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No primeiro domingo de dezembro, Prefeitura
promove Cavalgada de Natal e Café com Viola

O Natal é diferente aqui em Jaguariúna.
Tanto é que no domingo, 2 de dezembro,
a Prefeitura, por meio da Secretaria de
Turismo e Cultura (SETUC), promove a
primeira edição da “Cavalgada de Natal
e Café com Viola”, ambos abertos à participação gratuita da população.
Conforme a organização a cavalgada
terá início às 9h, com saída do Centro
Cultural Zi Cavalcanti em direção à Fazenda da Barra. O trajeto é especial e foi
traçado para que os participantes contemplem a beleza da cidade.
Chegando na Fazenda, por volta das
10h, os cavaleiros serão recepcionados
pela Orquestra Violeiros do Jaguary e
por um delicioso café da manhã. Neste
dia, a Feira do Produtor Rural também
estará instalada no local.

Essa Feira é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com o
Sindicato Rural de Mogi Mirim e o Senar
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Nela, os moradores compram hortaliças, queijos, embutidos e defumados
produzidos no próprio município a preços interessantes.
De acordo com a Secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen
Albaran dos Santos, essa ação têm como
objetivo aproximar e fazer uma relação
do período natalino com as raízes interioranas da população jaguariunense.
“Essa é uma tradição particular e histórica da nossa população. Então, nada mais
justo do que juntar um período de festas
e de celebração com aquilo que temos de
melhor”, comenta a secretária. (RL)

Papai Noel estará em dois locais durante todo o mês de dezembro
Quem aqui nunca se emocionou ao encontrar o Papai Noel? Essa é uma tradição
que se mantém há anos nessa época do ano
e serve para renovar as esperanças em um
futuro melhor, mantendo acesos os sonhos
e desejos, além de mexer com a fantasia de
adultos e crianças.
Em Jaguariúna, a Secretaria de Turismo e
Cultura da Prefeitura convida a população
para um encontro especial e diferenciado
com o “bom velhinho”. Conforme a programação divulgada, durante todo o mês de
dezembro, gratuitamente, Papai Noel vai
receber os visitantes em dois locais: no Coreto da Praça Umbelina Bueno e no Centro
Cultural Zi Cavalcanti.
De acordo com a organização, o encontro com o Papai Noel no Coreto da Praça
Umbelina Bueno será sempre de segunda
a sexta-feira, das 17h às 20h. Já no Centro
Cultural o encontro acontece aos finais de

COMUNICADO
ENTREGA DAS CESTAS
BÁSICAS DE NOVEMBRO

semana, das 18h às 22h.
Segundo a secretária de Turismo e Cultura,
Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, é muito importante manter essa tradição
viva, especialmente para as crianças. “Todo

siga-nos na internet!

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Governo, informa:
– A entrega da cesta básica de alimentos do
mês de novembro aos servidores públicos municipais será de 01 a 15 de dezembro de 2018
no seguinte endereço:
- Rua Januário Elizeu de Navarro, 465 – bairro
Nova Jaguariúna, com retirada pela entrada lateral, ou seja, no portão da Alameda dos Silva,
assim como ocorreu no mês passado.
Detalhe: nesse período – de 01 a 15/12/2018 –
teremos três sábados, ou seja dias 01, 08 e 15,
mundo já sonhou e já fez inúmeros pedidos datas em que também haverá entrega das
ao Papai Noel. Essa é a magia do Natal: cestas básicas, mas somente das 8h às 12h, o
sonhar, desejar, acreditar. Precisamos esti- que não acontecia antes.

mular isso nas pessoas, só assim, construiremos um mundo melhor”, disse. (RL)

facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial

Secretaria de Governo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna – Gestão 2017/2020
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Re-Virada Cultural da RMC agita a cidade com atrações gratuitas no Centro Cultural

De 30 de novembro a 9 de dezembro, no
Centro Cultural Zi Cavalcanti, uma programação recheada de apresentações musicais
promete ser uma bela opção para divertir a
população. Programada pela Prefeitura, a
Re-Virada Cultural da RMC é organizada
pela Secretaria de Turismo e Cultura (SETUC) e todas as atrações são abertas ao público, ou seja, têm entrada gratuita.
O projeto Re-Virada Regional de Cultura
da RMC – Região Metropolitana de Campinas –, nasceu a partir de discussões na
Câmara Temática de Cultura da RMC e foi
aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, formado por representantes dos 20 municípios que a compõem.
Todos receberam recursos financeiros
proveniente do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Campinas), que é gerenciado pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).
De acordo com a titular da SETUC, Maria
das Graças Hansen Albaran dos Santos, a
Re-Virada Regional de Cultura é mais uma
oportunidade para que a população conheça melhor os talentos locais e regionais em

atividade.
“Temos um grande elenco de talentos que
despontam nas aulas gratuitas, proporcionadas pela Escola das Artes, nossa Orquestra
de Violeiros e a Banda Municipal, todos
com muita vontade de apresentar ao público
o que aprendem e sabem fazer com muito
talento, além de convidados especiais. Portanto, a programação é bastante eclética no
tocante a ritmos e sons e esperamos que o
público prestigie e se divirta bastante”, diz a
secretária. (AS)
PROGRAMAÇÃO
RE-VIRADA CULTURAL
30/11 – Sexta-feira – Centro Cultural Zi
Cavalcanti
– 19h alunos do curso de Viola Caipira da
Escola das Artes de Jaguariúna
– 20h Orquestra Municipal Violeiros do
Jaguary
01/12 – Sábado – Centro Cultural Zi
Cavalcanti
– 20h Banda Municipal de Jaguariúna
(foto)
– Atrações diversas – Palco II

02/12 – Domingo – Centro Cultural Zi
Cavalcanti
– 20h30 – Orquestra Jovem de Artur Nogueira
– 19H30 – Big Band – Palco II
07/12 – Sexta-feira – Centro Cultural Zi
Cavalcanti
-19h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de
Campinas
08/12 – Sábado – Praça Umbelina Bueno
– 10h – Orquestra de Violeiros do Jaguary

– 18h00 – Apresentação dos alunos de
Teclado da Escola das Artes de Jaguariúna
– Palco II
– 19h00 – Apresentações de danças dos
Alunos da Escola das Artes de Jaguariúna
09/12 – Domingo – Centro Cultural Zi
Cavalcanti
– 17h – Apresentação dos Alunos de Bateria da Escola das Artes de Jaguariúna
– 18h – Atrações diversas – Palco II
– 20h30 – Apresentação dos Alunos de
Violão da Escola das Artes de Jaguariúna

Primeira edição do “Jaguar City Hip-Hop” Prefeitura repassa verba para pagamento da
será dia 9 de dezembro, no Parque dos Lagos primeira parcela do 13° aos funcionários do Hospital

Quem mora em Jaguariúna e curte Hip
- Hop, já pode anotar na agenda. Com o
apoio da Prefeitura, através das secretarias municipais de Turismo e Cultura
(SETUC) e de Juventude, Esporte e Lazer (SeJEL), no dia 9 de dezembro (domingo), a partir das 14h, acontece no Parque dos Lagos o primeiro “Jaguar City
Hip-Hop”.
Conforme a organização, para participar é necessário fazer a inscrição e pagar a taxa de R$10. O evento prevê uma
série de batalhas de MC´s, de Breaking,

modalidade 1 contra 1 e de “AllStyle”,
também 1 contra 1. Além disso, a festa
contará com muita música e celebração
da cultura Hip-Hop.
O professor Pacheco, da Escola das Artes, um dos grandes nomes do Hip-Hop
em Jaguariúna, agradeceu o apoio da
Prefeitura.“É difícil encontrar pessoas
que apoiem essa forma de cultura. Ações
como essa mostram que eles acreditam
na mudança do ser humano através da
arte. É isso que buscamos com os projetos de Hip-Hop, gratidão”, disse. (RL)

No último dia 28 de novembro a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, repassou o montante
de R$1.163.732,57 (um milhão, cento e
sessenta e três mil, setecentos e trinta e
dois reais e cinquenta e sete centavos) à
diretoria da Asamas – Associação Santa
Maria de Saúde –, dinheiro que é destinado ao pagamento da primeira parcela do
13° salário dos funcionários do Hospital
Walter Ferrari.
Segundo a secretária municipal de finanças, Cristina Serra, assim como acon-

tecerá com os servidores municipais, a
segunda parcela do 13° salário dos funcionários do hospital será paga até o dia
20 de dezembro.
“Estamos cumprindo rigorosamente
com todos os nossos compromissos financeiros e, apesar da forte crise econômica que atinge nosso país, os servidores
públicos de Jaguariúna e os funcionários
do Hospital Municipal Walter Ferrari podem ter a tranquilidade de que receberão
integralmente seus proventos, conforme
determina a lei, completa. (MJP)
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Saúde de Jaguariúna faz campanha preventiva sobre acidentes com escorpiões
Estamos numa época propícia ao aparecimento de insetos e animais peçonhentos, devido aos dias quentes e úmidos, e nunca é demais prevenir e alertar
a população sobre o que fazer em caso
de ocorrências por picadas de escorpião,
um dos mais comuns no período entre
setembro e o final do verão, segundo o
Instituto Butantã, de São Paulo.
Para a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão,
embora a estatística não seja alarmante
na cidade, a prevenção continua sendo
o melhor caminho. “Nossa Divisão de
Zoonoses e Controle de Vetores registrou a entrega por moradores de quatro
escorpiões em 2017 e 10 este ano, o
que significa que não podemos baixar a
guarda”, explica.
De acordo com Carlos André Sanches
Coutinho, chefe da Divisão de Controle
de Zoonoses da Secretaria de Saúde, a
estatística aponta que os dois bairros da
zona urbana de Jaguariúna com maior
incidência de escorpiões são o Núcleo
Residencial João Aldo Nassif e a Vila
Miguel Martini.
Já a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Silvana Aparecida Gomes Lima Almeida Moraes, revela ter
havido 20 acidentes com escorpiões no
ano passado em Jaguariúna. Desse total,
nenhuma ocorrência foi grave e nem
exigiu a aplicação de soro. Em 2018,
segundo ela, foram 30 acidentes com
picadas de escorpião e também não foi
necessário aplicar o soro.
Quanto aos locais em que aconteceram,
os registros apontam que 65% – portanto a maioria – ocorrem nas moradias
habitadas, enquanto 35% são registrados nos locais de trabalho das pessoas,
sobretudo em chácaras e fazendas. Dos
acidentes em zona urbana de 2018, apenas um aconteceu num estabelecimento
comercial.
“Estamos divulgando informações sobre isso para que Jaguariúna siga sem
casos graves e para que não aconteçam
mais acidentes com escorpiões. Contra
isso, a melhor arma preventiva é a informação. Basta seguir as recomendações
e, quando necessário, buscar ajuda na
unidade de saúde mais próxima”, finaliza a secretária Maria do Carmo. (AS)
ESCORPIÕES – PREVENÇÃO
E CONTROLE
Escorpiões são animais peçonhentos que injetam veneno por um ferrão
que possuem na ponta da cauda. Nos

acidentes mais comuns as pessoas são
picadas quando tocam com a mão ou o
pé no animal. Isso pode acontecer, por
exemplo, ao calçar um sapato.
Eles são encontrados em ambientes
habitados pelo homem ecostumam se
esconderpróximos ou mesmo dentro
das residências, principalmente em
terrenos com mato alto, que tenham entulhos ou restos de materiais de construção. Também se abrigam embaixo
de pedras, lixo, lenha, tijolos e telhas,
dentre outros materiais empilhados ao
relento.
Nos dias quentes, principalmente, é
comum escorpiões invadirem casas e
outras edificações pelas saídas de esgoto, ralos e caixa de gordura. Eles procuram esses locais por serem escuros e
por encontrarem ali baratas, um de seus
alimentos prediletos. Portanto, é importantíssimo eliminar esses insetos, pois
eles atraem os escorpiões.
CUIDADOS QUE AJUDAM A
EVITAR PICADAS
- Verifique cuidadosamente calçados,
roupas, toalhas e roupas de cama antes
de usá-los;
- Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
- Mantenha camas e berços afastados,
no mínimo, 10 cm da parede;
- Evite que os lençóis toquem o chão;
- Feche frestas nas paredes, móveis e
rodapés, para que não sirvam de esconderijo aos escorpiões;
- Use telas nas aberturas dos ralos, pias
e tanques.

EM CASO DE ACIDENTES: Leve
a vítima da picada, o mais rápido possível, à Unidade Básica de Saúde (UBS)
mais perto de sua casa ou ao Hospital
Walter Ferrari, para receber os primeiros atendimentos.
O QUE FAZER PARA EVITAR
ESCORPIÕES?
- Não deixe acumular lixo e entulho na
calçada, nos quintais, jardins, terrenos
baldios e ao redor da residência;
- Evite restos de obras, materiais de
construção e terraplanagem. Esses entulhos atraem os escorpiões para seu
quintal;
- Coloque o lixo em sacos plásticos
fechados, evitando que baratas e outros
insetos circulem pelo seu quintal ou

produzidos pela Secretaria de Vigilânmesmo dentro de casa;
- Mude periodicamente de lugar o ma- cia em Saúde – Ministério da Saúde –
terial de construção que estiver armaze- Governo Federal.
nado e proteja as mãos com luvas grossas ao realizar esse trabalho;
Na região de Jaguariúna, em caso
- Elimine fontes de alimento para os de acidente por picada de escorpião,
escorpiões (baratas, aranhas, grilos e onde recorrer para obter o soro que
outros pequenos animais invertebra- bloqueia os efeitos do veneno?
dos);
Conforme o Manual “Acidentes por
-Terrenos baldios, sobretudo os locali- animais peçonhentos” do GVE (Grupo
zados ao lado de imóveis ocupados, de- de Vigilância Epidemiológica) do govem ser mantidos limpos, com o mato verno estadual, as unidades de referêncortado;
cia para atendimento de acidentes com
-Não queime o mato alto nos terrenos animais peçonhentos no Estado de São
baldios. Isso desaloja os escorpiões e Paulo mais próximas de nossa cidade
outros animais nocivos e peçonhentos, são:
que irão invadir as moradias vizinhas
- Campinas: Hospital de Clínicas da
para fugir do fogo;
Unicamp – CCI Cidade Universitária
- Preserve os inimigos naturais dos Zeferino Vaz – Fone (19) 3521-7660;
escorpiões. No quintal, sendo possí- - Itatiba: Santa Casa de Misericórdia
vel, uma dica é ter galinhas, pois elas – Avenida da Saudade, 43 – Fone (11)
ciscam no terreiro e o escorpião é um 4594-8899;
alimento para elas. Na natureza, os
- Joanópolis: Santa Casa de Miseripredadores naturais dos escorpiões são córdia – Rua Francisco Wolhers, 57 –
aves de hábitos noturnos, como coru- Fone (11) 4539 7040;
jas, joão-bobo, etc), pequenos macacos, - Jundiaí: Hospital São Vicente de
quati, lagartos, sapos e gansos;
Paula – Rua São Vicente de Paula, 223
- Evite folhagens de jardins junto às – Fone: (11) 4583-8155;
paredes externas da residência;
- Jundiaí: Hospital Universitário –
-Ambientes limpos, sempre! Mantenha Praça Rotatória, s/nº – Fone (11) 4526jardins e gramados aparados e bem cui- 5758;
dados.
- Piracaia: Santa Casa São Vicente de
Paula – Avenida Dr. Cândido RodriÉ IMPORTANTE SABER:
gues, 36 – Fone (11) 4036-6628;
Inseticidas e outros produtos não são
- Serra Negra: Irmandade da Santa
eficazes contra escorpiões e podem ge- Casa – Avenida Santos Pinto, 351 –
rar mais risco de acidentes.
Fone (19) 3892-1888;
Fontes das informações reproduzidas
- Socorro: Santa Casa de Misericórdia
neste folheto sob orientação da Secre- – Avenida Dr. Renato Silva, 129 – Fone
taria de Saúde de Jaguariúna: materiais (19) 3895-1888.
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SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS | EDITAIS | LEIS | PORTARIAS
DECRETO Nº 3.885, de 23 de novembro de
2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito para
realização de remanejamentos no Orçamento
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., e de conformidade com a Lei
Municipal nº 2.550, de 09 de novembro de
2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto, no Departamento de
Contabilidade e Orçamento, o crédito, para o
exercício de 2018, através de anulação parcial,
no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e
quinhentos mil reais), para a manutenção da
Associação Santa Maria de Saúde – ASAMAS,
conforme as seguintes classificações orçamentárias:
DE:
Meio Ambiente
17.512.29.1029.449051
Obras e Instalações.............................. F=222
R$
5.500.000,00
PARA:
Saúde
10.302.42.2020.339039
Outros
Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica.................................................. F=329
R$
5.500.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23
de novembro de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
ADRIANA TESTA TEIXEIRA PIRES
Respondendo interinamente pela Secretaria de
Governo
DECRETO Nº 3.886, de 23 de novembro 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$ 323.816,76 (trezentos e
vinte e três mil, oitocentos e dezesseis reais e
setenta e seis centavos), conforme as
seguintes dotações orçamentárias vigentes:
DE:
Obras
15.452.24.2024.339030
Material de Consumo............................................. F=261 R$
20.000,00
Obras
15.452.24.2024.339039
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....

F=264
R$
35.000,00
Governo 4.122.2.2002.339039
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....
F=41
R$
11.256,45
Governo 4.122.2.2002.339030
Material de Consumo............................................. F=39
R$
25.646,14
Educação 12.361.14.2161.339030
Material de Consumo............................................. F=162 R$
100.602,31
Meio Ambiente
17.512.29.1029.449051
Obras e Instalações................................................. F=222
R$
14.313,16
Administração
4.123.11.2058.339030
Material de Consumo............................................. F=58
R$
19.518,85
Esporte 27.812.23.2023.339030
Material de Consumo............................................. F=206 R$
15.000,00
Educação 12.306.19.2040.339030
Material de Consumo............................................. F=191 R$
76.894,06
Educação 12.365.13.2059.339039
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....
F=151
R$
5.585,79
TOTAL.................................................................
..
R$
323.816,76
PARA:
Administração
4.123.11.2058.339093
Indenizações e Restituições................................... F=63
R$
50.171,86
Administração
4.123.11.2058.339047
Obrigações Tributárias e Contributivas................. F=61 R$
271.315,85
Jurídico 2.61.7.2007.339091 Sentenças
Judiciais................................................. F=85
R$
2.329,05
TOTAL.................................................................
..
R$
323.816,76
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 23
de novembro de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
ADRIANA TESTA TEIXEIRA PIRES
Respondendo interinamente pela Secretaria de
Governo
DECRETO Nº 3.887, de 28 de novembro de
2018.
Altera, conforme especifica, o Regulamento
Interno da Prefeitura, aprovado pelo Decreto
Municipal nº 3.508/2016.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1º O Regulamento Interno da Prefeitura,
aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.508, de
27 de dezembro de 2016, alterado pelos
Decretos Municipais nºs 3.621, de 27 de
outubro de 2017, 3.730, de 02 de abril de 2018,
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e 3.828, de 29 de agosto de 2018, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“REGULAMENTO INTERNO DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
TÍTULO I
DA ESTRUTURA
Art. 1º ...
I - Secretaria de Administração e Finanças
- Departamento Administrativo
- Departamento de Contabilidade e Orçamento
- Divisão de Controle Financeiro de Convênios
- Departamento de Fiscalização Tributária
- Divisão de Apoio ao Empreendedor
- Departamento de Licitações e Contratos
- Departamento de Suprimentos e Qualidade
- Divisão de Materiais
- Divisão de Patrimônio e Almoxarifado
- Divisão de Serviços Gerais
- Departamento de Tecnologia da Informação
- Departamento de Tesouraria
- Departamento de Tributos
- Divisão de Cadastro Técnico Imobiliário
- Divisão de Cadastro Técnico Mobiliário
- Divisão de Gestão de Dívida Ativa
...
IX - Secretaria de Negócios Jurídicos
- Departamento Consultivo
- Departamento de Assessoria Jurídica em
Licitações, Contratos e Parcerias
...
XII - Secretaria de Saúde
- Departamento Administrativo
- Divisão de Expediente
- Divisão de Gestão Interna
- Departamento de Assistência Odontológica
- Departamento de Assistência Farmacêutica
- Departamento de Assistência à Saúde
- Divisão de Saúde do Trabalhador
- Divisão de UBS
- Departamento de Transporte Ambulatorial e
Urgência
- Departamento de Vigilância em Saúde
- Divisão de Controle das Populações Animais
- Divisão de Vigilância Epidemiológica
- Divisão de Vigilância Sanitária
- Divisão de Zoonoses e Controle de Vetores
- Departamento de Gestão de Recursos
Materiais e Insumos Estratégicos
...
TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
...
SEÇÃO VIII
DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
...
SUBSEÇÃO III
DA DIVISÃO DE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA
Art. 17-B. À Divisão de Gestão de Dívida Ativa
compete:
I - atendimento ao público, sanando dúvidas e
transacionando acordos extrajudiciais;
II - assessorar e representar a Prefeitura e o
Chefe do Poder Executivo em assuntos
referentes à Dívida Ativa;
III - analisar informações e conhecimentos dos
dados tributários para fins estratégicos e
operacionais;
IV - arrecadar valores, controlar recebimentos e
atualizar débitos;
V - coordenar a cobrança de débitos inscritos
em dívida ativa;
VI - controlar parcelamentos e reter os
processos administrativos referente aos
acordos dos débitos tributários;
VII - celebrar acordos, convênios e congêneres
com a finalidade de efetivar à arrecadação

tributária;
VIII - coordenar as ações relativas ao controle
e monitoramento da regularidade tributária dos
contribuintes de maior interesse de arrecadação potencial e efetiva;
IX - divulgar e comunicar ações e programas
desenvolvidos visando a arrecadação e o
adimplemento fiscal;
X - elaborar relatórios gerenciais de créditos e
débitos para acompanhamento do desenvolvimento da receita;
XI - elaborar estudos e pareceres sobre os
temas econômico-fiscal;
XII - encaminhar débitos para cobrança, seja
essa administrativa ou judicial;
XIII - formular políticas fiscais e tributárias, bem
como, realizar estudos e pesquisas para
acompanhamento e melhora da arrecadação;
XIV - notificar os contribuintes inscritos em
dívida ativa antes do ajuizamento da Execução
Fiscal, para possibilitar o adimplemento do
débito tributário;
XV - notificar os contribuintes em casos de
cancelamento de acordos de parcelamento de
débitos tributários;
XVI - planejar, executar e avaliar programas de
capacitação e desenvolvimento de pessoas,
programas de educação fiscal, como também,
estudos e gestão de conhecimento na área de
administração tributária;
XVII - planejar, propor, avaliar e contratar a
estruturação de operações fiscais, informáticas
e operacionais, desde que seja de interesse da
Administração Pública Municipal;
XVIII - planejar, coordenar e executar a política
de comunicação social com os contribuintes;
XIX - planejar, promover e coordenar a
comunicação interna entre as Secretarias e
Departamentos referente a assuntos relacionados à Dívida Ativa;
XX - promover o acompanhamento e coordenação da recuperação fiscal;
XXI - participar de conselhos, comissões e
grupos de estudos de trabalhos relacionados à
matéria tributária e de Dívida Ativa;
XXII - propor medidas de aperfeiçoamento da
legislação tributária e dos Programas de
Recuperação Fiscal;
XXIII - executar outras tarefas correlatas que
lhe forem determinadas pelo seu superior
imediato;
XXIV - executar outras tarefas de que lhe forem
determinadas pelo Prefeito.
...”
Art. 2º Em razão do contido neste decreto, a
estrutura administrativa da Prefeitura do
Município de Jaguariúna será representada
graficamente pelo organograma que acompanha este decreto.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário, em especial, o art. 77-A, do Decreto
Municipal nº 3.508, de 27 de dezembro de
2016, e o Decreto Municipal nº 3.865, de 18 de
outubro de 2018.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, surtindo efeitos a partir de
1º de dezembro de 2018.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 28
de novembro de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.

ADRIANA TESTA TEIXEIRA PIRES
Respondendo interinamente pela Secretaria de
Governo
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DECRETO Nº 3.888, de 29 de novembro 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$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), conforme as seguintes dotações
orçamentárias vigentes:
DE:
Administração
4.123.11.2058.339039
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica.......
F=60
R$
80.000,00
PARA:
Turismo 13.392.33.2080.339039
Outros
Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.......
F=450
R$
80.000,00
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 29
de novembro de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
ADRIANA TESTA TEIXEIRA PIRES
Respondendo interinamente pela
Secretaria de Governo
LEI Nº 2.554, de 29 de novembro de 2018.
Dispõe sobre autorização ao Executivo para
realizar remanejamentos do Orçamento 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
realizar remanejamentos do Orçamento do
Município para o presente exercício, no valor
de R$ 516.706,64 (quinhentos e dezesseis mil,
setecentos e seis reais e sessenta e quatro
centavos), conforme as seguintes classificações orçamentárias:
DE:
Saúde
10.301.41.2043.339039
Serviços de Terceiros-Pessoa
Jurídica...........................
F=301
203.475,45
Saúde
10.301.41.2043.339036
Serviços de Terceiros-Pessoa
Física..............................
F=300
34.029,70
Saúde
10.301.42.2016.339030

Outros
R$
Outros
R$
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Material de Consumo................
R$
72.000,00
Saúde
10.301.41.2043.337041
Contribuições.............................
R$
77.468,99
Saúde
10.301.41.2043.339030
Material de Consumo................
R$
129.732,50

F=316
F=296
F=298

TOTAL......................................
R$
516.706,64
PARA:
Saúde
10.301.41.2043.339032
Material de Distribuição Gratuita....................................... F=299
516.706,64

R$

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 29
de novembro de 2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito
Publicada no Departamento de Expediente e
Registro da Secretaria de Governo, na data
supra.
ADRIANA TESTA TEIXEIRA PIRES
Respondendo interinamente pela
Secretaria de Governo
PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA Nº 1.531, de 28 de novembro de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, com apoio na Lei Municipal nº 1.698, de
08 de dezembro de 2006, no convênio
celebrado em 31 de janeiro de 2016 (Processo
Administrativo nº 11.456/2006), entre o
Município de Jaguariúna e o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e, ainda, combinado
com o disposto no artigo 56 e seguintes da Lei
Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio
de 2012, e o pedido consubstanciado no
Protocolo PMJ nº 5.480/2018,
RESOLVE:
Ceder a servidora JULIANA ANTONIAZZI, RG
nº 40.275.219-3 SSP/SP, a partir de 03 de
dezembro de 2018, sem prejuízo dos salários e
demais vantagens do respectivo cargo público
de Assistente de Gestão Pública, para prestar
serviços junto ao Poder Judiciário do Estado de
São Paulo, na Comarca de Jaguariúna.
PORTARIA Nº 1.532, de 28 de novembro de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
a) Exonerar RACHEL BRAGA LINO, R.G. nº
24.552.074-0 SSP/SP, do cargo de Diretor de
Departamento, que ocupa junto ao Departamento de Gestão Estratégica do Contencioso
da Secretaria de Negócios Jurídicos;
b) Esta Portaria terá efeito a partir de 30 de
novembro de 2018.
PORTARIA Nº 1.533, de 28 de novembro de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de

São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
a) Exonerar ROBERTA CRISTINA DOS
SANTOS, R.G. nº 43.383.882-6 SSP/SP, do
cargo de Chefe de Divisão, que ocupa junto à
Divisão de Dívida Ativa do Departamento de
Gestão Estratégica do Contencioso da
Secretaria de Negócios Jurídicos;
b) Esta Portaria terá efeito a partir de 30 de
novembro de 2018.
PORTARIA Nº 1.534, de 28 de novembro de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
a) Nomear RACHEL BRAGA LINO, RG nº
24.552.074-0 SSP/SP, para exercer o cargo de
Diretor de Departamento, R$ 5.750,77 (cinco
mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e
sete centavos), junto ao Departamento de
Gestão de Recursos Materiais e Insumos
Estratégicos da Secretaria de Saúde.
b) Esta Portaria terá efeito a partir de 1º de
dezembro de 2018.
PORTARIA Nº 1.535, de 28 de novembro de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
a) Nomear ROBERTA CRISTINA DOS
SANTOS, RG nº 43.383.882-6 SSP/SP, para
exercer o cargo de Chefe de Divisão, R$
3.350,33 (três mil, trezentos e cinquenta reais e
trinta e três centavos), junto à Divisão de
Gestão de Dívida Ativa do Departamento de
Tributos da Secretaria de Administração e
Finanças;
b) Esta Portaria terá efeito a partir de 1º de
dezembro de 2018.
PORTARIA Nº 1.536, de 28 de novembro de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais, e, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
Instaurar Sindicância Investigatória com a
finalidade de propiciar o adequado esclarecimento aos fatos narrados na representação,
bem como, a sua autoria, constantes no
Processo Administrativo nº 16.332/2018,
noticiado através de Ocorrência do Atende
Fácil nº 4.916/2018.
PORTARIA Nº 1.537, de 29 de novembro de
2018.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS,
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo etc., no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
a) Exonerar, a pedido, BRUNO HENRIQUE DA
SILVA, RG nº 33.744.663-5 SSP/SP, do cargo
de Chefe de Equipe que ocupava junto ao
Departamento de Tecnologia da Informação da
Secretaria de Administração e Finanças;
b) Esta Portaria tem efeito retroativo a 21 de
novembro de 2018.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 005/2018
Torna-se público e para conhecimento dos
interessados que a Chamada Pública acima
mencionada, que tem por objeto a aquisição/fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) provenientes diretamente da agricultura familiar e ou do empreendedor
familiar rural para alimentação escolar foi
homologada e adjudicada em 29 de novembro
de 2018, conforme a seguir: COOPER ORG
COOPERATIVA E ORGANIZAÇÃO RURAL
GUAPIARENSE, Item 02: R$ 4,09 – R$
143.150,00, Item 03: R$ 4,08 – R$ 18.768,00 e
Item 05: R$ 5,67 – R$ 56.700,00; COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA
REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO - COPERAV, Item 01: R$ 3,79 – R$ 189.537,90;
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
Item 06: R$ 2,15 – R$ 64.500,00; AGORIVITA –
ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO
AGRÍCOLA, Item 07: R$ 23,48 – R$
626.916,00 e Item 08: R$ 3,64 – R$
114.004,00; e COOPERATIVA VINÍCOLA
GARIBALDI LTDA., Item 10: R$ 9,50 – R$
19.000,00.
Jaguariúna, 29 de Novembro de 2018.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

SP.
Jaguariúna, 29 de novembro de 2018.
Marisa Aparecida Rissatti
Pregoeira

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 149/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público
e para conhecimento dos interessados que
encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 149/2018, cujo objeto é a prestação
de serviços de jardinagem (poda de gramado),
conforme quantidades e demais especificações
descritas no Edital. A data para o credenciamento e o
recebimento dos envelopes se dará no dia 14 de
Dezembro de 2018 às 09:00 horas. O Edital completo
poderá ser consultado e adquirido no Departamento
de Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno,
1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00
às 16:00 horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze
Reais), ou obtido gratuitamente através do site
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 30
de Novembro 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.gov.br
Jaguariúna, 29 de Novembro de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2018
Torna-se público e para conhecimento dos licitantes
credenciados em sessão realizada dia 23 de
novembro de 2018, às 09:00 horas ficam comunicados que a nova sessão se dará no dia 04 de
novembro 2018 as 08:30 horas na sala de Licitações,
na Rua Alfredo Bueno, n° 1235 – Centro – Jaguariúna
– SP, para dar continuidade ao processo licitatório
cujo objeto é o fornecimento eventual e parcelado de
medicamentos.
Jaguariúna, 26 de novembro de 2018.
Marcos Roberto Lemes
Pregoeiro

DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público
e para conhecimento dos interessados que
encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 159/2018, cujo objeto é o
fornecimento de até 675 (seiscentos e setenta e
cinco) toneladas de cloreto férrico 38% em solução,
conforme demais especificações descritas no Edital. A
data para o credenciamento e o recebimento dos
envelopes se dará no dia 13 de Dezembro de 2018 às
09:00 horas. O Edital completo poderá ser consultado
e adquirido no Departamento de Licitações e
Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro –
Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas,
pelo valor de R$ 14,00 (Catorze Reais), ou obtido
gratuitamente através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 30 de Novembro 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, 29 de Novembro de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E
CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2018
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que os recursos impetrados pelas Empresas
Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda., Certame
Comercial Eireli – ME. e S&T Comércio de Produtos
de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda., foram
indeferidos em 23 de novembro de 2018, por motivos
inseridos no processo licitatório. Diante do exposto e
para continuidade do processo licitatório cujo objeto é
o fornecimento eventual e parcelado de materiais de
Limpeza e Descartáveis, ficam os participantes
convocados para apresentar amostras no dia
05/12/2018 as 09:00 horas na sala de Licitações, na
Rua Alfredo Bueno, n° 1235 – Centro – Jaguariúna –

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2018
Torna-se público e para conhecimento dos licitantes
credenciados em sessão realizada dia 22/11/2018 às
09:00 horas que ficam comunicados que a nova
sessão se dará no dia 04/12/2018 às 09:00 horas na
sala de Licitações, na Rua Alfredo Bueno, nº 1235 –
Centro – Jaguariúna/SP, para dar continuidade ao
processo licitatório, cujo objeto é o fornecimento de
gêneros alimentícios.
Jaguariúna, 26 de Novembro de 2018
Luciene Dell Vecchio
Pregoeira
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2017
Processo Administrativo Nº 15017/2017
Contrato nº 252/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Raul Dal’Bó Rosa 43090363844 - CNPJ
14.279.299/0001-70
Objeto: Continuidade no fornecimento de água
mineral sem gás, envasada em garrafão de plástico
retornável de 10 e 20 litros.
Fica renovada por mais 04 meses, a vigência
estabelecida no contrato.
Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.
Secretaria de Gabinete, 28 de Novembro de 2018.
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2018.
Contrato nº 174/2018
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Estâncias Metrópolis Turismo e Viação
Ltda. - CNPJ: 07.073.595/0001-54
Objeto: Fornecimento de até 158 (cento e cinquenta e
oito) cartões eletrônicos recarregáveis nominativos,
com dois acessos/passagens urbanas diárias,
considerando-se uma previsão de 256 (duzentos e
cinquenta e seis) dias úteis, destinados a todos os
estagiários da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.
Prazo: 12 meses.
Valor total: R$ 372.121,60 (trezentos e setenta e dois
mil, cento e vinte e um reais e sessenta centavos).
Secretaria de Gabinete, 21 de Novembro de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
274/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora da Ata: Aglon Comércio e Representações
Ltda. - CNPJ 65.817.900/0001-71.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de
medicamentos. - itens 45, 46 e 62.
Vigência: 12 (doze) meses.
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Valor global: R$ 74.930,00.
Secretaria de Gabinete, 13 de novembro de 2018.
Rita de Cássia Magalhães Dias
Respondendo interinamente pela Secretaria de
Gabinete.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
Ata de Registro de Preços Nº 105/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora: Portal Ltda. - CNPJ – 05.005.873/0001-00
Fica alterada a marca do Item 79 de: SUN PHARM
RANBAXY para a Marca/Fabricante: Eurofarma;
Ratificam-se neste ato todas as cláusulas da referida
Ata de Registro de Preços, as quais permanecem
inalteradas para todos os efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 21 de novembro de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2018
Contrato nº: 175/2018
Contratado: Supermercado Bela Vista LTDA. – CNPJ:
04.709.388/0001-55
Objeto: Fornecimento de até 2.800 kits natalinos
(bolsa térmica, ave congelada, pernil congelado e
lombo suíno congelado).
Prazo do objeto: 50 (cinquenta) dias.
Valor total: R$ 277.200,00.
Secretaria de Gabinete, 26 de novembro de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete.

Dep. Contabilidade e Orçamento
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 052/2018
Pregão Presencial nº 12/2018
Empenho: 25417/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Assistência Social
Detentora: MC Locações e Viagens Eireli - EPP
CNPJ: 23.323.647/0001-50
Valor do Empenho: R$ 428,45
Data do Empenho: 01/11/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
CONTINUAÇÃO
PORTARIA Nº 1.538, de 30 de novembro 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
113, II, “a”, da Lei Orgânica, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.730, datado de
02 de abril de 2018,
RESOLVE:
Designar o servidor público CLEBER TEIXEIRA DE
SOUZA – R.G. nº 34.692.380-3 – SSP/SP – para
exercer as seguintes atribuições na Secretaria de
Negócios Jurídicos e no Departamento Consultivo:
I – representar judicial e extrajudicialmente a
administração pública e seus servidores, com a
devida diligência processual e ética, especialmente
nas ações de natureza trabalhista e relativas ao
regime jurídico único estatutário, regime próprio de
previdência social e plano de cargos, carreiras e
vencimentos dos servidores públicos integrantes do
quadro funcional da administração pública direta,
autárquica e fundacional do Município de Jaguariúna;
II – receber citação, confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar
quitação, firmar negócios processuais e compromisso
nas ações de interesse do Município de Jaguariúna,
nos termos da legislação vigente;
III – elaborar estudos e pareceres jurídicos, sob
demanda e supervisão do Departamento Consultivo

da Secretaria de Negócios Jurídicos, voltados a
resolver problemas enfrentados pela administração
pública e cidadãos, em busca de soluções de maior
segurança jurídica, economicidade, eficiência e
eficácia;
IV – analisar a legalidade, encaminhar para
pagamento e prestar os devidos esclarecimentos ao
Poder Judiciário em relação às requisições de
pequeno valor e precatórios judiciais;
V – exercer outras atividades correlatas determinadas
pelo Secretário de Negócios Jurídicos.

PORTARIA Nº 1.539, de 30 de novembro 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
113, II, “a”, da Lei Orgânica, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.730, datado de
02 de abril de 2018,
RESOLVE:
Designar a servidora pública KAREN APARECIDA
CRUZ DE OLIVEIRA – R.G. nº 28.459.210-9 –
SSP/SP – para exercer as seguintes atribuições na
Secretaria de Negócios Jurídicos e no Departamento
Consultivo:
I – representar judicial e extrajudicialmente a
administração pública e seus servidores, com a
devida diligência processual e ética, especialmente
nas ações de desapropriação, usucapião e outras de
natureza civil ou inespecíficas;
II – receber citação, confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar
quitação, firmar negócios processuais e compromisso
nas ações de interesse do Município de Jaguariúna,
nos termos da legislação vigente;
III – elaborar estudos e pareceres jurídicos, sob
demanda e supervisão do Departamento Consultivo
da Secretaria de Negócios Jurídicos, voltados a
resolver problemas enfrentados pela administração
pública e cidadãos, em busca de soluções de maior
segurança jurídica, economicidade, eficiência e
eficácia;
IV – exercer outras atividades correlatas determinadas
pelo Secretário de Negócios Jurídicos.
PORTARIA Nº 1.540, de 30 de novembro 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
113, II, “a”, da Lei Orgânica, bem como, em
atendimento ao Decreto Municipal nº 3.730, datado de
02 de abril de 2018,
RESOLVE:
Designar o servidor público EDSON JOSÉ DOMINGUES – R.G. nº 27.081.753-0 – SSP/SP – para
exercer as seguintes atribuições na Secretaria de
Negócios Jurídicos e no Departamento Consultivo:
I – representar judicial e extrajudicialmente a
administração pública e seus servidores, com a
devida diligência processual e ética, especialmente
nas ações de natureza fiscal e tributária;
II – receber citação, confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar
quitação, firmar negócios processuais e compromisso
nas ações de interesse do Município de Jaguariúna,
nos termos da legislação vigente;
III – elaborar estudos e pareceres jurídicos, sob
demanda e supervisão do Departamento Consultivo
da Secretaria de Negócios Jurídicos, voltados a
resolver problemas enfrentados pela administração
pública e cidadãos, em busca de soluções de maior
segurança jurídica, economicidade, eficiência e
eficácia;
IV – promover a cobrança da dívida ativa ajuizada do
Município, com a devida diligência processual e ética,
adotando medidas para aumentar a eficiência,
eficácia e efetividade da cobrança da dívida ativa;
V – exercer outras atividades correlatas determinadas
pelo Secretário de Negócios Jurídicos.
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CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA nº 061/2018.Designa Pregoeiro para atuar no Pregão 003
da Câmara Municipal de Jaguariúna em 2018.
ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente
da Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de
São Paulo, etc. No uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar para atuar como pregoeiro no
Pregão 003, referente à aquisição de cestas de
natal para os servidores da Câmara Municipal
por ocasião do natal de 2018, a seguinte
servidora: ROSÂNGELA MOREIRA DE
SANTANA RIBEIRO - CPF: 184.264.758-09
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data
de sua publicação
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna, 22 de novembro 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 27ª Sessão Ordinária,
de 27/11/2018
Expediente:
Dos Senhores Vereadores:
Requerimentos:
1.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal informar se existe a possibilidade de
desmembrar o campo de Bocha do Parque da
Roseira de Cima, para construção de uma
creche e sala para Escola das Artes;
2.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal informações se existe a possibilidade
de ser feito um café da manhã simples para os
pacientes nos dias de exame de sangue nos
postos de Saúde;
3.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal informações sobre a data das
perícias e o parecer das vistorias realizadas
nos radares da Avenida Marginal, próximo ao
Botequim da Estação e da Praça Emílio
Marconato;
4.

Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
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Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal informações do prazo em que o
pedido do Requerimento nº 079/2018 que
solicita informações se existe projeto para a
retirada do trânsito de caminhões que vão para
as empresas no bairro Roseira de Cima, será
atendido;
5.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal informações sobre o funcionamento
da caixa d’água do bairro Roseira de Cima;
6.
Do Sr. David Hilário Neto solicitando
ao Executivo Municipal informar da execução
urgente de (re)pintura das faixas de pedestres
nas ruas, placa de sinalização e (re)pintura das
lombadas e a colocação de placas com o nome
das ruas do Bairro Colinas do Castelo;
7.
Do Sr. Romilson Silva - PV solicitando ao Executivo Municipal informações claras
sobre o processo licitatório de pavimentação
asfáltica nos bairros Floresta, Santo Antonio do
Jardim e Bom Jardim, e se caso o mesmo não
exista, informar o motivo de não estar sendo
feito e quando se iniciará;
8.
Do Sr. Romilson Silva - PV solicitando ao Executivo Municipal informações com a
apresentação de relatório de valores das
multas aplicadas de auto de infração lançadas,
informando valores pagos e em aberto dos
anos de 2017 e 2018 até a presente data, dos
setores de Fiscalização de Tributos, Obras e
Posturas, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente;
9.
Do Sr. José Muniz solicitando ao
Executivo Municipal informações sobre a
possibilidade de fazer um mutirão de roçagem
e limpeza nas calçadas do Município aos finais
de semana;
10.
Da Sra. Inalda Lúcio de Barros
Santana – Inalda Cabeleireiro solicitando ao
Executivo Municipal informações sobre a
colocação de guard rail na Av. Tiradentes, entre
os números 10 ao 98, no bairro Santa Maria,
onde são realizadas as aulas e provas de
balizas para carteira de habilitação;

14.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais
da Água solicitando ao Executivo Municipal
informar qual a data de entrega dos uniformes
escolares para o ano letivo de 2019, sendo que
os mesmos se encontram m licitação há dois
anos;
15.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais
da Água solicitando ao Executivo Municipal
informar quando será finalizada a construção
das rampas de acessibilidade urbana no
Município;
16.
Do Sr. Cristiano José Cecon
solicitando à Secretaria Estadual de Saúde
medidas necessárias para que, em meados de
fevereiro do ano de 2019, seja destinada data
para recebimento de abaixo assinado, no
intuito de se agilizar o adiantamento da Lista de
Regulação da cidade de Jaguariúna (com cópia
para o Executivo Municipal).
Indicações:
1.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal que ao denominar vias e/ou
logradouros públicos seja lembrado o nome do
Senhor Joaquim Neves.
2.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres solicitando ao Executivo
Municipal que ao se iniciar o atendimento do
Posto de Saúde do bairro Zambom, sejam
implantados horários de ônibus para os bairros
que serão tendidos no referido posto.
3.
Da Sra. Cássia Murer Montagner
solicitando ao Executivo Municipal reformas
nas escadas da Praça Umbelina Bueno;
4.
Da Sra. Cássia Murer Montagner
solicitando ao Executivo Municipal operação
tapa buracos na Avenida Antonio Pinto Catão;
5.
Da Sra. Cássia Murer Montagner
solicitando ao Executivo Municipal instalação
de postes de iluminação na Estrada Municipal
Amadeu Bruno.
Moções:

11.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais
da Água solicitando ao Executivo Municipal
informações sobre o valor de locação das três
Vans adaptadas, que estão sendo utilizadas
para o transporte especial do Município;
12.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais
da Água solicitando ao Executivo Municipal
informar como foi feita a seleção para a
contratação dos motoristas para as três novas
vans especiais do Município;
13.
Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais
da Água solicitando ao Executivo Municipal
qual a possibilidade de serem instaladas
lombadas elevadas na cidade;

1.
Do Sr. José Muniz de congratulações
e louvor a toda Equipe da Secretaria de
Educação pelo sucesso da Escola Amiga em
comemoração ao Dia da Proclamação da
República, na Escola Irineu Espedito Ferrari;
2.
Do Sr. Luiz Carlos de Campos de
congratulações a todos os Bombeiros Civis do
Município pelos importantes trabalhos que
prestam à população de Jaguariúna;
3.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres de congratulações e louvor ao
competidor Caio Henrique Gomes Almeida
Catarino pelos vários títulos nos campeonatos
de montaria em touro em Rodeio em várias

cidades;
4.
Do Sr. Ângelo Roberto Torres –
Neguita Torres de congratulações e louvor ao
competidor Diego Henrique Ramiro pelos
vários títulos nos campeonatos de montaria em
touro em Rodeio em várias cidades;
5.
Da Sra. Cássia Murer Montagner de
congratulações e louvor ao Poder Executivo
Municipal, na Secretaria de Turismo e Cultura
pelos novos brinquedos adaptados em parques
e praças públicas do Município;
6.
Do Sr. José Muniz de congratulações
e louvor ao Projeto Gota d’Água, com o tema
Ecoturismo, desenvolvido pela Diretora Silvia
Cristina Cassoli Debbani, com apoio das
Secretarias de Educação e de Turismo e
Cultura;
7.
Do Sr. José Muniz de congratulações
e louvor a toda Equipe da Secretaria Municipal
de Assistência Social, pelo sucesso do projeto
“Assistência Social no seu Bairro”;
8.
Da Sra. Inalda Lúcio de Barros
Santana – Inalda Cabeleireira de congratulações e louvor aos alunos do 6º ao 9º anos a
Escola Municipal Irineu Expedido Ferrari, que
compõem a fanfarra da Educação; ao Regente
Roque e à Diretora da Escola, Elaine Seuani,
pela bela apresentação durante a Escola
Amiga, no dia 10 de novembro corrente;
9.
Do Sr. Cristiano José Cecon de
congratulações e louvor à Equipe de Boxe Vitor
Rol pelo sucesso no Campeonato de Boxe,
realizado na cidade de São Lourenço/MG;

10.
Do Sr. Cristiano José Cecon de
congratulações e louvor à Equipe Jaguar Team,
pelo Título de Campeã na Copa do Interior de
Triathlon na cidade de Barra Bonita, no último
dia 25 de novembro corrente.
ORDEM DO DIA
Em Segunda Discussão:

1.Substitutivo ao Projeto de Lei nº 072/2018, do
Sr. Romilson Nascimento Silva, que institui e
inclui no calendário oficial do Município de
Jaguariúna a “Campanha Anual de Doação de
Sangue no Município de Jaguariúna”, e dá
outras providências;

2.Projeto de lei nº 087/2018 dos Srs. Alfredo
Chiavegato Neto e Luiz Carlos de Campos, que
dispõe sobre denominação de vida pública
Pauta dos Trabalhos da 18ª Sessão Extraordinária, de 27/11/2018
Projeto de Lei nº 091/2018, do Executivo
Municipal, que dispõe sobre autorização ao
Executivo para realizar remanejamentos do
Orçamento 2018 (valor: R$ 516.706,64).
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