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. É de inteira responsabilidade do servidor 

acompanhar todos os atos referentes à 
validação/invalidação dos certificados 
apresentados.
7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão de Gestão de Carreiras. 
7.3. Os servidores que apresentaram certifica-
dos, diplomas ou títulos em 2014, 2015, 2016, 
2017 e não obtiveram a Evolução Funcional,-
deverão reapresentá-los no 5º Processo de 
Evolução Funcional.
7.4. Em hipótese alguma a Comissão de 
Gestão de Carreiras receberá diretamente do 
servidor os certificados, diplomas e títulos.

ANEXO I

À
COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS

Servi-
dor:___________________________________
_________________________________ 
matrícula:_____________,Car-
go:___________________________________
_____________, Secreta-
ria:___________________________________
___,RG:________________________, 
CPF:___________________________,residen-
te e domiciliado(a) na cidade de 
_____________________________________-
CEP:__________________________,à Rua 
______________________________________
__________________________,nº 
________,Bair-
ro:____________________________________
____, Telefone:___________________, 
Celu-
lar:__________________________________, 
vem mui respeitosamente perante esta 
Comissão, interpor 

RECURSO CONTRA A:
(assinalar somente uma opção)

Avaliação Periódica de Desempenho: (   )
Publicação da Validação e Invalidação dos 
títulos, diplomas e certificados: (   )
Publicação da Classificação Provisória: (   )

DO FATO
Como fato único e indispensável a argumentar, 
tem o recorrente como provar, se necessário, 
que 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____(argumento de defesa).

DO PEDIDO

Ante o acima exposto, requer pela apreciação 
do assunto à Comissão de Gestão de 
Carreiras, requerendo pela REVISÃOdeste 
procedimento, bem como pelo DEFERIMEN-
TOdesta manifestação. 

Nestes Termos
Pede Deferimento
Local e data:

____________________________________
Recorrente
 

DOCUMENTOS ANEXOS(anexar os documen-
tos que julgar necessário à defesa):

Doc 1: 
______________________________________
_________________________

Doc 2: 
______________________________________
_________________________

Doc 3: 
______________________________________
_________________________
Doc 4: 
______________________________________
_________________________
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RESOLUÇÃO Nº 001/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de 
Jaguariúna - SP, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica da 
Assistência Social nº 8.742 de 07/12/93 e pela 
Lei Municipal nº  2.089, de 15/03/2012,   vem 
pela presente  resolução tornar público que em 
reunião deste Conselho, realizada dia 
07/08/18, foi aprovado o Termo de Aceite do 
Cofinaciamento Federal referente ao Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado à 
Famílias e Indivíduos – PAEFI e o Serviço de 
Proteção Social aos Adolescentes em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativas de 
Liberdade Assistida –LA e de Prestação de 
Serviço à Comunidade – PSC, conforme 
estabelece a Resolução CIT nº 03, de 
21/03/18, e Resolução CNAS n°07, de 
12/04/18.

Jaguariúna, 07 de Agosto de 2018.

Maria Luiza Amorim Silva Peres
Presidente CMASJ

DECRETO Nº 3.813, de 16 de agosto de 2018.

Dispõe sobre a regulamentação do Estágio 
Probatório, em conformidade com a Lei 
Complementar Municipal nº 209/2012 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de 
Jaguariúna), e dá outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
e considerando o disposto nos artigos 65 a 81, 
da Lei Complementar Municipal nº 209, de 09 
de maio de 2012,
DECRETA:

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 1º Estará em cumprimento de Estágio 
Probatório, pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses de efetivo exercício, todo servidor 
nomeado para cargo efetivo, mediante 
aprovação em concurso público.
Art. 2º O Estágio Probatório é composto de 06 
(seis) fases, cada uma correspondendo a 06 
(seis) meses, contados a partir do 1º (primeiro) 
dia de efetivo exercício, através do processo de 
Avaliação Especial de Desempenho devida-
mente cumprido.
§ 1º Cada fase será independente, podendo 
haver o desligamento do servidor do quadro de 
servidores da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna, em qualquer uma das fases. 
§ 2º Na hipótese de acumulação legal de 
cargos públicos, o Estágio Probatório do 
servidor será cumprido independentemente, 
em relação a cada um dos cargos para o qual 
foi nomeado.
§ 3º Durante o período de Estágio Probatório, a 
remoção do servidor deverá ser informada à 
Comissão de Gestão de Carreiras.
§ 4º Em caso de remoção do servidor no 
período do Estágio Probatório, a chefia 
responsável em realizar sua avaliação será a 
que o servidor permaneceu em contato por 
mais tempo durante o período avaliativo.
§ 5º É vedado ao servidor durante o Estágio 
Probatório participar da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA.
Art. 3º A Avaliação Especial de Desempenho 
ficará suspensa nas seguintes ocorrências, 
prorrogando-se o período de Estágio Probató-
rio enquanto o servidor estiver em:
I – licenças e afastamentos legais;
II – ausências injustificadas ao trabalho;
III – cumprimento de sanção disciplinar de 
suspensão;
IV – exercício de atividades estranhas ao 
cargo;
V – na ocorrência de fatos irregulares que 
demandem a apuração, inclusive na 6ª (sexta) 
fase de Avaliação;
VI – mediante suspensão ou afastamento do 
servidor em decorrência de Processo de 
Sindicância ou Processo Administrativo 
Disciplinar;
VII – licença gestante.
Parágrafo único. Os servidores em Estágio 
Probatório terão suas avaliações suspensas 
caso, durante esse período, exerçam cargo 
comissionado ou função gratificada, só 
retornando a recontagem do período após o 

retorno ao seu cargo de origem.
Art. 4º Os critérios para acompanhamento 
permanente de avaliação durante o Estágio 
Probatório serão os previstos nos Instrumentos 
de Avaliação Especial de Desempenho, 
conforme ANEXOS I, II, III.
§ 1º Os instrumentos de Avaliação Especial de 
Desempenho são distintos e específicos para 
os quadros permanentes da Prefeitura do 
Município de Jaguariúna, quais são: “Quadro 
Geral”, “Professor de Educação Básica” e 
“Guarda Municipal – Bombeiro Civil”, com 
dimensões pertinentes ao exercício da área de 
atuação.
§ 2º Caberá ao avaliador observar e preencher 
corretamente o instrumento apropriado para o 
cargo de atuação do servidor avaliado. É 
responsabilidade do servidor analisar e verificar 
o instrumento em sua totalidade antes de 
rubricar sua ciência. Caso exista alguma 
inconsistência essa deverá ser retificada antes 
da entrega na Sede da Comissão. 
§ 3º Caberá ao servidor avaliado tomar ciência 
de sua avaliação, podendo requerer uma cópia 
da mesma.
Art. 5º A entrega do Instrumento de Avaliação 
Especial de Desempenho, devidamente 
preenchido, deverá ocorrer 06 (seis) meses 
após o servidor entrar em efetivo exercício na 
função.
Art. 6º Fica criado o ANEXO IV, denominado 
“Folha de Ocorrências” para acompanhamento 
e registros do avaliador acerca das ausências, 
fatores positivos e negativos do servidor acerca 
de seu desempenho funcional, durante o 
período de Estágio Probatório.
§ 1º Esta folha deverá permanecer na unidade 
de trabalho do servidor e será entregue 
juntamente com a Avaliação do Estágio 
Probatório ao final de cada fase. 
§ 2º As anotações deverão ser feitas sempre 
que constatadas as ocorrências.
Art. 7º Será exonerado o servidor que, durante 
o Estágio Probatório, tiver nota inferior a 70 
(setenta) pontos, em 03 (três) Avaliações 
consecutivas ou alternadas durante os 36 
(trinta e seis) meses da Avaliação.
Parágrafo único. A Comissão de Gestão de 
Carreiras encaminhará imediatamente à 
Secretaria de Governo a decisão fundamenta-
da que concluir pela exoneração do servidor 
avaliado que incidir na hipótese prevista no 
caput deste artigo. 
Art. 8º Ao término de cada fase de acompanha-
mento do Estágio Probatório, a Chefia imediata 
e o servidor deverão trocar informações acerca 
dos resultados obtidos neste período, para a 
tomada de providências no sentido de serem 
contornadas possíveis dificuldades.
Art. 9º Fica estabelecida para os fatores de 
avaliação a pontuação máxima de 100 (cem) 
pontos atribuídos, considerando-se para fins de 
Avaliação de Estágio Probatório o constante 
nos parágrafos seguintes.
§ 1º Cada aspecto deve ser analisado dentro 
de uma escala de conceitos e pontuação 
correspondente:
GRAU 1: 02 (dois) pontos
GRAU 2: 03 (três) pontos
GRAU 3: 04 (quatro) pontos
GRAU 4: 4,5 (quatro e meio) pontos
GRAU 5: 05 (cinco) pontos
§ 2º O avaliador deverá, obrigatoriamente, 
justificar no campo “OBSERVAÇÕES” do 
Instrumento de Avaliação Especial de Desem-
penho, os seguintes casos: 1. Servidores com 
Nota 100 (cem), com justificativa de no mínimo 
200 (duzentos) caracteres; 2. Servidores com 

Nota 99,5 (noventa e nove vírgula cinco), com 
justificativa de no mínimo 100 (cem) caracte-
res; 3. Servidores com nota 99 (noventa e 
nove), com no mínimo 50 (cinquenta) caracte-
res, e 4. Servidores com nota inferior a 70 
(setenta) pontos, com justificativa de no mínimo 
50 (cinquenta) caracteres. A justificativa deverá 
esclarecer as principais atitudes ou comporta-
mentos que ensejaram a pontuação atribuída 
ao servidor.
§ 3º A falta injustificada é a ausência ao serviço 
público sem a apresentação de requerimento 
ou no caso do requerimento apresentado pelo 
servidor interessado seja indeferido pelo 
superior imediato, em razão da impertinência 
das justificativas apresentadas.
§ 4º O requerimento deverá ser feito por 
escrito, anteriormente ou até 02 (dois) dias 
úteis após a ausência ao trabalho, para fins de 
Estágio Probatório. Denominado como 
Requerimento para justificativa de ausência e 
atraso conforme modelo do Anexo VIII deste 
decreto, fica limitado a 02 (dois) por avaliação.
§ 5º Serão descontados 03 (três) pontos 
referentes à falta injustificada, no caso de 
ausência ao serviço durante todo o expediente 
da jornada prevista para o dia de trabalho.
§ 6º Haverá impontualidade nos casos de 
atraso ou antecipação de saída do serviço 
superior a 15 (quinze) minutos, sendo aplicado 
também, no horário de entrada e saída para o 
almoço, assim como o Horário de Trabalho de 
Planejamento Coletivo (HTPC) ou Horário de 
Trabalho de Planejamento Individual (HTPI) 
para Professor de Educação Básica I e II e 
outros.
§ 7º Em qualquer caso o desconto será de 01 
(um) ponto por atraso ou antecipação de saída, 
podendo o servidor apresentar o requerimento 
denominado Requerimento para ausência e 
atraso, conforme modelo do Anexo VIII, desde 
que apresentado anteriormente ou até 02 (dois) 
dias úteis após a impontualidade ou atraso.
Art. 10. Permanecendo o servidor contrário à 
assinatura da Avaliação do Estágio Probatório 
deverá o fato ser cientificado pela Chefia 
imediata ou mediata, à vista de, no mínimo, 02 
(duas) testemunhas, que assinarão no campo 
correspondente ao do avaliado.
Art. 11. A Avaliação de Estágio Probatório será 
empregada da mesma forma aos servidores 
portadores de necessidades especiais, 
levando-se em consideração as restrições 
médicas que constem em seu laudo pré-admis-
sional não podendo estas, interferirem na 
avaliação, como fatores de redução de 
pontuação.
Parágrafo único. Os fatores de assiduidade, 
pontualidade e disciplina serão atribuídos aos 
servidores portadores de necessidades 
especiais, nas formas previstas neste decreto.
Art. 12. Será realizado acompanhamento da 
saúde, capacidade física e mental dos 
servidores, através de exame pré-admissional 
e exames médicos periódicos, visando oferecer 
à Administração condições de análise da 
adequação para o exercício do cargo.
§ 1º Havendo comprovação de incompatibilida-
de da capacidade física e/ou mental do 
servidor, atestado pelo Departamento compe-
tente, de modo a comprometer seu desempe-
nho funcional, tornando-o inapto para o 
exercício do cargo, poderá ocorrer sua 
exoneração, nos termos do art. 75, parágrafo 
único, do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Jaguariúna.
§ 2º A avaliação médica, se necessária, poderá 
ser feita a qualquer tempo, no curso do Estágio 
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Probatório, quando ocorrerem fatos que 
justifiquem tal decisão.
Art. 13. Compete à Comissão de Gestão 
de Carreiras, composta por 05 (cinco) 
servidores públicos municipais, o acompa-
nhamento dos processos de Avaliação de 
Estágio Probatório.
§ 1º Será assegurado o direito à ampla 
defesa ao servidor, em conformidade com 
o previsto no Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Jaguariúna.
§ 2º A Comissão de Gestão de Carreiras 
encaminhará à autoridade competente 
proposta de exoneração do servidor por 
inaptidão, em parecer fundamentado, 
garantindo-lhe nesta fase o direito ao 
contraditório e ampla defesa.
§ 3º O ato de exoneração do servidor 
estará sujeito à decisão do Prefeito e será 
publicado no Jornal Oficial do Município.
Art. 14. A atual regra deste decreto será 
aplicada para os servidores ingressantes 
a partir do dia 21 de fevereiro de 2014 
(Portaria nº 057, de 17 de fevereiro de 
2014 – Nomeação da Comissão de 
Gestão de Carreiras – e alterações 
posteriores).
Art. 15.¬ São atribuições das Chefias:
I – informar ao servidor as datas das 
respectivas avaliações;
II – emitir parecer relatando a prática de 
falta grave pelo servidor que se encontrar 
em período de estágio probatório;
III – preencher corretamente o Instrumen-
to de Avaliação Especial de Desempenho, 
para fins de Estágio Probatório;
IV – preencher e encaminhar à Comissão 
de Gestão de Carreiras o Anexo VII, 
denominado Relação de Remessa 
Individual;
V – preencher corretamente as Folhas de 
Ocorrências; 
VI – zelar pelos documentos pertencentes 
ao Processo de Avaliação Especial de 
Desempenho; 
VII – participar das capacitações realiza-
das pela Comissão de Gestão de Carrei-
ras;
VIII – respeitar os prazos semestrais de 
entrega dos instrumentos de Avaliação 
Especial de Desempenho;
IX – encaminhar à Comissão de Gestão 
de Carreiras a última Avaliação devida-
mente instruída com o Parecer Final 
Conclusivo, a qual deve ser, impreterivel-
mente, entregue no prazo estabelecido, 
sob pena de instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar.
Art. 16. As Chefias imediatas preencherão 
com zelo e dedicação o Instrumento de 
Avaliação Especial de Desempenho, 
objetivando a melhoria do Serviço Público 
ao cidadão.

Art. 17. O avaliador deverá encaminhar o 
Instrumento de Avaliação Especial de 
Desempenho, a cada semestre, à 
Comissão de Gestão de Carreiras. O 
prazo para entrega das Avaliações será 
improrrogável, respeitando as datas 
previstas conforme ofício expedido pela 
Comissão de Gestão de Carreira. 
Parágrafo único. Os formulários não 
poderão conter rasuras ou emendas e 
deverão estar devidamente assinados.
Art. 18. São atribuições da Comissão de 
Gestão de Carreiras:
I – dirimir quaisquer dúvidas acerca dos 
procedimentos envolvidos no Estágio 
Probatório;
II – analisar e julgar o resultado das 
Avaliações Especiais de Desempenho;
III – opinar sobre a efetivação ou exonera-
ção do servidor, caso o seu desempenho 
funcional não atenda ao estabelecido 
neste decreto e regulamento;
IV – encaminhar ao Departamento de 
Recursos Humanos os documentos 
referentes à Avaliação Especial de 
Desempenho para anotações e arquiva-
mento;
V – encaminhar à Comissão de Sindicân-
cia e Processo Administrativo Disciplinar 
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
para as medidas cabíveis, os casos de 
negligência, extravio e perda dos prazos 
de entrega dos instrumentos de Avaliação 
Especial de Desempenho;
VI – encaminhar para a Comissão de 
Sindicância, estatística nominal do 
avaliador que não cumprir com as 
regulamentações previstas neste decreto;
VII – caso a chefia responsável não 
entregue a Avaliação Especial de Desem-
penho no prazo de 20 (vinte) dias, após o 
vencimento, a Comissão de Gestão de 
Carreiras cientificará, através de notifica-
ção, o Secretário da respectiva Pasta 
sobre o atraso para que realize a avalia-
ção. Se decorridos 10 (dez) dias do 
recebimento da notificação a avaliação 
não for entregue na sede da Comissão de 
Gestão de Carreiras, o caso será encami-
nhado à Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar para providências 
cabíveis.
§ 1º É vedado o atraso da entrega da 6ª 
(sexta) Avaliação Especial de Desempe-
nho que deverá ser anexada com seu 
respectivo termo conclusivo, o qual 
concluirá pela aptidão ou inaptidão do 
servidor para o exercício do cargo de 
origem com suas devidas justificativas 
preenchidas pelo avaliador.
§ 2º A partir da 3ª (terceira) avaliação 
consecutiva ou alternada com a pontua-
ção inferior a 70 (setenta) pontos, a chefia 

responsável deverá encaminhar a 
avaliação juntamente com o termo técnico 
conclusivo de inaptidão para a Comissão 
de Gestão de Carreiras.
§ 3º O atraso da entrega da avaliação 
ensejará em encaminhamento à Comis-
são de Processo Administrativo Discipli-
nar, ficando o avaliador responsável em 
caso de eventuais prejuízos ao servidor 
estagiário.
Art. 19. Com base nas Avaliações 
Especiais de Desempenho, a Comissão 
de Gestão de Carreiras elaborará um 
parecer final no qual recomendará a 
exoneração do servidor por inaptidão ao 
exercício do cargo ou a aquisição da 
estabilidade, caso seja considerado apto 
para o serviço público.
Parágrafo único. A Comissão de Gestão 
de Carreiras poderá, a qualquer tempo, 
durante o período de Avaliação Probató-
ria, concluir fundamentadamente pela 
exoneração do servidor avaliado que não 
cumpra os requisitos e critérios para o 
exercício do cargo em provimento efetivo, 
observados os limites estabelecidos no 
Instrumento de Avaliação.
Art. 20. No ato da conclusão do Estágio 
Probatório, o avaliador deverá emitir 
parecer conclusivo, opinando fundamen-
tadamente, pela aptidão ou inaptidão do 
servidor para o serviço público, conforme 
ANEXO V.
§ 1º O servidor que não obtiver conceito 
favorável à sua confirmação no Estágio 
Probatório, poderá apresentar pedido de 
reconsideração à Comissão de Gestão de 
Carreiras ou recurso ao chefe do Poder 
Executivo conforme previsão do art. 79 e 
seguintes da LC nº 209/12 (modelo – 
ANEXO VI).
§ 2º Será considerado cientificado do 
Parecer Final o servidor em Estágio 
Probatório que não atender aos atos 
oficiais publicados na Imprensa Oficial da 
Prefeitura do Município de Jaguariúna.
§ 3º Os instrumentos de Avaliação 
Especial de Desempenho e o parecer final 
da Comissão de Gestão de Carreiras, 
bem como, parecer emitido pelo Departa-
mento de Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho – 
DESMT, serão entregues à Secretaria de 
Negócios Jurídicos da Prefeitura do 
Município de Jaguariúna para manifesta-
ção acerca da legalidade dos atos, tendo 
o prazo de 05 (cinco) dias para análise e, 
em seguida, encaminhar ao Prefeito para 
que, em 15 (quinze) dias, exare a decisão 
final (homologação).
§ 4º Julgando o parecer final e a defesa, o 
Prefeito confirmará a estabilidade ou 
determinará a lavratura do ato de exone-

ração.
Art. 21. Para a aplicação operacional 
deste regulamento faz-se necessária a 
obtenção das condições materiais e 
estruturais para o exercício das atribui-
ções dos Membros da Comissão de 
Gestão de Carreiras.
Art. 22. Objetivando a celeridade na 
tramitação deste procedimento será 
necessário o preenchimento correto de 
todo o Instrumento de Avaliação Especial 
de Desempenho, assim como, a indicação 
do número de telefone para contato com a 
chefia responsável pela avaliação do 
servidor.
Art. 23. As informações a respeito dos 
procedimentos da Avaliação Especial de 
Desempenho do servidor deverão ser 
sigilosas, devendo ter acesso somente as 
partes interessadas, tais como: servidor 
avaliado, avaliador, membros da Comis-
são de Gestão de Carreiras, o Departa-
mento de Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho 
(DESMT), a Secretaria de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna e o Prefeito.
Art. 24. Com o objetivo de dar agilidade 
ao procedimento regulamentado por este 
decreto serão utilizados os meios de 
comunicação da Prefeitura do Município 
de Jaguariúna, tais como, e-mail, mala 
direta e telefone.
Art. 25. Fica criado o Instrumento de 
Avaliação Especial de Desempenho, 
conforme os ANEXOS I, II e III, tendo a 
finalidade de avaliar o servidor em Estágio 
Probatório.
Parágrafo único. O Instrumento de 
Avaliação Periódica de Desempenho tem 
a finalidade de conferir o direito à Evolu-
ção Funcional e terá regulamentação 
específica.
Art. 26. Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
aos 16 de agosto de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

Publicado no Departamento de Expedien-
te e Registro da Secretaria de Governo, 
na data supra.

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo
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DECRETO Nº 3.814, de 16 de agosto de 2018.

Regulamenta o sistema de Avaliação de 
Desempenho para fins de Evolução Funcional 
dos servidores públicos, pertencentes ao 
Quadro Geral, Magistério, Guarda Municipal e 
Bombeiro, instituído pela Lei Complementar 
Municipal nº 209/2012.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,
DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Das Finalidades

Art. 1º O Programa de Avaliação Periódica de 
Desempenho é destinado aos servidores 
integrantes do Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna, para fins de Evolução Funcional.
Art. 2º São finalidades da Avaliação Periódica 
de Desempenho:
I – o aprimoramento dos métodos de gestão;
II – a melhoria na qualidade e eficiência do 
serviço público;
III – a avaliação da aptidão e capacidade do 
servidor para o exercício do cargo público;
IV – a promoção e a valorização do servidor 
através da Evolução Funcional.

Seção II
Das Denominações

Art. 3º Para fins deste decreto, considera-se:
I – avaliador: o superior hierárquico imediato ou 
mediato do servidor, responsável pela gestão 
da unidade de trabalho à qual o servidor está 
vinculado, devendo seguir o que determina o 
artigo 702, da LC nº 209/2012, e as orienta-
ções estabelecidas neste decreto;
II – avaliado: servidor estatutário estável 
submetido à avaliação periódica de desempe-
nho dentro das atribuições de seu cargo de 
origem;
III – avaliação periódica de desempenho: 
processo utilizado periodicamente para a 
aferição dos resultados alcançados pela 
atuação do servidor público estatutário, efetivo 
e estável, no desempenho das funções de seu 
cargo, segundo parâmetros de qualidade do 
exercício funcional, competências, qualificação 
e assiduidade;
IV – período avaliativo: período considerado, 
anualmente, no qual o servidor será submetido 
à avaliação de desempenho das atividades e 
funções de seu cargo;
V – evolução funcional: passagem do servidor 
de um nível ou grau para outro superior, na 
tabela de vencimento própria do grupo 
ocupacional ao qual pertence;
VI – progressão horizontal: passagem do 
servidor de um grau para outro imediatamente 
superior dentro do mesmo nível, na tabela de 
vencimento própria do grupo ocupacional ao 
qual pertence;
VII – progressão vertical: passagem do servidor 
de um nível para outro superior, mantido o 
grau, na tabela de vencimento própria do grupo 
ocupacional ao qual pertence, exceto o Grupo 
Ocupacional dos Guardas Municipais e 
Bombeiros Municipais, carreiras que seguem 
regra específica disposta no artigo 632, da Lei 

Complementar 209/2012;
VIII – servidor habilitado: servidor que tiver 
cumprido os requisitos exigidos em lei para 
concorrer à progressão vertical ou horizontal;
IX – lista gerencial classificatória: relação dos 
servidores públicos estatutários estáveis 
ocupantes de cargos comissionados, nomea-
dos através de Portaria pelo Prefeito. Quais 
são: 1. Servidor estável que durante o período 
avaliativo esteve em cargo comissionado por 
mais de 180 (cento e oitenta) dias; 2. Servidor 
comissionado estável com atribuição de 
avaliador durante o período de preenchimento 
do instrumento avaliativo;
X – grupo ocupacional: conjunto de cargos 
públicos com atribuições ocupacionais de 
complexidade semelhante, para fins de 
evolução funcional: Ensino Fundamental 
Incompleto, Ensino Fundamental Completo, 
Ensino Médio, Ensino Superior, Guarda 
Municipal e Bombeiro Municipal Civil, Professor 
de Educação Básica I, Professor de Educação 
Básica II e Lista Gerencial.
XI – Edital de Classificação Final: servidores 
estáveis classificados em ordem decrescente 
de notas atribuídas na avaliação de desempe-
nho mais recente. O Edital será encaminhado à 
Secretaria de Administração e Finanças, para 
que, segundo a disponibilidade orçamentária, 
seja elaborado o Edital dos Servidores estáveis 
que evoluirão no Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos;
XII – Efeito Financeiro Salarial: acréscimo 
salarial em virtude da progressão de Nível ou 
Grau do servidor público municipal titular de 
cargo efetivo e estatutário.

Seção III
Das Competências

Art. 4º O Processo de Avaliação Funcional de 
Desempenho será gerenciado pela Secretaria 
de Governo de Jaguariúna, Comissão de 
Gestão de Carreiras e Secretaria de Adminis-
tração e Finanças de Jaguariúna.
Art. 5º A Comissão de Gestão de Carreiras 
poderá a qualquer tempo:
I – utilizar-se de todas as informações 
existentes sobre o avaliado;
II – realizar diligências junto às unidades e às 
chefias, solicitando, se necessário, a revisão 
das informações, a fim de corrigir erros e/ou 
omissões;
III – convocar servidores para prestar informa-
ções ou participação opinativa, sem direito a 
voto;
IV – julgar os recursos referentes ao processo 
de Evolução Funcional; 
V – valer-se da Secretaria de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura, para fins de emissão de 
pareceres, caso necessário;
VI – encaminhar à Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar e Processo de 
Sindicância, para as medidas cabíveis, os 
casos de negligência, extravio e perda de 
prazos previstos para encaminhamento dos 
instrumentos de avaliação funcional.
Art. 6º Constituem atribuições do avaliador: 
realizar a avaliação funcional dos servidores 
estatutários estáveis sob sua subordinação e 
registrar durante o período avaliativo questões 
preponderantes da atuação do servidor no 
exercício de seu cargo de origem.
Art. 7º Caso a Avaliação Periódica de Desem-
penho não se realize no prazo legal pelo 
superior hierárquico imediato, a avaliação será 
disponibilizada ao superior mediato para 
preenchimento no prazo estabelecido no 

Cronograma (Anexo IX).
Art. 8º O representante de cada Secretaria terá 
as seguintes atribuições:
I – gestão/fiscalização de todos os documentos 
necessários para a realização do Processo de 
Evolução Funcional;
II – responsabilidade acerca dos documentos 
sob sua posse, assim como, controlar, guardar, 
cobrar, verificar e encaminhar à Comissão de 
Gestão de Carreiras; 
III – encaminhar à Comissão de Gestão de 
Carreiras o ANEXO VIII constante deste 
decreto com a discriminação de todos os 
servidores avaliados e justificativa dos não 
avaliados pertencentes a cada unidade de 
trabalho.
Parágrafo único. É de inteira responsabilidade 
do representante e do avaliador a verificação/-
fiscalização de todos os dados necessários 
para a realização do Processo de Evolução 
Funcional.

CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 
DE DESEMPENHO

Art. 9º A Avaliação Periódica de Desempenho 
será realizada anualmente, para todos os 
servidores estatutários estáveis, integrantes do 
quadro permanente da Prefeitura do Município 
de Jaguariúna.
 Art. 10. Os documentos que compõem o 
processo da avaliação funcional são: 1. 
Instrumento de Avaliação Periódica de 
Desempenho; 2. Certificados, Graduações e 
Titulações; 3. Folha de Ocorrências, quando 
utilizada e 4. Folha de Remessa Coletiva.
Parágrafo único. O deferimento emitido pelo 
Departamento de Recursos Humanos com a 
aprovação da realização do curso de capacita-
ção, deverá ser enviado juntamente com o 
certificado deferido, sob pena de indeferimen-
to/invalidação do certificado.
Art. 11. A avaliação periódica de desempenho 
poderá ser realizada em conjunto pelo servidor 
avaliado, superior imediato e a equipe 
selecionada por este, na qual o avaliado esteja 
atuando, limitada ao máximo de 03 (três) 
participantes.
§ 1º A escolha da equipe é facultativa a cada 
superior imediato/mediato.
§ 2º A equipe deverá ser composta de 
servidores atuantes na unidade de trabalho do 
servidor avaliado e terá o papel de opinar 
acerca do desempenho funcional do servidor 
no exercício do seu cargo de atuação.
§ 3º Caberá ao avaliador atribuir a nota final ao 
servidor, relevando as opiniões da equipe, de 
forma justa e transparente.
§ 4º Após a finalização da avaliação, o superior 
imediato comunicará o resultado ao servidor, a 
nota atribuída, estabelecendo as metas de 
melhoria, caso necessário.
§ 5º Caberá ao servidor avaliado tomar ciência 
de sua avaliação, neste ato, podendo requerer 
uma cópia de sua avaliação.
§ 6º Caso o servidor avaliado se oponha a 
tomar ciência do resultado de sua avaliação, no 
prazo previsto do Cronograma (ANEXO IX), 
será considerado cientificado após o término 
do período.
Art. 12. Caso o servidor estiver afastado ou 
impossibilitado de comparecer à sua unidade 
de trabalho durante os períodos avaliativo/pre-
enchimento/finalização/envio, o procedimento 
não será prejudicado, devendo o avaliador/re-
presentante dar andamento aos trâmites do 
processo.

Art. 13. A Nota final atribuída ao servidor será 
inalterada, exceto por decisão judicial, erro ou 
recurso provido.
Art. 14. A avaliação não será prejudicada nos 
casos de:
I – servidor readaptado ou com restrição de 
função em relação à sua função de origem, 
mediante processo formalizado, através de 
Portaria publicada na Imprensa Oficial, desde 
que cumpra os requisitos do Decreto nº 3.442, 
de 23 de maio de 2016;
II – servidor cujo cargo encontra-se em 
vacância conforme o ANEXO VI, da LC nº 
209/2012.
Parágrafo único. O servidor que não se 
enquadrar nas situações acima e não estiver 
exercendo as funções do cargo de origem, 
enquanto não regularizar sua situação 
funcional, não poderá participar do Processo 
de Evolução Funcional.
Art. 15. Os instrumentos de avaliação periódica 
de desempenho, disponibilizados pela 
Comissão de Gestão de Carreiras serão: 
ANEXO I (quadro geral), ANEXO II (Professor 
de Educação Básica I e II), ANEXO III (guarda 
municipal e bombeiro civil municipal) e ANEXO 
IV (diretor de escola, coordenador pedagógico 
e supervisor de ensino).
Art. 16. Os profissionais do quadro do 
magistério sendo PEB I, PEB II, coordenador 
pedagógico, diretor de escola e supervisor de 
ensino, serão avaliados por instrumento 
específico, com dimensões pertinentes ao 
exercício da área de atuação, adequando-se às 
determinações legais do quadro do magistério.
Art. 17. O instrumento de avaliação de 
desempenho dos ocupantes do cargo de 
Guarda Municipal e Bombeiro Civil Municipal 
será composto por 04 (quatro) subitens 
integrantes de dimensões diferenciadas, a 
seguir:
I – subordinação;
II – conduta moral e profissionalismo que se 
revelem compatíveis com suas atribuições;
III – não cometimento de irregularidades 
administrativas;
IV – não ter praticado ilícito penal relacionado 
ou não com suas atribuições.
Parágrafo único. As informações contidas no 
Instrumento de Avaliação Periódica de 
Desempenho serão consideradas corretas para 
qualquer fim e caso haja conflito de informa-
ções é direito do servidor solicitar no ato da 
ciência a sua retificação. Não serão aceitos 
pedidos de revisão ou retificação após o prazo 
recursal.
Art. 18. O formulário da avaliação de desempe-
nho conterá um adendo para os processos de 
melhoria contínua, no qual o avaliador 
mencionará os treinamentos que possam 
contribuir para a melhoria do desempenho do 
servidor, conforme tabela abaixo: ASSINALAR 
O TREINAMENTO - INFORMÁTICA (    ) 
REDAÇÃO E GRAMÁTICA (  ) ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO (   ) LIDERANÇA (   ) ESPECÍFI-
COS DA UNIDADE DE ATUAÇÃO (   ) 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (   ) 
MOTIVAÇÃO (   ) OUTROS (   ).
Art. 19. A descrição das competências 
definidas para cada um dos formulários da 
Avaliação Periódica de Desempenho poderá 
ser revista ou modificada a cada processo pela 
Comissão de Gestão de Carreiras, tendo em 
vista o aperfeiçoamento do processo de 
avaliação dos servidores públicos municipais.
Art. 20. Fica estabelecida, para os fatores de 
avaliação, a pontuação máxima de 100 (cem) 
pontos, considerando-se para fins de Avaliação 
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Periódica de Desempenho.
§ 1º Cada aspecto deve ser analisado dentro 
de uma escala de conceitos e pontuação 
correspondente:
– INSATISFATÓRIO: 2,0 (dois) pontos;
– REGULAR: 3,0 (três) pontos;
– BOM: 4,0 (quatro) pontos;
– MUITO BOM: 4,5 (quatro e meio) pontos;
– EXCELENTE: 5,0 (cinco) pontos.
§ 2º O avaliador deverá, obrigatoriamente, 
justificar no campo “OBSERVAÇÕES” do 
Instrumento de Avaliação Especial de Desem-
penho, os seguintes casos: 1. Servidores com 
Nota 100 (cem), com justificativa de no mínimo 
200 (duzentos) caracteres; 2. Servidores com 
Nota 99,5 (noventa e nove vírgula cinco), com 
justificativa de no mínimo 100 (cem) caracte-
res; 3. Servidores com nota 99 (noventa e 
nove), com no mínimo 50 (cinquenta) caracte-
res; e 4. Servidores com nota inferior a 70 
(setenta) pontos, com justificativa de no mínimo 
50 (cinquenta) caracteres. A justificativa deverá 
esclarecer as principais atitudes ou comporta-
mentos que ensejaram a pontuação atribuída 
ao servidor.
Art. 21. Para os fatores da 4º dimensão 
INASSIDUIDADE e IMPONTUALIDADE 
constantes no instrumento avaliativo, poderá o 
servidor apresentar ao avaliador requerimento 
de justificativa de ausência ou atraso, conforme 
o ANEXO VI. O prazo será de até 02 (dois) dias 
úteis após a ocorrência dos fatos, para 
validação ou invalidação das justificativas 
apresentadas em decorrência dos descontos 
na pontuação final atribuída ao servidor.
Art. 22. O requerimento de justificativa de 
INASSIDUIDADE e IMPONTUALIDADE, 
conforme o ANEXO VI, fica limitado a 03 (três) 
durante o período avaliativo, sendo válido 
somente para o Processo de Avaliação 
Periódica de Desempenho para fins de 
Evolução Funcional.
Art. 23. Serão descontados 03 (três) pontos 
referentes à falta injustificada ao serviço 
público durante todo o expediente previsto para 
o dia de trabalho ou do indeferimento em razão 
da impertinência da justificativa de ausência.
Parágrafo único. A falta injustificada é a 
ausência ao serviço público sem a apresenta-
ção de requerimento ou no caso do requeri-
mento apresentado pelo servidor interessado 
ser indeferido pelo superior imediato, em razão 
da impertinência das justificativas apresenta-
das.
Art. 24. Nos casos de impontualidade, será 
descontado 1,0 (um) ponto em virtude do não 
cumprimento da(o):
I – Entrada e saída do expediente;
II – Entrada e saída para o almoço;
III – Horário de Trabalho de Planejamento 
Coletivo (HTPC), para PEB I e II;
IV – Horário de Trabalho de Planejamento 
Individual (HTPI), para PEB I e II.
Parágrafo único. Haverá impontualidade nos 
casos de atraso ou antecipação de saída do 
serviço superior a 15 (quinze) minutos.
Art. 25. O Edital de Classificação Provisória 
será elaborado segundo as regras e os critérios 
de desempate de cada Grupo Ocupacional, 
estabelecidos na Lei Complementar 209/2012.
Art. 26. Fica criado um modelo de Folha de 
Ocorrência/Relatório (ANEXO V).
Art. 27. Os documentos anexos não poderão 
ser substituídos por outros.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS

Art. 28. O servidor público municipal, partici-
pante do processo de Evolução Funcional 
poderá interpor recurso em 03 (três) fases, 
conforme os prazos constantes do ANEXO IX:
I – da nota final atribuída em sua avaliação 
periódica de desempenho;
II – da publicação da lista de validação ou 
invalidação dos certificados, diplomas e títulos;
III – da publicação da lista classificatória 
provisória.
Art. 29. Todos os recursos deverão ser 
protocolados pelo servidor junto ao Departa-
mento de Protocolo e Arquivo da Prefeitura do 
Município de Jaguariúna, no prazo determinado 
pelo Cronograma do ano corrente do Processo 
de Evolução Funcional, devendo apresentar 
por escrito as razões de sua interposição, em 
formulário próprio disponibilizado no site da 
Prefeitura do Município de Jaguariúna.
Parágrafo único. Somente o servidor partici-
pante do processo de evolução funcional 
poderá recorrer na forma do elencado no art. 
29 do presente decreto.
Art. 30. O recurso somente será provido 
quando:
I – forem preenchidos todos os pressupostos 
de admissibilidade para a interposição do 
recurso;
II – a avaliação de desempenho não for 
executada na forma prevista do presente 
decreto;
III – o avaliador acatar as razões expostas pelo 
servidor competindo-lhe a legitimidade para 
realizar as alterações que julgar pertinentes;
IV – os fatos alegados forem comprovadamen-
te verídicos mediante provas documentais ou 
testemunhais, garantido o contraditório e a 
ampla defesa.
Art. 31. O prazo para o julgamento dos 
recursos pela Comissão de Gestão de 
Carreiras e pela Secretaria de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura será estabelecido no 
Cronograma do Processo de Evolução 
Funcional do ano corrente.

CAPÍTULO IV
DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Art. 32. O processo de evolução funcional 
ocorrerá anualmente, tendo seu efeito 
financeiro a partir de 1º de março de cada 
exercício.
Art. 33. Para a evolução funcional a Secretaria 
de Administração e Finanças de Jaguariúna 
fará a previsão orçamentária anual, determi-
nando os limites a serem utilizados, respeitan-
do as determinações da Lei Complementar nº 
209/2012.
Art. 34. Os recursos previstos para evolução 
funcional dos servidores serão distribuídos 
entre os Grupos Ocupacionais, de acordo com 
a massa salarial de cada um deles. Tais 
recursos serão repartidos num total de 50% 
(cinquenta por cento) para a Progressão 
Horizontal e 50% (cinquenta por cento) para a 
Progressão Vertical.
§ 1º Entende-se por Massa salarial do grupo: 
soma do vencimento mensal dos servidores 
pertencentes a um Grupo Ocupacional para 
obtenção de um cálculo proporcional de 
comprometimento da folha de pagamento dos 
servidores públicos municipais.
§ 2º Entende-se por Grupo Ocupacional: 
conjunto de cargos públicos com atribuições 
ocupacionais de complexidade semelhante, 
para fins de evolução funcional.
§ 3º Ao se considerar a verba destinada para o 
Processo de Evolução Funcional do servidor 

serão calculados todos os impactos/acrésci-
mos/encargos patronais fruto da ascensão 
funcional de cada servidor do ano vigente.
§ 4º Quanto às Modalidades Horizontal e 
Vertical: O servidor público habilitado para a 
Progressão Funcional vertical participará, 
concomitantemente, na modalidade horizontal, 
podendo ser contemplado financeiramente em 
apenas uma modalidade a cada processo de 
Evolução Funcional.
§ 5º Eventuais sobras da Progressão Vertical 
serão utilizadas na Progressão Horizontal do 
próprio Grupo Ocupacional. Remanescentes 
sobras poderão ser utilizadas na Evolução 
Funcional dos Grupos Ocupacionais que 
tiverem mais servidores habilitados.
§ 6º Caso ainda existam sobras da dotação 
orçamentária destinada à Evolução Funcional, 
o valor será devolvido ao orçamento municipal.
§ 7º Os Editais de Classificação Provisória, 
Final e dos servidores que evoluirão no Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos serão 
elaborados em ordem decrescente de notas, 
segundo os grupos ocupacionais: 1. Ensino 
Fundamental Incompleto, 2. Ensino Fundamen-
tal Completo, 3. Ensino Médio, 4. Ensino 
Superior, 5. Lista Gerencial, 6. Guarda 
Municipal e Bombeiro Civil Municipal, 7. 
Professor de Educação Básica I, 8. Professor 
de Educação Básica II.
Art. 35. A Comissão de Gestão de Carreiras, no 
processo de Evolução Funcional dos servido-
res estáveis, é responsável por:
I – acompanhar integralmente os processos de 
Evolução Funcional e de Avaliação Periódica 
de Desempenho dos servidores do Quadro 
Geral, Magistério e Guarda Municipal / 
Bombeiros Civis Municipais da Prefeitura;
II – gerenciar o sistema de avaliação de 
desempenho;
III – orientar e esclarecer sobre o processo de 
avaliação periódica de desempenho.
Art. 36. Os prazos e fases do Processo de 
Evolução Funcional serão estabelecidos no 
Cronograma do ano corrente do presente 
decreto.
Art. 37. Os servidores habilitados à evolução 
funcional ficarão sujeitos sucessivamente aos 
seguintes limites:
I – limite orçamentário;
II – limite máximo de servidores por progres-
são.

CAPÍTULO V
DOS GRUPOS OCUPACIONAIS

Art. 38. Os grupos ocupacionais são divididos 
por cargos conforme a tabela abaixo:

CAPÍTULO VI
DA TITULAÇÃO

Art. 39. Os certificados, diplomas e títulos 
apresentados para fins de Evolução Funcional 
serão analisados, assinados e carimbados pelo 
avaliador, que certificará sua autenticidade, 
validade e correlação com as atribuições do 
cargo do servidor interessado.
§ 1º Os cursos de capacitação dos ocupantes 
do quadro geral deverão ter a aprovação do 
Departamento de Recursos Humanos, 
conforme o art. 598, § 2º, I, da LC nº 209/2012.
§ 2º Os cursos de capacitação e pós-gradua-
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ção deverão ser correlacionados à área de 
atuação do cargo.
§ 3º Os títulos de graduação apresentados por 
servidores ingressantes no cargo com o nível 
técnico deverão ser inerentes à área de 
atuação do cargo.
§ 4º Os certificados de graduação apresenta-
dos por servidores pertencentes ao grupo do 
Ensino Fundamental Completo e Ensino Médio 
poderão estender-se a quaisquer outras áreas 
de estudo.
§ 5º Serão aceitos Certificados de Cursos de 
Ensino à Distância – EAD, com o código de 
segurança para assegurar a autenticidade do 
documento.
§ 6º Deverá o servidor apresentar cópia 
simples dos certificados, diplomas e títulos 
independentemente de tê-las apresentado em 
exercícios anteriores.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. O instrumento de Avaliação Periódica 
de Desempenho será usado como critério 
classificatório e eliminatório para todos os 
grupos ocupacionais, tanto na Progressão 
Horizontal quanto na Progressão Vertical.
Art. 41. Está habilitado à Progressão Funcional 
o servidor que obtiver 02 (dois) desempenhos 
superiores à média do Grupo Ocupacional a 
que pertence, considerados os 03 (três) últimos 
Processos de Avaliação de Desempenho.
Parágrafo único. O servidor que não for 
avaliado durante este período terá a contagem 
de tempo interrompida a partir do ano em que 
não participou do Processo de Evolução 
Funcional, recomeçando a contagem do tempo.
Art. 42. As despesas com a execução do 
presente decreto ocorrerão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementa-
das, caso necessário.
Art. 43. É vedada a Evolução Funcional aos 
ocupantes de cargos de direção sindical e 
representação sindical, enquanto perdurar o 
mandato, servidores não pertencentes ao 
regime jurídico único estatutário (RPPS) e 
agentes políticos.
Art. 44. Todo servidor que se tornar estável 
antes do início do período de preenchimento do 
instrumento avaliativo, participará do Processo 
de Evolução Funcional do ano corrente.
§ 1º Caberá à Chefia imediata analisar quais 
são os servidores que se tornaram estáveis 
durante o ano corrente e preencher o 
instrumento de Avaliação Periódica de 
Desempenho, para fins de Evolução Funcional.
§ 2º O período avaliativo será igual para todos 
os servidores, tanto os estáveis, quanto 
àqueles que se tornarão estáveis no cargo de 
origem.
Art. 45. Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Art. 46. Ficam revogadas as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 
de agosto de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo
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DECRETO Nº 3.815, de 16 de agosto 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$ 450.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta mil reais) conforme as seguintes 
dotações orçamentárias vigentes:
DE:
4.122.2.2002.339030 Material de 
Consumo................................... F=39 
R$ 300.000,00
8.244.25.2003.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física.......... F=104 R$ 
50.000,00
15.451.8.2008.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física.......... F=276 R$ 
10.000,00
26.452.5.2005.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física.......... F=376 R$ 
90.000,00
 
TOTAL.................................................................
.. R$               450.000,00
PARA:
4.122.2.2002.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica........ F=41 R$ 
300.000,00
8.244.25.2003.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica........ F=107 R$ 
50.000,00
15.451.8.2008.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica........ F=277 R$ 
10.000,00
6.181.4.2009.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica........ F=358 R$ 
90.000,00
 
TOTAL.................................................................
. R$ 450.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 
de agosto 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 3.817, de 17 de agosto 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$ 44.434,36 (quarenta e 
quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais 
e trinta e seis centavos) conforme as seguintes 
dotações orçamentárias vigentes:
DE:
15.452.24.2024.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica....... F=264 R$ 
24.434,36
8.244.25.2003.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física.......... F=104 R$ 
10.000,00
27.812.23.2023.339030 Material de 
Consumo................................... F=206 
R$ 5.000,00
6.181.4.2009.339030 Material de 
Consumo................................... F=356 
R$ 5.000,00
 
TOTAL.................................................................
.. R$                 44.434,36
PARA:
15.452.24.1011.449051 Obras e 
Instalações........................................ F=249 
R$ 24.434,36
8.244.25.2003.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica........ F=107 R$ 
10.000,00
27.812.23.2023.339036 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Física........... F=207 R$ 
5.000,00
6.181.4.2009.339039 Outros Serv. de 
Terc. – Pessoa Jurídica........ F=358 R$ 
5.000,00
 
TOTAL.................................................................
. R$ 44.434,36
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 17 
de agosto 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 3.816, de 17 de agosto de 2018.

Institui e convoca a I Conferência do Plano 
Municipal de Educação de Jaguariúna, e dá 
outras providências.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e
CONSIDERANDO a necessidade do constante 
aprimoramento de mecanismos de planejamen-
to educacional participativo;
CONSIDERANDO a necessidade de traduzir 
ações educacionais da Secretaria de Educação 
de Jaguariúna em políticas educacionais que 
assegurem a qualidade da educação;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, da Lei 
Federal nº 13.005/2014 e Portaria 766/2017, 
alterada pela Portaria 437/2018, que dispõe 
sobre o Monitoramento e Avaliação do Plano 
Municipal de Educação,
DECRETA:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Secretaria 
de Educação de Jaguariúna, a I Conferência do 
Plano Municipal de Educação de Jaguariúna, 
com o objetivo de apresentar e validar as 
ações realizadas pela Secretaria de Educação 
de Jaguariúna, durante o ciclo de Monitora-
mento e Avaliação do Plano Municipal de 
Educação.
Parágrafo único. A Conferência aludida no 
caput fica convocada para o dia 27 de agosto 
de 2018, a ser realizada nas dependências do 
Centro Universitário de Jaguariúna (UNIFAJ I), 
localizado na Rua Amazonas, nº 504, Bairro 
Dom Bosco, em Jaguariúna-SP, as 08:00 
horas, cujas inscrições para participação 
poderão ser feitas no período de 20 a 23 de 
agosto de 2018, através de formulário online 
disponível no link do portal da Prefeitura.
Art. 2º São atribuições da Secretaria de 
Educação de Jaguariúna:
I – oferecer suporte técnico, administrativo e 
financeiro relevantes para a realização da I 
Conferência do Plano Municipal de Educação 
de Jaguariúna;
II – fornecer materiais de divulgação e 
infraestrutura para a mobilização e realização 
da I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna;
III – garantir o registro de todas as atividades 
do evento.
Art. 3º São atribuições da Coordenadora Geral 
do Plano Municipal de Educação coordenar a I 
Conferência do Plano Municipal de Educação 
de Jaguariúna e:
I – presidir as Plenárias Inicial e Final;
II – propor a criação de um portal eletrônico, 
hospedado no site da Prefeitura do Município 
de Jaguariúna, visando atender a demanda da 
participação social/educacional;
III – estabelecer informações para a criação 
dos banners, convites, ofícios e outros meios 
de publicidade;
IV – organizar e acompanhar o cronograma da 
conferência.
Art. 4º A I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna será composta por 
Eixos Temáticos, com os respectivos Coorde-
nadores, Relatores e Responsáveis:
a) Eixo I – Educação Infantil – Meta 1 / 
Educação Especial – Meta 4 / Educação 
Integral – Meta 6:
Coordenador: Patrícia Mendes Pereira – RG nº 
26.792.817-8
Relator: Elaine Cristina Ferraz da Silva – RG nº 
24.177.514-0
Responsável pelo Credenciamento: Maria 
Elvira Bolzani Almeida Nóbrega Luz – RG nº 
26.668.013-6
b) Eixo II – Ensino Fundamental – Metas 2, 5, 
6, 7, 8, 9 e 10 / Ensino Médio – Meta 3:
Coordenador: Aparecida Margareth da Cunha 
Cavelo – RG nº 24.836.552-6
Relator: Luciene Mara de Lima – RG nº 
43.105.077-6
Responsável pelo Credenciamento: Luciana 
Aparecida Moreira Sisti – RG nº 25.403.658-2
c) Eixo III – Gestão Democrática / Valorização 
do Magistério – Metas 19, 13, 15, 16, 17 e 18:
Coordenador: Rosali Aparecida Mussato da 
Silva – RG nº 9.387.837-0
Relator: Cleber Teixeira de Souza – RG nº 
34.692.380-3
Responsável pelo Credenciamento: Marilza 
Aparecida Strasser Scheltinga – RG nº 
19.948.595-1
d) Eixo IV – Investimento Público em Educação 
– Meta 20:
Coordenador: Irisbel Teixeira Brandão Almeida 

– RG nº MG 7.711.702
Relator: Edson José Domingues – RG nº 
27.081.753-0
Responsável pelo Credenciamento: Henrique 
Correa Lima – RG nº 40.275.217-X
Art. 5º São atribuições do coordenador de cada 
eixo presidir por meio de projeção multimídia, 
as ações, estratégias / metas / notas técnicas 
que já foram atingidas e as que não foram 
atingidas e, na sequência, a validação. Caberá 
ao relator, durante a exposição, preencher o 
formulário por eixo.
Art. 6º A estrutura e os procedimentos 
operacionais da I Conferência do Plano 
Municipal de Educação estão definidos no 
Regimento Interno anexo, que foi apresentado 
pela Secretária de Educação de Jaguariúna ao 
Conselho Municipal de Educação, nos termos 
do art. 3º, da Lei Complementar Municipal nº 
251, de 20/03/2014, e da Lei Orgânica do 
Município, incentivando-o na contribuição da 
divulgação, objetivando o envolvimento da 
sociedade civil para integrar-se ao acompanha-
mento do Plano Municipal de Educação.
Art. 7º A I Conferência do Plano Municipal de 
Educação está administrativamente vinculada 
ao gabinete da Secretária de Educação de 
Jaguariúna e receberá o suporte técnico, 
administrativo e financeiro para garantir o seu 
funcionamento.
Art. 8º A participação na I Conferência do Plano 
Municipal de Educação será considerada de 
relevante interesse público e não será 
remunerada.
Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 17 
de agosto 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

I CONFERÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE JAGUARIÚNA
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DA REALIZAÇÃO, LOCAL E DATA
Art. 1º A I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna, definida pela 
Secretaria de Educação de Jaguariúna, 
Comissão Coordenadora, Equipe Técnica e 
Coordenadora Geral do Plano Municipal de 
Educação, será realizada no Centro Universitá-
rio de Jaguariúna (UNIFAJ I), localizado na Rua 
Amazonas, 504 – Bairro Jardim Dom Bosco, na 
cidade de Jaguariúna/SP, no dia 27 de agosto 
de 2018, das 8h00 as 13h00.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º A I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna tem por objetivo 
apresentar e validar as ações realizadas pela 
Secretaria de Educação, durante o ciclo de 
Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal 
de Educação.

CAPÍTULO III
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DA METODOLOGIA NAS ETAPAS DA I 
CONFERÊNCIA 
Art. 3º A I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna ocorrerá em âmbito 
municipal e será organizada pela Comissão 
Coordenadora e Coordenadora Geral do PME. 
Art. 4º A Comissão Coordenadora é composta 
por membros da Secretaria de Educação de 
Jaguariúna, de Representantes da Secretaria 
de Administração e Finanças de Jaguariúna, de 
Representantes da Secretaria de Negócios 
Jurídicos de Jaguariúna e de Representantes 
do Conselho Municipal de Educação.
Art. 5º Caberá à Secretaria de Educação de 
Jaguariúna, com vistas a:
I – oferecer suporte técnico, administrativo e 
financeiro relevantes para a realização da I 
Conferência do Plano Municipal de Educação 
de Jaguariúna;
II – fornecer materiais de divulgação e 
infraestrutura para a mobilização e realização 
da I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna;
III – garantir o registro de todas as atividades 
do evento.
Art. 6º A I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna está organizada em 
04 (quatro) eixos, envolvendo as metas do 
PME:
Eixo I – Educação Infantil – Meta 1 / Educação 
Especial – Meta 4 / Educação Integral – Meta 
6;
Eixo II – Ensino Fundamental – Metas 2, 5, 6, 
7, 8, 9 e 10 / Ensino Médio – Meta 3;
Eixo III – Gestão Democrática – Metas 19, 13, 
15, 16, 17 e 18;
Eixo IV – Investimento Público em Educação – 
Meta 20.
Art. 7º Cada sala por eixo contemplará uma 
equipe, indicada pela Secretária de Educação 
de Jaguariúna, na proporção de:
I – um coordenador;
II – no mínimo, um relator;
III – um responsável pelo credenciamento.
§ 1º O coordenador de cada eixo presidirá, por 
meio de projeção multimídia, as ações, 
estratégias / metas / notas técnicas, que já 
foram atingidas e as que não foram atingidas e, 
na sequência a validação.
§ 2º Caberá ao relator, durante a exposição, 
preencher o formulário por eixo.
§ 3º Cada coordenador do eixo, após presidir 
os trabalhos da I Conferência do Plano 
Municipal de Educação de Jaguariúna, deverá 
entregar os seguintes documentos à Equipe 
Técnica: 
I – Lista de Presença de Participantes por Eixo;
II – Formulário por Eixo.
Art. 8º Na Plenária Final serão apreciadas as 
deliberações de cada eixo pelos participantes 
presentes.

CAPÍTULO IV
DA PROGRAMAÇÃO
Art. 9º A I Conferência do Plano Municipal de 
Educação de Jaguariúna terá a seguinte 
programação:
I – Credenciamento por Eixo;
II – Solenidade de abertura;
III – Plenária Inicial e Metodologia da proposta 
SASE/MEC;
IV – Leitura e Aprovação do Regimento Interno;
V – Apresentação das metas nas salas por 
eixo;
VI – Plenária Final; e
VII – Encerramento.
Parágrafo único. Até a aprovação do Regimen-
to Interno, a Conferência será coordenada pela 

Secretária de Educação de Jaguariúna, ad 
referendum.

CAPÍTULO V
DA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA
Art. 10. Participarão da I Conferência do Plano 
Municipal de Educação de Jaguariúna 
representantes: Poder Público, Câmara de 
Vereadores, Ministério Público, Segmentos na 
área Educacional, Conselhos Escolares, 
Associações de Pais e Mestres, Setores 
Sociais, entidades que atuam na área da 
educação e outros profissionais e munícipes 
interessados em contribuir para a melhoria da 
educação. 

CAPÍTULO VI
DAS INSCRIÇÕES E DO CREDENCIAMENTO
Art. 11. As inscrições serão realizadas entre os 
dias 20 a 23 de agosto de 2018, através do 
Formulário de Inscrição Online, disponível no 
link do portal da Prefeitura do Município de 
Jaguariúna e o credenciamento dos inscritos 
será feito junto à estrutura instalada na entrada 
de cada sala/eixo, as 8h00.
§ 1º Os participantes deverão, no ato da 
inscrição, indicar 01 (um) eixo, de sua 
preferência, para participação na Conferência;
§ 2º Cada eixo comportará 40 (quarenta) 
inscrições. Completadas as vagas, as 
inscrições serão encerradas.
Art. 12. Os participantes com deficiência 
deverão indicar, no Formulário de Inscrição 
Online, o recurso de acessibilidade necessário 
para sua plena participação na Conferência.
Art. 13. Novas inscrições poderão ser realiza-
das pessoalmente no dia da Conferência, caso 
haja vagas.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14. Os casos omissos neste Regimento 
serão resolvidos pela Coordenação Geral do 
PME e a Secretária de Educação de Jaguariú-
na.
Art. 15. O presente Regimento entrará em vigor 
após sua aprovação na Plenária da I Conferên-
cia do Plano Municipal de Educação de 
Jaguariúna.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 17 
de agosto de 2018.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

PORTARIA Nº 1.117, de 16 de agosto 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, ELIANE HELENA 
TEIXEIRA BERGO, R.G. nº 17.294.400-4 
SSP/SP, do cargo de Professor de Educação 
Básica II – PEB II, que ocupava junto ao 
Departamento de Ensino Fundamental da 
Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 15 de 
agosto de 2018.

PORTARIA Nº 1.118, de 16 de agosto de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais e, conforme o preceituado no art. 51, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:
a) Designar os servidores adiante mencionados 
para, sem prejuízo das atribuições afetas aos 
seus respectivos empregos, constituírem, sob a 
presidência do primeiro, delegando, aos 
mesmos, os poderes contidos no art. 6º do 
Decreto Municipal nº 3.534, de 27 de março de 
2017, COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, objetivando o processamento e 
julgamento das licitações a serem perpetradas 
pela Administração Municipal no decorrer de 
2018: NAYMA TICIANE DE ALMEIDA PESSIN - 
R.G. nº 41.571.803-X; RICARDO MOREIRA 
BARBOSA – R.G. nº 37.681.076-2 e MÁRCIO 
OLIVARI – R.G. nº 25.367.192-9.
b) Designar para suplentes da aludida 
comissão os servidores seguintes: RENATO 
RIBEIRO GOIVINHO, R.G. nº 30.277.747-7; 
MARISA APARECIDA RISSATTI, R.G. nº 
17.760.047- SSP/SP e LUCIENE DELL 
VECCHIO, R.G. nº 14.269.413.
c) Substituirá o presidente, no caso de 
impedimento ou ausência, e suceder-lhe-á, no 
de vaga, o membro imediato na ordem de 
designação, subindo pela mesma ordem o 
respectivo suplente.
d) Fica revogada a Portaria nº 1.512, de 20 de 
dezembro de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
Em vista da classificação no Processo Seletivo 
nº 01/2018, convocamos os abaixo relaciona-
dos para comparecerem à Prefeitura do 
Município de Jaguariúna – Secretaria de 
Educação, sito à Rua Coronel Amâncio Bueno, 
nº 400 – Centro, visando medidas para 
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPO-
RÁRIA, pelo Regime da CLT, para atender 
situações de excepcional interesse público 
(quando houver situação de vacância transitó-
ria, caracterizada por faltas, afastamentos e 
licenças de servidores titulares).
Os interessados deverão comparecer na 
Secretaria de Educação no período de 20 de 
agosto de 2018 a 21 de agosto de 2018 
(segunda à terça-feira), e em seguida se 
apresentarem no Departamento de Recursos 
Humanos, sito à Rua José Alves Guedes, nº 
370 – Centro, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 
às 16:00, munidos da Carteira de Vacinação e 
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 
Social), necessárias para a realização do 
exame de saúde admissional.
O não comparecimento no prazo informado, 
caracterizará desistência às vagas temporárias, 
ensejando a convocação dos classificados 
imediatos.

 Cargo: PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental)
72º Caroline de Carvalho Pereira de 
Campos
73º Ieda Silva Marsulo

*o classificado da posição 71° já foi convocado 
e compareceu

 Cargo: PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I (Educação Especial)
49º Adriana Regina da Silva Esperança
50º Renata Mamelli

 Cargo: PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA II (Educação Especial)
24º Amanda Novaes dos Santos

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
II (Disciplinas)

INGLÊS:
10º Najla Cristina de Godoy

 Cargo: TÉCNICO EM EDUCAÇÃO
122º Wingrid Aparecida Galans dos Reis
123º Mayara Jackeline Oliveira Vasconce-
los
124º Maiara Lucas Nardim de Moraes
125º Táis Lucas
126º Renata Mamelli
127º Mayara Vedovato Galvão
128º Pamela Regina Fernande
129º Cristiane de Lima Gonçalves
130º Tayna Kelly de Sousa

Jaguariúna, 17 de agosto de 2018.

Departamento de Recursos Humanos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2018 – 
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 114/2018, cujo 
objeto é a aquisição de 01 (um) veículo 
automotor biocombustível com capacidade 
para 05 (cinco) passageiros, conforme demais 
especificações descritas no Edital. A data para 
o credenciamento e o recebimento dos 
envelopes se dará no dia 03 de Setembro 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 gratuita-
mente através do site www.licitacoes.jaguariu-
na.sp.gov.bra partir do dia 20 de Agosto de 
2018. Mais informações poderão ser obtidas 
pelos telefones: (19) 3867-9801, com Aline, 
(19) 3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9707, 
com Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19) 
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757, com 
Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael, (19) 
3867-9760, com Luciano, (19) 3867-9825, com 
Renato ou pelo endereço eletrônico: rafael_lici-
tacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 17 de Agosto de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE SUSPENSÃO E DESIGNAÇÃO DE 
NOVA DATA PARA APRESENTAÇÃO E 
ABERTURA DOS ENVELOPES
PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2018 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que a data de apresentação e abertura dos 
envelopes do Pregão acima mencionado que 
ocorreria no dia 23 de Agosto de 2018, às 
14:00 horas, foi suspensa por motivos insertos 
no processo licitatório. Informamos ainda que a 
nova data para credenciamento e apresenta-
ção dos envelopes e abertura, cujo objeto é a 
eventual prestação de serviços de reparo em 
pavimento asfáltico, conforme demais 

Dep. de Recursos Humanos
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especificações descritas no Edital, se dará no 
dia 30 de Agosto de 2018 às 09:00 horas. O 
Novo 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 20 de Agosto de 2018. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19) 
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757, com 
Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael, (19) 
3867-9760, com Luciano, (19) 3867-9825, com 
Renato ou pelo endereço eletrônico: aline_lici-
tacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 17 de Agosto de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que encontra-se aberto nesta Prefeitura, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2018, cujo 
objeto é a prestação de serviços de transporte 
escolar para a Rede Municipal de Ensino, 
conforme demais especificações descritas no 
Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 31 
de Agosto 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 – Jaguariú-
na/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.licita-
coes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 20 de 
Agosto de 2018. Mais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9807, com Nayma, (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9708, 
com Rafael, (19) 3867-9760, com Luciano, (19) 
3867-9825, com Renato ou pelo endereço 
eletrônico: luciano_licitacao@jaguariuna.sp.go-
v.br.
Jaguariúna, 17 de Agosto de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2018 – 
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 118/2018, cujo 
objeto é a aquisição de 150 (cento e cinquenta) 
unidades de zimbra de concreto FCK 18 MPA, 
conforme demais especificações descritas no 
Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 03 
de Setembro 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 – Jaguariú-
na/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.licita-
coes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 20 de 
Agosto de 2018. Mais informações poderão ser 

obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9807, com Nayma, (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9708, 
com Rafael, (19) 3867-9760, com Luciano, (19) 
3867-9825, com Renato ou pelo endereço 
eletrônico: luciano_licitacao@jaguariuna.sp.go-
v.br.
Jaguariúna, 17 de Agosto de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2018 – COM 
COTA PRINCIPAL E COM COTA RESERVA-
DA/EXCLUSIVO 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 119/2018, cujo 
objeto é a aquisição de hidrômetros, conforme 
quantidades e demais especificações descritas 
no Edital. A data para o credenciamento e o 
recebimento dos envelopes se dará no dia 04 
de Setembro 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 – Jaguariú-
na/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.licita-
coes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 20 de 
Agosto de 2018. Mais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones: 19) 3867-9801, com 
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9807, com Nayma, (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9708, 
com Rafael, (19) 3867-9760, com Luciano, (19) 
3867-9825, com Renato ou pelo endereço 
eletrônico: rafael_licitacoes@jaguariuna.sp.go-
v.br.
Jaguariúna, 17 de Agosto de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que encontra-se aberto nesta Prefeitura, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018, cujo 
objeto é o fornecimento de cestas básicas, 
conforme quantidades e demais especificações 
descritas no Edital. A data para o credencia-
mento e o recebimento dos envelopes se dará 
no dia 30 de Agosto 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 20 de Agosto de 2018. 
Mais informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19) 
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757, com 
Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael, (19) 
3867-9760, com Luciano, (19) 3867-9825, com 
Renato ou pelo endereço eletrônico: esther@-
jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 17 de Agosto de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E NOVA 
DATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA LEITURA 
DE RELATÓRIO.
PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
através de seu Pregoeiro, torna público e para 
conhecimento dos interessados que a licitante 
Vital Hospitalar Comercial Ltda, foi considerada 
desclassificada no item 13 por motivos insertos 
no processo licitatório. Diante do exposto 
convocamos todas as licitantes para realizar 
leitura de relatório de análise das amostras na 
sessão pública marcada para 20 de Agosto de 
2018, às 10:00 horas, visando continuidade no 
processo licitatório, na Sala de Licitações da 
Prefeitura, localizada na Rua Alfredo Bueno, nº 
1.235, Centro, Jaguariúna.
Marcos Roberto Lemes
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que fica revogado em todos os termos o 
Pregão acima mencionado, que tem como 
objeto “a contratação de empresa para 
prestação de serviços de jardinagem”, por 
motivos insertos no processo.
Jaguariúna, 14 de Agosto de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE PREGÃO DESERTO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado que tem por 
objeto o fornecimento eventual e parcelado de 
milho, quirela, ração para coelho e ração para 
peixe, fora declarado deserto pela ausência de 
licitantes. 
Secretaria de Gabinete, 15de Agosto de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2018
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado, 
que tem como objeto “Aquisição e Instalação 
de Raio X fixo digital”, cuja abertura de 
envelopes ocorreria dia 20 de Agosto de 2018, 
às 09:00 horas, encontra-se SUSPENSO, por 
motivos insertos no processo licitatório.
Jaguariúna, 17 de agosto de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino 
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E RATIFICA-
ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2018
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o recurso apresentado pela 
licitante Krenke Brinquedos Pedagógicos Ltda., 
foi considerado improcedente, ficando 
adjudicado os Lotes 04, 05, 07 e 08 à licitante 
Strongfer Indústria e Comercio de Produtos 
Eireli EPP.
Jaguariúna, 15 de agosto de 2018.
Aline Fernanda Arruda Leite –Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva - 
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-

ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2018.
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado, 
que tem por objeto fornecimento eventual e 
parcelado de material odontológico, foi 
adjudicado no dia 13 de agosto de 2018 e 
homologado respectivamente no dia 14 de 
agosto de 2018, em favor das licitantes a 
seguir com seus respectivos itens, valores 
unitários e totais:
Fornecedor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA 
EIRELI - CNPJ - 06.175.908/0001-12

Total Fornecedor R$ 14.491,88 - (Quatorze mil, 
quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e 
oito centavos)  

Fornecedor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP - 
CNPJ - 08.849.206/0001-00
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Total Fornecedor R$ 18.387,37 - (Dezoito mil, 
trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete 
centavos)  Fornecedor: GIOMETTI E GIOMET-
TI LTDA ME - CNPJ - 56.397.540/0001-05

Total Fornecedor R$ 13.939,60 - (Treze mil, 
novecentos e trinta e nove reais e sessenta 
centavos) 

Homologando ainda que o item 08 foi conside-
rado deserto e os itens 02 e 29 foram conside-
rados fracassados.
Secretaria de Gabinete, 14 de agosto de 2018.
Luciene Dell Vecchio - Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva - 
Secretária de Gabinete

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11801/2018
DISPENSA N° 019/2018
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de 
Saúde que autorizou a Dispensa de Licitação, 
com fundamento no Artigo 24, Inciso IV, da Lei 
nº 8666/93, a favor da empresa ONCO PROD 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES E ONCOLÓGICOS LTDA – inscrita no 
CNPJ nº 04.307.650/0012-98, para aquisição 
de 180 cápsulas do medicamento Crizotinib 
250 mg – Marca: Xalkori pelo valor global de 
R$ 58.235,40 (cinquenta e oito mil duzentos e 
trinta e cinco reais e quarenta centavos).
Em face do disposto no artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, vez que o processo encontra-se 
devidamente instruído.
Jaguariúna, 17 de agosto de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11801/2018
DISPENSA N° 019/2018
Contratada: OncoProd Distribuidora de 
Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA – 
CNPJ: 04.307.650/0012-98
Objeto: aquisição de 180 cápsulas do medica-
mento Crizotinib 250 mg – marca Xalkori
Prazo do Objeto: 30 (trinta) dias.
Valor global: R$ 58.235,40
Base legal: artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
Secretaria de Gabinete, 17 de agosto de 2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11591/2018
DISPENSA N° 018/2018
RATIFICO o ato da Senhora Secretária de 
Assistência Social que autorizou a dispensa de 
licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso 
XIII, da Lei nº 8666/93, a favor do SENAC 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial), CNPJ nº 03.709.814/0029-99, para 
contratação de cursos e oficinas pedagógicas, 
pelo valor total de R$ 69.910,00 (sessenta e 
nove mil, novecentos e dez reais), cujo o 
período será de 07 (sete) meses. 
Em face ao disposto no artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 16 de agosto de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11591/2018
DISPENSA N° 018/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratado: SENAC (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL) - CNPJ nº 
03.709.814/0029-99.
Objeto: Contratação de cursos e oficinas 
pedagógicas
Prazo do Objeto: 07 (sete) meses.
Valor Total: R$ 69.910,00

Base legal: Artigo 24, inciso XIII da Lei 
8.666/93
Secretaria de Gabinete, 16 de agosto de 2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 168/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Flex – Comércio e Represen-
tação Ltda. - CNPJ 10.350.473/0001-72.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
areia fina. – itens 01 e 02.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 21.750,00.
Secretaria de Gabinete, 01 de agosto de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE 
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 169/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
CONTRATADA: J.G.O. Locadora de Veículos, 
Transportes e Turismo Ltda. - EPP. - CNPJ 
12.351.801/0001-80.
Fica renovada a vigência do Contrato por 
mais12(doze)meses,apartirde18deJulho-
de2018, no total serão realizadas até 1.590 
(Um mil, quinhentos e noventa) viagens para 
Campinas;
O valor por viagem é de R$170,00(Cento e 
setenta reais);
Dá-seaesteaditamentoovalortotalestimado-
deR$270.300,00(Duzentos e setenta mil e 
trezentos reais);
Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições do contrato e do correlato 
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 17 de julho de 2018.
Rita de Cassia Magalhães Dias
Respondendo interinamente pela Secretária de 
Gabinete

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que em publicação veiculada em 
11 de agosto de 2018, às fls. 18, neste jornal, 
onde se lê: “...Processo Administrativo nº 
111.393/2018...” lê-se: “...Processo Administra-
tivo nº 11.393/2018...”
Secretaria de Gabinete, 13 de agosto de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva – 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 020/2016
Contrato nº 186/2016
Contratado: Fiorilli Software LTDA – CNPJ: 
01704233/0001-38
Objeto: Continuidade na prestação de serviço 
de Locação de Sistema de Contabilidade 
Pública Previdenciária para atendimento ao 
regime próprio de previdência social – 
Jaguariúna Previdência.
Fica renovada por mais 04 (quatro) meses a 
vigência do Contrato supra mencionado, a 
partir de 27 de julho de 2018.
Permanece inalterado o valor mensal da 
locação de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais).
Dá-se a este aditamento o valor total de R$ 
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições do contrato e do correlato 
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 27 de julho de 2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 163/2018
Pregão Presencial  nº 80/2018
Empenho: 17915/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Gabinete      
Detentora: Marcio Luiz Borges – ME               
CNPJ: 12.136.260/0001-78
Objeto: Prestação de serviços de sonorização 
e iluminação            
Valor do Empenho: R$ 1.847,50
Data do Empenho: 07/08/2018
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: 17977/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administra-
ção e Finanças      
Detentora: Phabrica de Produções Serviços de 
Propaganda e Publicidade LTDA – EPP                
CNPJ: 00.662.315/0001-02
Objeto: Serviços de publicação de atos oficiais 
em jornal de grande circulação no Estado de 
São Paulo e Diário oficial da União             
Valor do Empenho: R$ 3.560,91
Data do Empenho: 10/08/2018
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 163/2018
Pregão Presencial  nº 080/2018
Empenho: 17962/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer      
Detentora: Marcio Luiz Borges – ME                 
CNPJ: 12.136.260/0001-78
Objeto: Serviço de sonorização             
Valor do Empenho: R$ 2.825,38
Data do Empenho: 10/08/2018
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: 17962/2018
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$ 92,69
Data do Empenho: 10/08/2018
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 167/2018
Pregão Presencial  nº 074/2018
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Empenho: 17976/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e 
Serviços      
Detentora: Elisangela de Fátima Azanha – EPP                
CNPJ: 01.719.204/0001-40
Objeto: Fornecimento de areia média              
Valor do Empenho: R$ 10.781,25
Data do Empenho: 10/08/2018
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 224/2017
Pregão Presencial  nº 106/2017
Empenho: 17974/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde      
Detentora: Barbosa & Penteado LTDA – ME                 
CNPJ: 68.207.307/0001-00
Objeto: Prestação de serviço de auto elétrica               
Valor do Empenho: R$ 275,00
Data do Empenho: 10/08/2018
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 224/2017
Pregão Presencial  nº 106/2017
Empenho: 17965/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras e 
Serviços      
Detentora: Barbosa & Penteado LTDA – ME                 
CNPJ: 68.207.307/0001-00
Objeto: Prestação de serviço de auto elétrica               
Valor do Empenho: R$ 786,50
Data do Empenho: 10/08/2018
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 079/2018
Pregão Presencial  nº 030/2018
Empenho: 18059/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde       
Detentora: Agro Pecuária Ditinho LTDA – EPP                 
CNPJ: 53.994.562/0001-64
Objeto: Aquisição de ração para animais                
Valor do Empenho: R$ 5.824,30
Data do Empenho: 20/07/2018
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 002/2018
Pregão Presencial  nº 174/2017
Empenho: 18060/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde       
Detentora: Licitavet Comercial LTDA – EPP                  
CNPJ: 09.483.617/0001-80
Objeto: Aquisição de ração para animais                
Valor do Empenho: R$ 2.436,00
Data do Empenho: 16/07/2018
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 282/2017
Pregão Presencial  nº 148/2017
Empenho: 18122/2018

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação       
Detentora: Central Brasil Distribuidora de 
Artigos de Papelaria LTDA – ME                   
CNPJ: 67.151.563/0001-51
Objeto: Solicitação de papel sulfite A3                
Valor do Empenho: R$ 2.920,00
Data do Empenho: 13/08/2018
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 283/2017
Pregão Presencial  nº 148/2017
Empenho: 18123/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação       
Detentora: Irineu Valentim Tonelotto – ME                   
CNPJ: 26.690.808/0001-31
Objeto: Solicitação de papel sulfite A4                
Valor do Empenho: R$ 29.838,00
Data do Empenho: 13/08/2018
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 219/2017
Pregão Presencial  nº 105/2017
Empenho: 18124/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e 
Cultura      
Detentora: Pegorari Locação de Tendas LTDA – 
ME                    
CNPJ: 10.50.368/0001-72
Objeto: Locação de tendas para eventos                
Valor do Empenho: R$ 23.035,00
Data do Empenho: 07/08/2018
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 164/2018
Pregão Presencial  nº 080/2018
Empenho: 17164/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e 
Cultura      
Detentora: RG Geradores, Comércio de 
Materiais Elétricos e Serviços Técnicos EIRELI 
– ME                     
CNPJ: 11.760.749/0001-53
Objeto: Locação de geradores                 
Valor do Empenho: R$ 1.800,00
Data do Empenho: 03/08/2018
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 216/2017
Pregão Presencial  nº 100/2017
Empenho: 18127/2018
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 reparo em 
pavimento asfáltico              
Valor do Empenho: R$ 223.716,25
Data do Empenho: 13/08/2018
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 109/2018
Pregão Presencial  nº 032/2018
Empenho: 18155/2018
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$ 810,00
Data do Empenho: 14/08/2018
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 255/2017
Pregão Presencial  nº 125/2017
Empenho: 18156/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde       
Detentora: Dupatri Hospitalar Comércio, 
Importação e Exportação LTDA                       
CNPJ: 04.027.894/0003-26
Objeto: Aquisição de medicamentos               
Valor do Empenho: R$ 2.294,40
Data do Empenho: 14/08/2018
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 003/2018
Pregão Presencial  nº 168/2017
Empenho: 18157/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde       
Detentora: Medlevensohn Comércio e 
Representações de Produtos Hospitalares 
LTDA                        
CNPJ: 05.343.029/0001-90
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares               
Valor do Empenho: R$ 10.200,00
Data do Empenho: 10/08/2018
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: 18171/2018
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$ 344,00
Data do Empenho: 16/08/2018
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: 18170/2018
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$ 1.400,00
Data do Empenho: 16/08/2018
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: 18169/2018
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: 16/08/2018
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: 18168/2018
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$ 1.400,00
Data do Empenho: 16/08/2018
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: 18166/2018
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$ 344,00
Data do Empenho: 16/08/2018
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: 18165/2018
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$ 301,00
Data do Empenho: 16/08/2018
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

2518 de Agosto de 2018 Imprensa Oficial do Município de  Jaguariúna
www.jaguariuna.sp.gov.brPODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS



Empenho: 18164/2018
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$ 215,00
Data do Empenho: 16/08/2018
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: 18163/2018
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$ 1.372,50
Data do Empenho: 16/08/2018
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: 18167/2018
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$ 1.372,50
Data do Empenho: 16/08/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

Partes: Município de Jaguariúna e Município de 
Santo Antônio de Posse.
Objeto: Cooperação Técnica na cessão de 
servidores municipais do quadro pessoal para 
prestarem serviços junto a entidade cessionária 
com vistas a execução de tarefas de natureza 
técnica e/ou administrativa no âmbito de suas 
competências e atribuições podendo haver 
quando necessário e conveniente cessão 
mutua de servidores.   

Vigência: 12 meses contados da data de 

assinatura.

Data de Assinatura: 02/06/2018

DECRETO Nº 3.818, de 17 de agosto 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$ 56.056,76 (cinquenta e 
seis mil, cinquenta e seis reais e setenta e seis 
centavos) conforme as seguintes dotações 
orçamentárias vigentes:

DE:
12.361.14.2061.339047 Obrigações 
Tributárias e Contributivas....... F=166 
R$ 56.056,76
 
TOTAL.................................................................
.. R$                 56.056,76
PARA:
12.365.13.2059.449052 Equipamentos e 
Material Permanente.......... F=153 R$ 
56.056,76
 
TOTAL.................................................................
. R$ 56.056,76
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 17 
de agosto 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

Detentora: Expresso Jota Jota EIRELI – EPP                          SECRETARIA DE GOVERNO
CONTINUAÇÃO II
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RESOLUÇÃO Nº 195
(Autoria: Mesa da Câmara Municipal – 
Biênio 2017-2018)

Dispõe sobre a concessão de Cesta 
Natalina aos servidores da Câmara 
Municipal.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc...
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo a seguinte 
Resolução:
Art. 1º. Fica a Mesa da Câmara Municipal 
de Jaguariúna autorizada a conceder, 
observadas as exigências da Lei 8666/93 
e modificações posteriores, uma “Cesta 
de Natal” a cada servidor da Câmara 
Municipal, por ocasião do Natal.
Parágrafo único – A cesta referida neste 
artigo será composta de produtos 
equivalentes e concedida de forma 
equitativa para todos os servidores 
indistintamente.
Art. 2º As despesas decorrentes com a 
execução desta Resolução correrão por 
conta de dotação orçamentária específica, 
suplementando-se, se necessário.
Art. 3º.  Esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Presidência da Câmara Municipal, 15 de 
agosto de 2018

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO 
SILVA
Presidente

Registrado na Secretaria e afixado na 
mesma data, no Quadro de Avisos da 
Portaria da Câmara Municipal.

ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA 
VENTURINI
Diretora Geral

Pauta dos Trabalhos da 17ª Sessão 
Ordinária, de 14/08/2018
 
Expediente:

Dos Senhores Vereadores:

Requerimentos:

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner 
solicitando ao Executivo Municipal 
informar porque até 13/08/2018 não foi 
atendida e respondida a Indicação nº 

133/2018, de sua autoria, para que seja 
feita pintura nas grades da Ponte “Pedro 
Abrucês”, que liga os bairros Nova 
Jaguariúna, Jardim Botânico, Colinas do 
Castelo ao centro da cidade e vice-versa;

2. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros 
Santana – Inalda Cabeleireira solicitando 
ao Executivo Municipal informar porque 
até 13/08/2018 não foi atendida e 
respondida a Indicação nº 134/2018, de 
sua autoria, para que seja feita sinaliza-
ção térrea na saída da Rod. João Beira, 
retorno de acesso ao Bairro Florianópolis;

3. Do Sr. José Muniz solicitando ao 
Executivo Municipal informar porque até 
13/08/2018 não foram atendidas e 
respondidas as Indicações nºs; 301/2017 
(refazer calçada da Praça Umbelina 
Bueno); 009/2018 (construção de ponto 
de ônibus na rua Pedro Lana, Vila Jorge 
Zambom); 078/2018 (construção de ponto 
de ônibus na Av. Rinaldi, defronte ao 
Bon-Netto); 079/2018 (construção de 
lombadas na rua Pedro Lana, Vila Jorge 
Zambom), 177/2018 (construção de ponto 
de ônibus na Av. Alexandre Marion, 270, 
Bairro Boa Vista) e 162/2018 (iluminação 
pública entre o Jd. Pinheiros e o Jd. 
Primavera) e o Requerimento nº 
013/2017(construção de banheiros e 
bebedouro no Parque do bairro Imperial).

Indicações:

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner 
- solicitando ao Executivo Municipal troca 
de lâmpadas na Praça Umbelina Bueno, 
inclusive nos banheiros públicos da 
Praça;

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner 
- solicitando ao Executivo Municipal 
reforma nas escadas da Praça Umbelina 
Bueno;

3. Da Sra. Cássia Murer Montagner 
- solicitando ao Executivo Municipal 
colocação de brinquedos adaptados para 
pessoas com deficiência nas praças e 
parques públicos de nosso Município;

4. Da Sra. Cássia Murer Montagner 
- solicitando ao Executivo Municipal 
repintura das marcações de faixa de 
pedestres e faixa constante na Rua Maria 
Ângela, no Bairro Berlim;

5. Da Sra. Cássia Murer Montagner 
- solicitando ao Executivo Municipal 
repintura das marcações de faixa de 
pedestres e faixa constante na Rua 
Maranhão;

6. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros 
Santana - solicitando ao Executivo 
Municipal retirar uma árvore na Rua 
Vereador Guido Marchiori, nº 184, Jd. 
Mauá II;

7. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros 
Santana - solicitando ao Executivo 
Municipal sinalização térrea (PARE) no 
balão de acesso ao bairro Cruzeiro do 
Sul;

8. Do Sr. Ângelo Roberto Torres - 
solicitando ao Executivo Municipal 
operação tapa buracos na Rua Marmiroli, 
no Bairro Cruzeiro do Sul;

9. Do Sr. Ângelo Roberto Torres - 
solicitando ao Executivo Municipal 
operação tapa buracos na Rua Marion, no 
Bairro Santo Antonio do Jardim;

10. Do Sr. Ângelo Roberto Torres - 
solicitando ao Executivo Municipal 
operação tapa buracos na Rua Manguei-
ra, no Bairro Roseira de Cima;

11. Do Sr. Ângelo Roberto Torres - 
solicitando ao Executivo Municipal 
construção de uma lombada na Rua 
Grejo, próximo ao nº 510, Bairro Santo 
Antonio do Jardim;

Moções:

1. Do Sr. Walter Luís Tozzi de 
Camargo - de Congratulações e Louvor 
aos participantes e realizadores da Ação 
de Remoção preventiva de plantas 
aquáticas na Estação de captação do Rio 
Jaguary;

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner 
de Congratulações e Louvor ao lança-
mento de DVD com Mazinho Quevedo e a 
Orquestra Violeiros do Jaguary, ocorrido 
em 27 de julho no Teatro Municipal de 
Jaguariúna;

3. Dos Srs. José Muniz e Alfredo 
Chiavegato Neto de Congratulações e 
Louvor a Secretaria de Turismo e Cultura, 
pela realização dos eventos e também à 
Guarda Municipal, ao Projeto ARCA como 
Comissão Organizadora da Passeata 
Cultural - Marcha Para Jesus e AMEJ 
Organizadora do 13º Festival Gospel de 
Jaguariúna;

4. Dos Srs. Ângelo Roberto Torres 
e Alfredo Chiavegato Neto de Congratula-
ções e Louvor ao Presidente e ao Gerente 
de Negócios da CPFL Santa Cruz, pela 

doação de lâmpadas e aquecedores 
solares às famílias de nossa comunidade;

5. Do Sr. Cristiano José Cecon de 
Congratulações e Louvor à ADESOL - 
Associação de Desenvolvimento Social, 
pelo sucesso no acontecimento no ultimo 
dia 11 de agosto corrente, no Parque Luiz 
Barbosa, nesta cidade de Jaguariúna, 
quando ocorreu o lançamento do novo 
espaço de cultura, educação e saúde 
para comunidade, promovendo eventos 
de cultura, saúde e educação;

6. Do Sr. Cristiano José Cecon de 
Congratulações e Louvor ao Projeto 
Mente Limpa, pelo sucesso e empenho 
que vem prestando à sociedade;

7. Do Sr. Cristiano José Cecon de 
Congratulações e Louvor à Secretaria de 
Segurança Pública, pelo sucesso no 
acontecimento no ultimo dia 11 de agosto 
corrente, na Praça Central, nesta cidade 
de Jaguariúna, quando recebeu mais 
duas viaturas destinadas à ROMU.

ORDEM DO DIA

Em Única Discussão:

1. Projeto de Lei nº 049/2018, do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre 
inclusão de projetos no Plano Plurianual 
para o período de 2018 a 2021 (Lei 
Municipal nº 2.463/2017);

2. Projeto de Lei nº 050/2018, do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre 
inclusão de projetos nas diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2018 
(Lei Municipal nº 2.464/2017); 

3. Projeto de Lei nº 051/2018, do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre 
inclusão de projetos no Orçamento Geral 
do Município para o exercício de 2018 
(Lei Municipal nº 2.465/2017); 

4. Projeto de Lei nº 052/2018, do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre 
autorização ao Executivo para abertura de 
crédito especial (valor de R$ 65.000,00); 

5. Projeto de Lei nº 053/2018, do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre 
autorização ao Executivo para abertura de 
crédito especial (valor de R$ 80.000,00); 

6. Projeto de Resolução nº 
002/2018, da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, que dispõe sobre a concessão 
de cesta natalina aos servidores da 
Câmara Municipal) .
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