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Prefeitura de Jaguariúna facilita regularização de dívidas  
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Jaguariúna conquista sete medalhas nos Jogos Regionais 
A delegação de Jaguariúna teve um 
�nal de semana positivo nos Jogos 
Regionais de Itatiba, com sete meda-
lhas pela 2ª divisão. Manoel Venturini 
(foto) conquistou a primeira medalha 
de ouro para o Mountain Bike e 
entrou para a história do esporte de 
Jaguariúna. Já Marina Malachias 
manteve o desempenho positivo do 
ano passado ao subir três vezes no 
pódio. Ela �cou com as medalhas de 
ouro nos 10 mil metros rasos e nos 
1.500 metros, e foi prata nos 5 mil 
metros rasos. 
O carateca Je�erson Thyago Santos 
Freire conseguiu a prata na categoria 
meio pesado e manteve a modalida-
de como sendo uma das medalhistas 

de Jaguariúna. A capoeira também 
conseguiu pódios com Daniele 
Ramires (peso médio) e Camila 

Baneto (meio pesado) que �caram 
com as medalhas de prata. A delega-
ção foi coordenada pela SEJEL. 

A Prefeitura de Jaguariúna está 
facilitando o pagamento das 
dívidas de pessoas físicas e jurídicas 
por meio do Programa Especial de 
Recuperação Fiscal (Re�s Munici-
pal), que oferece desconto de até 
100% em multas e juros e parcela-
mento de débitos em até 60 meses 
dos tributos atrasados. 
O programa visa à regularização dos 
débitos tributários ou não tributá-
rios vencidos, constituídos até 31 de 
dezembro de 2013 ou denunciados 
espontaneamente, inscritos ou não 
em dívida ativa do município. O 
interessado deve negociar e pagar 
sua dívida até 1 de setembro de 
2014.  “A não realização do paga-

mento dos débitos, por meio do 
Re�s, implica em cobrança 
judicial e protesto do devedor. 
Lembramos que o protesto das 
dívidas traz prejuízo às negocia-
ções dos devedores junto a 
terceiros, tendo seu nome 
negativado”, salientou o secretário 
de Administração e Finanças.
O prefeito ressaltou a importância do 
programa para o município. “Preci-
samos recuperar esses débitos 
para investirmos na área de 
saúde, educação e saneamento 
básico. O pagamento é uma forma 
de ajudar no desenvolvimento do 
município e trazer qualidade de 
vida a todos”, disse o prefeito.
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Para regularização da dívida, o munícipe pode acessar o site re�s.jaguariu-
na.sp.gov.br ou ligar para o Atende Fácil (19) 3867-9722/9827/ 9776 e 156. 
Mais informações pelo site �nancas.jaguariuna.sp.gov.br ou Atende Fácil, 
que �ca à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro. Horário de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. 

SUCESSO - CERCA DE 120 PESSOAS PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE SANGUE, REALIZADA NO ÚLTIMO SÁBADO, DIA 5, NA UBS FONTANELLA. DE 
ACORDO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, 46 FIZERAM A DOAÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ.
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Expediente
A Imprensa O�cial do Município de Jaguariúna é uma publicação da 
Prefeitura do Município de Jaguariúna criada pela Lei Municipal Nº 
2.138/ 2013. 

Desenvolvida pelo Departamento de Comunicação Social, sob 
responsabilidade da Secretaria de Gabinete.

Secretária de Gabinete: Viviane Bruno Ramalho

Diretora de Comunicação e Jornalista Responsável:
Inaiana Vicentin MTB 52194/SP

Chefe de Divisão de Comunicação Integrada:
Angélica de França MTB 28296/SP

Tiragem: 3.000 exemplares
Distribuição Gratuita

A Imprensa O�cial tem caráter educativo e informativo, dando 
transparência às ações do governo.

Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Coronel Amâncio Bueno, 400 - Centro 
Telefone (19) 3867.9700
www.jaguariuna.sp.gov.br

Departamento de Comunicação Social (DECOM)
Email: imprensa@jaguariuna.sp.gov.br
Telefone: (19) 3867-9782 | 3867-9845/3847-1205

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES

Dr. Joaquim Sabaté Bel, arquiteto da Universidade Politécnica de Barcelona a�rmou: “É 
fundamental que Patrimônio Histórico e Desenvolvimento caminhem juntos, com o uso 
destes espaços históricos e a participação das comunidades locais”. E acrescentou que os 
tombamentos deveriam ser destinados à PRESERVAÇÃO de um bem, mas não a seu 
“CONGELAMENTO”. Ele defende que o tombamento deve permitir modernizações  e 
adaptações aos diversos usos . Ele acrescenta que haveria mais pessoas defendendo a 
preservação se acontecessem tombamentos mais bem ajustados. Sem dúvida, nestas 
declarações, percebemos uma grande     mudança de mentalidade. Um patrimônio 
cultural pode desaparecer,  como tem acontecido, se os cidadãos não virem no prédio 
tombado uma herança que precisa ser cuidada, preservada, e utilizada. Isto é, que possa 
atender, naquele momento, às necessidades do desenvolvimento, do progresso. Dr. 
Massarani, sugere que antes de empreender a novas construções, é possível valorizar os 
prédios antigos, históricos, recuperando e restaurando as linhas de sua arquitetura e 
transformando e adaptando os mesmos em centro das necessidades do desenvolvimen-
to atual. Antigas fábricas, estações ferroviárias, sedes de fazendas,  velhos casarões 
podem tornar-se magní�cos locais de lojas, escritórios, centros culturais, museus, 
centros comerciais, bibliotecas, prédios públicos.E isso, diz o prof. Sabaté Bel, provoca a 
possibilidade de recuperar esse patrimônio e tirar benefício dele. Quando se veri�ca a 
necessidade de tombar o patrimônio, recuperá-lo, preservá-lo, há necessidade de avaliar 
também a forma como aquela população vai bene�ciar-se com tal ato. Deve ocorrer a 
preservação através da transformação e não preservação através do “congelamento”. É 
preciso transformar para conservar! É interessante a explanação do arquiteto espanhol, 
quando coloca que é possível romper o con�ito entre preservação do patrimônio e 
especulação imobiliária. Ele declara que especulação imobiliária é fazer negócio às 
pressas, sem cuidado. Providenciam súbita demolição e constroem novo galpão, às vezes 
de estrutura metálica. O patrimônio pode ser uma fonte de negócios, se explorado com 
visão e inteligência. É preciso gerar mais valias que sirvam para pagar o patrimônio. 
Entre Desenvolvimento e Manutenção do patrimônio não existe contradição. É contradi-
ção falsa devido a mau entendimento de desenvolvimento, mau entendimento do que é 
fazer negócios, e mau entendimento de patrimônio. A preservação só se consegue com 
atualização contínua de um patrimônio ( reutilização, adaptação, geração de novos 
empregos, melhoras das condições de vida dos habitantes da localidade...). Quando  lhe 
perguntaram se tombar um prédio é um ato de punição contra o proprietário, o especia-
lista respondeu que depende  do tipo de tombamento. Se o tombamento impede o 
proprietário de fazer qualquer coisa no prédio, é punição, porque o prédio se acaba. Se 
permitir que os imóveis possam mudar partes que não funcionam, possam ser atualiza-
dos, tendo serviços que não existiam, será um tombamento adequado. Tombamento 
adequado é aquele que entende que não se muda aquilo que for essencial no patrimô-
nio; isto será restaurado, recuperado. Tombamento adequado será aquele que permitirá 
alterações, atualizações, adaptações nas partes não essenciais, naquelas que podem ser 
transformadas para atender às necessidades do desenvolvimento.

TOMBAMENTO  DE PATRIMÔNIO : 
ADEQUADO   AO   PROPRIETÁRIO

Telefones ÚteisTelefones Úteis
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria 3867-9838

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Secretaria
PAT

3837-4480
3867-4078/4079

NEGÓCIOS JURIDICOS

Secretaria
PROCON

3867-9735 / 3867-9849
3867-9716

EDUCAÇÃO

Secretaria                                                            3837-2888
Alimentação Escolar                                        3867-4235
Administrativo                                                   3867-1268
Educação Infantil                                              3867-4237
Ensino Fundamental                                        3867-4238
Transporte Escolar                                            3867-5583
Biblioteca Municipal                                         3837-3375

GABINETE
Secretaria 3867-9838/9712

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Secretaria

PABX

3837-4499 / 4555
PLANEJAMENTO

Secretaria 3867-9738

PREFEITURA
3867-9700

Secretaria
Assistência Social
Ambulância
Farmácia Alto Custo
Depto. de Saúde Mental
Odontologia
Vacina
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Depto. de Vetores
Posto Central
Posto Vila 12 de Setembro
Posto Vila Miguel Martini
Posto Roseira
Posto Roseira de Baixo
Posto Jardim Fontanella
Posto Florianópolis
Fisioterapia (antigo posto 12 de Set.)
UPA

SAÚDE
3837-2424
3867-0941
3837-4495
3837-2675
3837-1429
3867-9837
3867-9828
3937-4521
3837-3759
3837-5534
3867-9818
3867-0034
3837-3379
3837-3381
3837-1429
3837-5603
3867-2614
3837-1231
3837-4093

TURISMO E CULTURA

Secretaria
Teatro Dona Zenaide
Centro de Informação (Maria Fumaça)
Pq. B. Bergamasco (Nova Jaguariúna)
Parque Santa Maria
Parque dos Lagos
Parque Luiz Barbosa
Parque José Teodoro (Cruzeiro do Sul)

3867-4223 / 3837-3176
3867-2404
3867-4221
3847-1135
3867-4223
3837-4864
3867-0959
3867-0987

GOVERNO
Secretaria
Atende Fácil
Cartão Cidadão

3867-9713
156 / 3867-9722

3867-9701

JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

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

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

MEIO AMBIENTE
Secretaria
Depto. Água e Esgoto

3867-4226 / 3837-4359
3867-4228

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria
Conselho Tutelar
Terceira Idade (Raízes da vida)
Fundo Social de Solidariedade

3837-3311
3867-1047
3867-5114
3867-2344

SEGURANÇA PÚBLICA
Secretaria
S.O.S. Cidadão
Guarda Municipal
Detransp

3837-3939
199

3837-3936
3837-3939

156 Depto. Água e Esgoto
Noites, feriados e �nais de semana 3867-4224atende fácilatende fácil

3867 -7070 TOMAZ DE AQUINO PIRES

SOLICITAÇÃO DE VAGAS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Senhores Pais,
No período de 01 DE AGOSTO a 15 DE AGOSTO, 
procure o CEI mais o próximo de sua residên-
cia para efetuar a solicitação de vaga de seu 
(sua) filho (a), para atendimento em período 
integral, nas turmas:
FAIXA ETÁRIA
Berçário I: Crianças nascidas de 01/07/12 a 
31/12/2013 e no ano de 2014

Berçário II: Crianças nascidas de 01/07/11 a 
30/06/12

Maternal: Crianças nascidas de 01/07/10 a 
30/06/11
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Programa Melhor em Casa completa um ano de existência 
O Programa Melhor em Casa, da 
Secretaria de Saúde, completou um 
ano de existência na terça-feira, 1º 
de julho. Para comemorar a data, os 
pro�ssionais envolvidos no progra-
ma reuniram-se no Teatro Dona 
Zenaide. Durante o encontro, 
assistiram a palestra de capacitação 
para aprimorar o atendimento às 
pessoas que necessitam de apoio.
De acordo com a coordenadora, 
enfermeira Maria Madalena Souza 
Bento, o programa atende pacien-
tes com todos os tipos de doenças, 
mas o critério principal para partici-
par é que a pessoa esteja acamada e 
não tenha condições de ser acom-
panhada nas Unidades Básicas de 
Saúde.
Para receber o benefício, o paciente 
deve ser encaminhado por um 
enfermeiro ou médico da UBS mais 
próxima de sua residência ou do 
hospital municipal.

Cursos livres do Fundo Social iniciam 14 de julho

9 de Julho

1932

Nove de Julho:
Revolução

Constitucionalista de 32
Quarta-feira, dia 9, foi feriado 
no Estado de São Paulo para lem-
brar o  momento mais importante na 
história paulista, a Revolução 
Constitucionalista de 32. Na 
cidade de Jaguariúna existem 
marcas da revolução na Fazenda da 
Ba�a e os moradores antigos rela-
tam vários fatos que oco�eram 
ne�e período. Diante de�a parti-
cipação da cidade no movimento, a 
Secretaria de Turismo e Cultura 
iniciou um levantamento de fotos, 
depoimentos, documentos, roupas e 
equipamentos utilizados na Revo-
lução de 32. 
A diretora de Turismo e Cultura, 
Márcia Coelho, di�e que a inten-
ção é promover um resgate históri-
co. Para contribuir com e�a ini-
ciativa, o intere�ado pode procu-
rar a sede da secretaria no Parque 
Santa Maria ou ligar para o tele-
fone (19) 3867-4223. 

O Fundo Social de Solidariedade 
inicia as aulas dos cursos livres de 
crochê em barbante, bordado em 
�ta, patchcolagem, xadrez, ponto 
cruz, hadanger e crochê a partir do 
dia 14 de julho. Os interessados em 
participar dos cursos devem 
realizar um cadastro no Fundo 
Social. Os cursos são direcionados 
para pessoas a partir dos 16 anos 
de idade. No ato do cadastro é 
preciso apresentar o Cartão 
Cidadão. O endereço é Rua Cândido 
Bueno, 792, no Centro. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3867-2344.

Encontro dos Amigos
do Carro Antigo

DE JAGUARIÚNA
X  GOI SM  DA OS  CO AD RO RR OT  AN

NO

TC IN GE OX  

J AA NG ÚU IAR
2014

Data: 19 e 20 de julho

Horário: a partir das 8h

Local: Centro Cultural

www .carroantigojaguariuna.com.br
(19)7807 7037 (Eduardo) ID 89*1428
contato@carroantigojaguariuna.com.br

REALIZAÇÃO: INFORMAÇÕES : AAppooiioo::

Secretaria de Turismo e Cultura

Encontro de Carro Antigo será nos dias 19 e 20 de julho 
O Encontro dos Amigos do Carro 
Antigo de Jaguariúna chega à 10ª 
edição e neste ano acontece nos 
dias 19 e 20 de julho, a partir das 
8h, no Centro Cultural. A progra-
mação contará com Mercado de 
Pulgas, praça de alimentação, 

locução de Ricardo Vasconcelos, 
com o rádio Vitrola e a exposição de 
relíquias. Na área musical, o artista 
Renato Carlini se apresenta 
novamente no evento com o show 
Elvis Cover.
A realização é da Associação dos 

Amigos do Carro Antigo com apoio 
da Prefeitura de Jaguariúna por 
meio da Secretaria de Turismo e 
Cultura. Mais informações no site 
www.carroantigodejaguariuna.com.br 
ou no e-mail: 
contato@carroantigojaguariuna.com.br.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 130/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado, tendo como objeto a 
aquisição de utensílios domésticos – bacias, baldes, 
caixas e potes plásticos, relógios, suporte/saboneteiras, 
varal de roupas, foi Adjudicado e homologado em 03 e 
04 de Julho de 2014, respectivamente, em favor da 
licitante RENATO MARANA, com seus respectivos itens, 
valores unitários e totais: Item 01: valor unitário de R$ 
7,00 (sete reais) e valor total de R$ 84,00 (oitenta e 
quatro reais); Item 02: valor unitário de R$ 15,00 (quinze 
reais) e valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 
Item 03: valor unitário de R$ 6,80 (seis reais e oitenta 
centavos) e valor total de R$ 81,60 (oitenta e um reais e 
sessenta centavos); Item 04: valor unitário de R$ 9,50 
(nove reais e cinquenta centavos) e valor total de R$ 
114,00 (cento e quatorze reais); Item 05: valor unitário 
de R$ 5,00 (cinco reais) e valor total de R$ 60,00 
(sessenta reais); Item 06: valor unitário de R$ 64,00 
(sessenta e quatro reais) e valor total de R$ 4.608,00 
(quatro mil, seiscentos e oito reais); Item 07: valor 
unitário de R$ 100,00 (cem reais) e valor total de R$ 
3.800,00 (três mil e oitocentos reais); Item 08: valor 
unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e valor total de 
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais); Item 09: 
valor unitário de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e valor 
total de R$ 1.380,00 (hum mil, trezentos e oitenta reais); 
Item 10: valor unitário de R$ 14,00 (quatorze reais) e 
valor total de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais); 
Item 11: valor unitário de R$ 18,00 (dezoito reais) e valor 
total de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais); Item 
12: valor unitário de R$ 3,50 (três reais e cinquenta 
centavos) e valor total de R$ 4.147,50 (quatro mil, cento 
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); Item 13: 
valor unitário de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) 
e valor total de R$ 17.498,50 (dezessete mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta 
centavos); Item 16: valor unitário de R$ 28,00 (vinte e 
oito reais) e valor total de R$ 1.260,00 (hum mil e 
duzentos e sessenta reais); Item 17: valor unitário de R$ 
19,29 (dezenove reais e vinte e nove centavos) e valor 
total de R$ 115,74 (cento e quinze reais e setenta e 
quatro centavos); Item 18: valor unitário de R$ 34,60 
(trinta e quatro reais e sessenta centavos) e valor total 
de R$ 1.453,20 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e 
três reais e vinte centavos). Homologando ainda que os 
itens 14 e 15 que foram desertos e o item 19 que foi 
fracassado.
Aline Fernanda Arruda Leite Fernandes 
Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 131/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado, tendo como objeto a 
aquisição de colchonetes e placas em EVA (tatame), foi 
Adjudicado e homologado em 03 e 04 de Julho de 
2014, respectivamente, em favor das licitantes a seguir, 
com seus respectivos valores unitários e totais: Parflex 
Indústria e Comércio de Colchões Ltda., Item 01: valor 
unitário de R$ 42,89 (quarenta e dois reais e oitenta e 
nove centavos) e valor total de R$ 41.560,41 (quarenta 
e um mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e hum 
centavos); e Renata Iafrate Travisani - EPP., Item 02: 
valor unitário de R$ 44,40 (quarenta e quatro reais e 
quarenta centavos) e valor total de R$ 13.586,40 (treze 
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta 
centavos). 
Aline Fernanda Arruda Leite Fernandes 
Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 133/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado, tendo como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados a fim de auferir administrativa-
mente a restituição de valores pagos indevidamente nas 
contas de energia elétrica e adequação das futuras 
contas, foi Adjudicado e homologado em 04 de Julho de 
2014, em favor da licitante Impulcetto & Impulcetto 
Elétrica Ltda., pelo percentual de 18,5% (dezoito e meio 
por cento).  
Aline Fernanda Arruda Leite Fernandes 
Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 134/2014.

Torna-se público e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado, tendo como objeto a 
contratação de empresa para realização de transporte 
de alunos portadores de deficiência mental e autismo 
para Centros Especializados de Paulínia, foi Adjudicado 
e homologado em 03 e 07 de Julho de 2014, 
respectivamente, em favor da licitante Mayfran 
Locações de Veiculos e Transportes Ltda. – ME., com o 
valor de R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais) 
por viagem, perfazendo o valor total estimado de R$ 
85.360,00 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta 
reais).  
Lílian R. S. V. F. Paoliello - Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato – Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 135/2014.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado, tendo como objeto a 
aquisição de EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual) – Botas em PVC – cano curto e cano longo, 
foi Adjudicado e homologado em 07 de Julho de 2014, 
em favor da licitante Dulce Helena Poloni Pelozi – ME., 
com o valor global de R$ 2.346,30 (dois mil, trezentos e 
quareanta e seis reais e trinta centavos). 
Aline Fernanda Arruda Leite Fernandes
Pregoeira
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 019/2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal, 
HOMOLOGA o presente certame licitatório e ADJUDICA 
o objeto em favor da licitante Fausto Piezentini e Amaral 
de Barros – ME., com o valor global de R$ 70.560,00  
(setenta mil, quinhentos e sessenta reais).   
Secretaria de Gabinete, 02 de julho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 022/2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal, 
HOMOLOGA o presente certame licitatório e ADJUDICA 
o objeto em favor da licitante JG. Construtora, Manuten-
ção e Serviços Ltda. EPP, com o valor global de R$ 
78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta 
reais).   
Secretaria de Gabinete, 02 de julho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 023/2014
Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal, 
HOMOLOGA o presente certame licitatório e ADJUDICA 
o objeto em favor da licitante Q. I. Iwata – ME., com o 
valor global de R$ 57.915,00  (cinqüenta e sete mil, 
novecentos e quinze reais).   
Secretaria de Gabinete, 02 de julho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 024/2014
Tarcísio Cleto Chiavegato, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e tendo transcorrido o prazo recursal, 
HOMOLOGA o presente certame licitatório e ADJUDICA 
o objeto em favor da licitante L. A. Mussato Júnior – ME., 
com o valor total de R$ 76.140,00  (setenta e seis mil, 
cento e quarenta reais).   
Secretaria de Gabinete, 02 de julho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
 
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2014.
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna público e 
para conhecimento dos interessados que se encontra 
reaberto nesta Prefeitura, PREGÃO Nº 132/2014,  cujo 
objeto é a contratação de empresa/clínica para 
realização de exame cardiológico (teste ergométrico), 
conforme quantitativo descrito no Edital. A data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelopes se dará 
no dia 25 de Julho de 2014 às 11:00 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.br. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos telefones: (19) 
3867-9801, com Lílian, (19) 3867-9780, com Aline, 
(19) 3867-9825, com Ana Maria, (19) 3867-9792, com 
Karine, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9757, 
com Ana Paula ou pelo endereço eletrônico: 

karine_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br  
Jaguariúna, 11 de Julho de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAGUARIÚNA- 
CMDCAJ

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS Nº 
01/2014

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS RELATIVOS À 
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PODERÃO SER 
FINANCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM 2015. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Jaguariúna - CMDCAJ, no uso de suas 
atribuições previstas na Lei Federal 8.069/90 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), alterada pelas leis n° 
12.010/09 e 12.594/12, e na Lei Municipal n° 
2.151/2013, no exercício de sua função deliberativa e 
controladora das ações da Política de Atendimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente no Município de 
Jaguariúna 
RESOLVE:
Estabelecer procedimentos e tornar público o Edital de 
Seleção Pública para a realização do processo de 
análise e seleção de projetos que poderão ser 
financiados com recursos de doações depositados no 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Jaguariúna - FMDCA, para execução no 
exercício de 2015, que estejam em consonância com as 
políticas públicas da Criança e do Adolescente do 
município de Jaguariúna, bem como as deliberações em 
reunião deste conselho, realizada aos 24 de junho de 
2014, que aprovou este Edital. 

CAPITULO I
DO OBJETO
Artigo 1°. Constitui objeto do presente Edital a análise e 
seleção de projetos a serem financiados com recursos 
de doações que estejam depositados no Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Jaguariúna-SP, para execução no exercício 
de 2015. 

Artigo 2°. Para os fins deste Edital, entende-se por 
projeto o conjunto de ações que visem à promoção, 
proteção e defesa de direitos, a serem desenvolvidas em 
determinado período de tempo, com recursos captados 
pelo FMDCA, junto a pessoas físicas e/ou jurídicas, 
tendo como beneficiários segmentos que desenvolvam 
trabalhos com crianças e adolescentes, segundo as 
linhas de ação previstas na lei n° 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 
alterada pelas leis n° 12.010/09 e 12.594/12, bem 
como pela Lei Municipal n° 2.151/2013. 

CAPITULO II
DOS EIXOS TEMÁTICOS

Artigo 3°. As entidades sem fins lucrativos (pessoas 
jurídicas de direito público ou de direito privado), que 
estejam devidamente registradas junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de 
Jaguariúna - CMDCAJ, que apresentarem projetos a 
serem submetidos à análise e seleção deverão indicar, 
entre temas abaixo discriminados, aqueles que constam 
de sua finalidade estatutária. 

I. Cultura 
Desenvolver atividades culturais com enfoque nos 
temas constantes neste artigo, tais como teatro, dança, 
musica, culturas regionais, artes plásticas, escrita, 
produção e exibição vídeos, entretenimento, entre 
outras. 

II.Esportes e lazer 
Desenvolver atividades esportivas e de lazer que 
compreendam conteúdos como: jogos, brincadeiras, 
formação esportiva, festivais e competições entre 
outras.
III. Aprendizagem Profissional 
Desenvolver atividades que promovam inclusão no 
mundo do trabalho garantindo formação teórica e 
prática e de acordo com a legislação vigente. 
IV. Educação Informal 
Desenvolver atividades que auxiliem no aprimoramento 
dos conhecimentos adquiridos do ensino formal ou 
projetos que promovam o regresso ao convívio escolar, 
fomentando a criação de núcleos de discussão e 
divulgação dos direitos e deveres da criança e 
adolescente.

V. Ações educativas de combate ao uso de drogas lícitas 
e ilícitas. 

Desenvolver ações educativas das relações familiares e 
sociais, que contribuam para prevenção ao uso de 
drogas licitas e ilícitas, atuando de forma a proporcionar 
o entendimento, combater o preconceito contra o 
usuário e ainda conscientizá-los sobre os riscos frente 
ao uso das drogas. 

VI. Enfrentamento à violência, exploração e abuso sexual 
contra crianças e adolescentes. 
Ações complementares ao atendimento executado pelo 
Poder Público para o enfrentamento a violência 
doméstica (abandono, negligência, violência física e 
psicológica) e sexual (abuso intra e extra familiar e 
exploração sexual) contra crianças e adolescentes em 
todos os âmbitos das relações familiares e comunitária, 
bem como campanhas preventivas.

CAPITULO III
DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE:

Artigo 4°. Para avaliação dos projetos apresentados 
pelas Entidades, a Comissão de Inscrição, Registro, 
Avaliação e Revisão da Legislação observará os 
seguintes critérios: 
a) Consonância do projeto com a legislação 
e normativas vigentes relacionadas à criança e ao 
adolescente, em especial o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o Plano Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e com as Conferências Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
b) Arcar com uma contrapartida no valor 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor solicitado ao 
FMDCA para a execução do projeto.  
c) Capacidade técnica e administrativa da 
Entidade para executar o projeto, devendo apresentar a 
relação dos recursos humanos que atuarão diretamente 
no desenvolvimento do projeto em questão; 
d) Quadro de recursos humanos 
compatíveis com a proposta, observando-se a função do 
mesmo no projeto; 
e) Justificativa dos itens previstos na 
planilha de aplicação de recursos; 
f) Apresentar relação pormenorizada dos 
beneficiários pelo projeto, contendo a qualificação 
completa dos mesmos;
g) Apresentação de Relatório de Atividades 
executadas pela Entidade, na área da criança e do 
adolescente, referente ao ano anterior ao da publicação 
do presente edital;
h) Declaração, emitida pelo CMDCAJ, da 
regularidade na prestação de contas dos recursos 
recebidos referentes à projetos executados em anos 
anteriores ao da publicação do presente Edital. 

CAPITULO IV
DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS

Artigo 5°. As Entidades poderão apresentar apenas 1 
(um) projeto para cada eixo temático, num total máximo 
de 3 (três) projetos, desde que observada a sua 
finalidade estatutária. 

CAPITULO V
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Artigo 6°. O período de apresentação dos projetos será 
no período de 18 de agosto a 29 de agosto de 2014, na 
sede do CMDCA de Jaguariúna, sito à Rua Lauro de 
Carvalho, 1.215, Centro, ¬Jaguariúna/SP, das 8:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª 
feira, acompanhados de:
I - Oficio assinado pelo(a) presidente da Entidade 
endereçado ao(a) presidente(a) do CMDCA, solicitando a 
inscrição do projeto;
II – Declaração assinada pelo Presidente da Entidade 
constando o valor da contrapartida para execução do 
projeto, que não seja inferior a 10% (dez por cento) do 
valor solicitado ao FMDCA; 
III - Projeto elaborado conforme modelo do CMDCAJ (em 
anexo), disponível através do site: http://www.jaguariu-
na.sp.gov.br;
IV – Apresentar documentos que comprovem que a 
Entidade atende os critérios elencados no artigo 4º do 
presente Edital. 

CAPITULO VI
DESPESAS VEDADAS

Artigo 7°. Não serão permitidas despesas com: 

a) Custos referentes à administração da organização 
social (taxa de administração, aluguel de imóvel, 
gerência, coordenação, contabilidade, luz, água, 
telefone, IPTU e demais tributos); 
b) Gratificação, qualquer espécie de remuneração, 
consultoria e assistência técnica, a integrantes do corpo 
dirigente da Entidade; 
c) Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou 
correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de 
pagamento ou recolhimento fora do prazo; 
d) Encargos sociais e previdenciários decorrentes da 
contratação de pessoal e de serviços de terceiros; 
e) Investimentos em equipamentos, veículos, móveis, 
pequenos reparos e adequação do espaço físico em 
imóvel pertencente à instituição ou cedido em regime de 
comodato, visando a melhoria no atendimento direto à 

criança e adolescente; 
f) Utilização, mesmo em caráter emergencial, dos 
recursos em finalidade diversa da estabelecida no 
projeto; 
g) Realização de despesas com publicidade, salvo as de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades. 

CAPITULO VII
DA COMISSÃO DE ANÁLISE
Artigo 8°. Os projetos serão analisados pela Comissão 
de Inscrição, Registro, Avaliação e Revisão da Legislação 
do CMDCAJ. 
Parágrafo Primeiro. Nos processos de seleção de 
projetos nos quais as Entidades e os órgãos públicos ou 
privados representados nos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente figurem como beneficiários 
dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, os mesmos não devem participar da 
avaliação e deverão abster-se do direito de voto, tanto 
na Comissão quanto na plenária do CMDCA. 
Parágrafo Segundo. Mediante solicitação da Comissão 
de Inscrição, Registro, Avaliação e Revisão da 
Legislação, o CMDCA poderá reunir-se extraordinaria-
mente para deliberar sobre os projetos. 
Parágrafo Terceiro. A Comissão de Inscrição, Registro, 
Avaliação e Revisão da Legislação do CMDCAJ 
apresentará seus pareceres para deliberação em 
reunião plenária extraordinária a ser definida pelo 
Presidente do CMDCAJ. 

CAPITULO VIII
DA PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS

Artigo 9º. Os projetos aprovados pelo Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguariúna 
serão publicados no Diário Oficial do Município até o dia 
10 de outubro de 2014, sendo as entidades beneficia-
das informadas através de ofício. 

CAPITULO IX
DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS

Artigo 10. O financiamento dos projetos aprovados pelo 
CMDCA dependerá da existência de recursos 
disponíveis na conta do FMDCA. 
Artigo 11. O repasse de recursos às Entidades deverá 
seguir o cronograma de desembolso apresentado no 
projeto aprovado. 

CAPITULO X
DA DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO
Artigo 12. O financiamento dos projetos aprovados com 
recursos do FMDCA terá a duração de 12 (doze) meses, 
no período de janeiro a dezembro de 2015. 

CAPITULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 13. As Entidades que tiverem seus projetos 
contemplados com recursos do FMDCA, ficam 
obrigadas a divulgar de forma clara e objetiva que o 
financiamento do projeto é feito pelo Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, 
divulgando a logomarca do CMDCA. 
Artigo 14. É vedada a inclusão de nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem a promoção social de 
autoridades ou servidores públicos, nos termos do 
Parágrafo 1º do art. 37 da Constituição Federal, exceto 
do destinador, quando tratar-se de doação direcionada 
pela iniciativa privada. 
Artigo 15. É vedado o aditamento para alteração do 
objeto apresentado no projeto original e já aprovado pelo 
CMDCA. 
Artigo 16. As entidades beneficiadas deverão apresentar 
ao CMDCAJ a prestação de contas no prazo de 60 
(sessenta) dias após a execução do projeto. 
Artigo 17. O calendário do presente Edital é o que 
segue: 
I. Apresentação de projetos: de 18/08/2014 a 
29/08/2014; 
II. Publicação dos Projetos aprovados: até 10/10/2014; 
III. Início de repasse de recursos: mês de fevereiro de 
2015;
IV. Apresentação da prestação de contas pelas 
Entidades ao CMDCAJ: 60 (sessenta) dias após o 
término do projeto. 
Artigo 18. O não cumprimento dos requisitos descritos 
neste Edital implicará no imediato indeferimento do 
projeto. 
Artigo 19. O CMDCAJ, por deliberação da maioria 
simples de votos de seus membros presentes, fica no 
direito de indeferir os projetos. E, também por maioria 
simples de votos de seus membros presentes poderão 
anular ou revogar os benefícios concedidos as 
Entidades, desde que a decisão seja motivada.
Artigo 20. Os casos omissos serão analisados pela 
Comissão de Inscrição, Registro, Avaliação e Revisão da 
Legislação e deliberados em plenária pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Artigo 21. Este Edital entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
Jaguariúna, 24 de junho de 2014.

Marcos Antônio de Souza
Presidente do CMDCAJ

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
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PORTARIA Nº 224, de 30 de junho de 2014.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, com apoio nos artigos 49, inciso III e 
artigo 100 e parágrafos, ambos da Lei Complementar nº 
209/2012,  
RESOLVE:
I-Nomear, em substituição, a servidora LUCIENE DELL 
VECCHIO BARBOSA, RG nº 14.269.413 SSP/SP, para o 
cargo de Diretor de Departamento, R$ 4.881,33 (quatro 
mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e três 
centavos) junto ao Departamento de Suprimentos e 
Qualidade da Secretaria de Administração e Finanças, 
durante o período de férias da servidora MARISA 
APARECIDA RISSATTI, compreendido entre 09 a 30 de 
junho de 2014, fazendo jus aos vencimentos desta.
II- Esta portaria terá efeito retroativo a 09 de junho de 
2014.

PORTARIA Nº 225, de 30 de junho de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, e com apoio no Art. 3º, do Decreto nº 
2.944, de 19 de julho de 2011, e em conformidade com 
a solicitação contida no Ofício SEMA/DMA nº 140/2014, 
RESOLVE:
Nomear, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2014, 
os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural de Jaguariúna – CMDRURAL, conforme segue:
I – Representantes do Poder Público Municipal:
a) Secretaria de Meio Ambiente:
a.1) Titular: Irineu Gastaldo Júnior – RG nº 16.459.523- 
SSP/SP
Suplente: Antonio Fernando da Silva – RG nº 8.455.244 
SSP/SP
a.2)Titular: Rafaela Giusti Rossi – RG nº 34.716.107-8 – 
SSP/SP
Suplente: Aline Granghelli – RG nº 40.275.107-3 – 
SSP/SP
b) Secretaria de Planejamento Urbano:
Titular: Nilson Gonçalves - RG nº 17.760.160 – SSP/SP
Suplente: Claudio Roberto Eschionato – RG nº 
27.804.999-0 – SSP/SP
c)Secretaria de Obras e Serviços de Jaguariúna:
Titular: Jayr Piva Junior – RG nº 8.454.947 – SSP/SP
Suplente: Milton Venturini – RG nº 9.387.808-4 – 
SSP/SP
II – Representante da Secretaria Estadual de Agricultura 
e Abastecimento:
Titular: Roberto Ribeiro Machado – RG nº 10.866.234 – 
SSP/SP
Suplente: Rogério Marçal Rocha de Oliveira – RG nº 
8.837.982 – SSP/SP
III – Representante da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA Meio Ambiente:
Titular: Claudio César de Almeida Buschinelli – RG nº 
8.629.683-8 – SSP/SP
Suplente: Ricardo de Oliveira Figueiredo – RG nº 
507.286-8 SSP/SP
IV – Representante do sindicato rural patronal atuante 
no Município de Jaguariúna:
Titular: Carlos Antonio Pereira – RG nº 8.944.166-7 – 
SSP/SP
Suplente: Cristina de Fatima Borgheti Mariano – RG nº 
228.148.273 – SSP/MG
V – Representante do sindicato dos trabalhadores rurais 
atuante no Município de Jaguariúna:
Titular: Antonio Luiz Camano – RG nº 6.939.846 – 
SSP/SP
Suplente: Ana Gabriela de Mesquita Sampaio – RG nº 
30.236.580 – SSP/SP
VI – Representantes dos produtores rurais estabelecidos 
no Município de. Jaguariúna:
a)Titular: José Alexandre Durante – RG nº 24.836.636-1 
SSP/SP
Suplente: Marcelo Murer – RG nº 16.125.144-4 – 
SSP/SP
b) Titular: Orlando Granguelli Júnior – RG nº 
25.226.986-X- SSP/SP
Suplente: Emílio Marconato Filho – RG nº 16.335.772– 
SSP/SP
VII – Representante das cooperativas e/ou associações 
rurais estabelecidas no Município de Jaguariúna:
Titular: Romeu Mattos Leite – RG nº 7.867.086 – 
SSP/SP
Suplente: Eduardo de Souza – RG nº 16.125.073 – 
SSP/SP
VIII - Representante de um estabelecimento de ensino 
superior voltado à formação agropecuária:
Titular: Rita C. Galo – RG nº 26.792.987 – SSP/SP
Suplente: Edson Rodrigo de Oliveira Cunha – RG nº 
41.045.314-6 – SSP/SP

PORTARIA Nº 226, de 07 de julho de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, e com apoio nos arts. 192 e seguintes 
da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, e 
ainda, em conformidade com o Ofício SEDUC nº 
384/2014,
RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 212, de 16 de junho de 2014, a 
fim de constar que a licença não remunerada para o 
trato de interesses particulares, concedida à servidora 
NEUSA APARECIDA GOMES, R.G. nº 23.748.575-8 
SSP/SP, será concedida a partir de 11 de julho de 2014 
e pelo período de 02 (dois) anos.

PORTARIA Nº 227, de 07 de julho de 2014.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de suas 
atribuições legais, e com apoio no art. 211 da Lei 
Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012, e ainda, 
em conformidade com a solicitação protocolada sob nº 
3.212/2014,
RESOLVE:
Conceder, a pedido, a partir de 30 de julho de 2014 e 

pelo período de 01 (um) ano, a servidora MARIA 
APARECIDA BRITO, R.G. nº 15.815.395-9 SSP/SP, 
ocupante do cargo público de Agente de Serviços de 
Alimentação, licença não remunerada para o trato de 
interesses particulares.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista da classificação em Concurso Público, 
convocamos o abaixo relacionado, para comparecer à 
Prefeitura do Município de Jaguariúna, visando medidas 
para ADMISSÃO.
O não comparecimento no prazo de 03 (três) dias, 
contados a partir da publicação deste, caracterizará 
desistência, dando motivo para convocação e admissão 
do classificado imediato.

CONCURSO - EDITAL Nº. 011/2013.
AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.
05º - Simone Francisca da Silva

Departamento de Recursos Humanos, 10 de julho de 
2014.

MAÍSA RAIMUNDO DE O. VIEIRA
Diretora

COMUNICADO
O Jaguariúna Previdência informa que a partir do dia 26 
de junho de 2014, o pagamento dos benefícios de 
auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão 
passarão a ser custeados pelo Fundo Especial de 
Previdência Social, conforme estabelece a Lei 
Complementar nº 209/2012 c/c Lei Complementar nº 
214/2012.
No mês de junho o Tesouro Municipal realizou os 
pagamentos referentes aos dias 1º a 25, ficando sob 
responsabilidade do JaguarPrev os pagamentos 
relativos aos dias 26 a 30 de junho. A partir de julho o 
pagamento de benefícios será realizado integralmente 
pelo Fundo.
Desta forma, os contracheques (recibos de pagamento 
de benefício) estarão disponíveis a todos os servidores 
em gozo de benefício previdenciário a partir do 5º dia útil 
de cada mês, para retirada na Rua Cel. Amâncio Bueno, 
735, Centro, Jaguariúna/SP.
Diretoria Executiva 
Jaguariúna Previdência

DECRETO Nº 3.240, de 10 de julho de 2014.
Dispõe sobre aprovação de loteamento denomi-
nado Vila Guedes.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., com apoio no art. 
63, XXII, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de parcelamento do solo, 
mediante loteamento, sob a denominação de “Vila 
Guedes”, de propriedade de Maria Zelia Kaysel Machado 
de Sousa e Outros, conforme os elementos constantes 
do protocolado nº 12260/2013, referente a um imóvel 
rural, denominado “Sítio São Sebastião”, Gleba A-02, 
com área de 137.070,88 m² (cento e trinta e sete mil, 
setenta metros e oitenta e oito centímetros quadrados), 
atualmente objeto da matrícula nº 6391, do Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, 
constituído de lotes para fins residenciais.
Parágrafo único. O loteamento a que alude este artigo 
obedecerá as normas urbanísticas convencionais 
constantes nos projetos respectivos.
Art. 2º Deverão ser executados no loteamento, às 
expensas dos loteadores e sem quaisquer ônus à 
Prefeitura, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar da data do registro do projeto do loteamento, 
perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, e 
na conformidade dos prazos e padrões estabelecidos no 
cronograma, as seguintes obras e serviços, precedidos 
de projetos apresentados e aprovados pela Prefeitura:
a) demarcação topográfica das quadras e lotes com a 
utilização de marcos de concreto;
b) execução da terraplenagem para abertura de ruas, 
levando em consideração as declividades apresentadas 
no projeto de terraplenagem;
c) rede de distribuição de água potável, bem como, a 
execução das ligações de cada lote, conforme projeto 
apresentado;
d) construção de um reservatório de água com, no 
mínimo, 300 m³ (trezentos metros cúbicos) de 
capacidade, em estrutura de concreto armado, 
interligando às redes públicas para garantir o 
abastecimento, localizado de forma a garantir o 
atendimento adequado e suficiente a todos os lotes do 
loteamento em questão, conforme projeto aprovado. 
Será exigido no contrato de compra e venda de cada 
adquirente, a implantação de uma caixa d´água com no 
mínimo 1 m³ (um metro cúbico) de capacidade;
e) rede coletora de esgoto, inclusive nas vielas 
sanitárias, incluindo-se a estação elevatória (interna ao 
loteamento), bem como, a execução das ligações de 
cada lote, e a interligação com a rede pública coletora de 
esgotos, de acordo com o projeto apresentado e demais 
exigências fixadas pelo Grupo de Análise e Aprovação de 
Projetos Habitacionais – GRAPROHAB;
f) implantação, licenciamento e dimensionamento junto 
aos órgãos competentes, às suas expensas, de uma 
estação elevatória de esgotos em área da Municipalida-
de próxima à estação elevatória de esgoto já existente 
na Rua Francisco Dal’Bó. A estação elevatória de esgoto 
deverá ser provida de dispositivos (equipamentos 
reserva e gerador de energia elétrica) para impedir o 
lançamento de esgoto sem prévio tratamento no solo ou 
em corpos d’água;
g) implantação de linha de recalque de esgoto de forma 
que todo o esgoto do empreendimento seja encaminha-
do à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Camandu-
caia para tratamento e disposição final, em atendimento 
à legislação ambiental;
h) execução de rede de energia elétrica para iluminação 
pública, atendendo aos padrões utilizados pela 
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Prefeitura, conforme projeto aprovado pela concessio-
nária de energia elétrica local, e execução de rede de 
distribuição de energia elétrica domiciliar;
i) execução de rede de escoamento e drenagem de 
águas pluviais, inclusive nas vielas sanitárias, 
atendendo aos projetos apresentados;
j) execução de pavimentação asfáltica, com execução 
de guias e sarjetas em concreto, devendo prever 
rebaixamento de guia, atendendo a NBR-9050 para 
acessibilidade de portadores de necessidades 
especiais;
k) execução de sinalização viária, para orientação do 
tráfego de veículos, em atendimento à exigência do 
Código de Trânsito Brasileiro;
l) implantar dispositivo de acesso ao empreendimento, 
tal como constante do projeto do sistema viário;
m) execução da arborização do loteamento, atendendo 
à exigência da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo – CETESB, conforme legislação vigente, em 
especial ao Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental – TCRA nº 125655/2013;
n) é vedada a impermeabilização do solo destinado à 
área verde;
o) é vedado o desdobro e/ou desmembramento de 
lotes.
§ 1º As redes de abastecimento de água, coletora de 
esgotos e estações elevatórias de esgotos deverão 
estar em condições de operação antes da ocupação do 
empreendimento, e o asfaltamento de vias e a rede de 
distribuição de energia elétrica e iluminação pública 
também deverão estar em condições de operação 
antes da ocupação do empreendimento.
§ 2º Deverão ser implantadas pelos empreendedores 
medidas mitigadoras dos impactos da operação da 
ferrovia e da ETE Camanducaia já existentes e vizinhas 
ao loteamento, em especial quanto às vibrações, níveis 
de ruído e substâncias odoríferas emitidas por estes 
empreendimentos, de modo a evitar inconvenientes ao 
bem estar público dos futuros moradores.
§ 3º As obras de terraplenagem deverão ser realizadas 
de forma que não haja intervenções em Áreas de 
Preservação Permanente – APP não previstas no 
projeto urbanístico e também de forma a não gerarem 
emissões de poeira na atmosfera, erosões e 

assoreamento de corpos d’água.
§ 4º Os resíduos sólidos gerados no empreendimento 
deverão ser adequadamente dispostos a fim de evitar 
problemas de poluição ambiental.
§ 5º O presente empreendimento deverá ter suas obras 
de implantação iniciadas em um prazo máximo de 02 
(dois) anos, contados a partir da data de emissão do 
Certificado de Aprovação do GRAPROHAB nº 
502/2013.
§ 6º Os loteadores deverão comunicar à Prefeitura, por 
escrito, quando do início de cada obra ou serviço 
constante deste decreto.
Art. 3º Enquanto as obras e serviços referidos neste 
decreto não forem executados pelos loteadores e 
julgados aceitos pela Prefeitura, a conservação e 
manutenção destes continuarão sob a inteira responsa-
bilidade dos loteadores.
Parágrafo único. Obrigam-se os loteadores a efetuar a 
manutenção dos serviços de infraestrutura já 
executados até o recebimento efetivo e definitivo do 
loteamento por parte da Prefeitura.
Art. 4º A Prefeitura reserva-se no direito de recusar 
toda e qualquer obra ou serviço que não atender às 
especificações técnicas constantes dos projetos 
apresentados, ou que venham a ser aprovados, e 
demais exigências fixadas tanto pela Prefeitura como 
pelo GRAPROHAB e demais órgãos competentes.
Art. 5º O loteamento será oficialmente reconhecido pela 
Prefeitura após a efetivação de todas as obras e 
serviços, uma vez devidamente aprovados e aceitos 
pelos seus órgãos pertinentes, condicionando-se, 
ainda, ao pleno cumprimento, no que couber, pelos 
loteadores, do teor do termo de compromisso e de 
garantia celebrado e da correlata escritura pública de 
caução em virtude de compromisso de realização de 
infraestrutura com garantia hipotecária, a ser lavrada 
no Cartório de Notas.
Art. 6º Após o recebimento definitivo das obras e 
serviços por parte da Prefeitura, mediante termo 
específico de aceitação definitiva, os loteadores ficarão, 
ainda, responsáveis, na forma da lei, por defeitos ou 
vícios redibitórios, inadequações e insuficiência dos 
materiais aplicados e pela imperfeição dos serviços 
executados, por quaisquer defeitos ou imperfeições 

construtivos, bem como, pela solidez e segurança das 
obras e serviços, ainda que resultantes do solo, da 
execução dos trabalhos, assim como em razão dos 
materiais empregados, quer eles sejam de natureza 
técnica ou operacional, obrigando-se, a suas custas, a 
reparações e/ou substituições que se fizerem 
necessárias para o perfeito cumprimento do 
contratado.
Parágrafo único. Se os loteadores não executarem os 
reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem 
determinados pela Prefeitura, esta, se assim lhe 
convier, poderá mandar executá-los por conta e risco 
daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os 
respectivos custos.
Art. 7º Os loteadores deverão consignar nos contratos 
de compra e venda de lotes e nas escrituras definitivas, 
todas as restrições (convencionais ou legais, urbanísti-
cas ou construtivas) que eventualmente gravem os 
lotes, principalmente as servidões administrativas, 
faixas ou vielas sanitárias não edificáveis, a proibição 
de desdobro de lote (permissão somente de unificação 
ou parte) e a natureza do loteamento.
Parágrafo único. No caso de haver restrições 
convencionais ou legais, urbanísticas ou construtivas, 
no contrato padrão registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis, os loteadores estão obrigados a dar ciência, 
por escrito, à Prefeitura.
Art. 8º Em garantia da execução das obras e serviços 
referidos no art. 2º, deste decreto, e demais encargos 
previstos nas normas jurídicas, decorrentes do 
loteamento supramencionado, os loteadores dão em 
hipoteca de primeiro grau à Prefeitura o imóvel 
loteando objeto da matrícula nº 6391, do Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, nos 
termos da escritura pública de caução em virtude de 
compromisso de realização de infraestrutura com 
garantia hipotecária, a ser lavrada em Tabelião de 
Notas.
Parágrafo único. Após o registro do loteamento alusivo 
ao imóvel objeto da matrícula nº 6391, do Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, a 
Prefeitura efetivará a liberação do ônus hipotecário 
somente relativamente aos lotes de terrenos, oriundos 
do loteamento, a saber: lotes de nºs 01 a 36, da quadra 

“A”; lotes de nºs 01 a 42, da quadra “B”; lotes de nºs 
10 a 27 e 34 a 36, da quadra “C”; lotes de nºs 01 a 42, 
da quadra D”; lotes de nºs 01 a 08, da quadra “H”; e 
lotes de nºs 01 a 05, da quadra “I”, permanecendo a 
garantia hipotecária remanescente, gravando 66 
(sessenta e seis) lotes de terrenos oriundos do 
loteamento, a saber: lotes de nºs 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, da quadra “C”; 
lotes de nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 e 16, da quadra “E”; lotes de nºs 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, da quadra “F”; e lotes 
de nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, da 
quadra “G”, os quais somente serão liberados após a 
execução das obras conforme cronograma de 
execução de obras, serviços e implantação dos 
equipamentos de infraestrutura e exigências contidas 
neste decreto, no termo de compromisso e garantia e 
na escritura pública de caução com garantia 
hipotecária e aceitos pela Prefeitura que autorizará o 
cancelamento da garantia hipotecária desses lotes, 
mediante a assinatura de termo específico de vistoria e 
aceitação definitiva ou parcial das obras de infraestru-
tura, serviços, equipamentos e demais exigências, a ser 
lavrado pelos órgãos técnicos da Prefeitura, no âmbito 
de suas respectivas competências em data oportuna, 
ficando vedada a alienação ou promessa de alienação, 
a qualquer título, bem como a cessão ou transferência 
dos direitos sobre esses referidos lotes, ou gravá-los de 
quaisquer ônus.
Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 10 de julho 
de 2014.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

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

GUSTAVO DURLACHER
Secretário de Governo

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO
Partícipes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA e INSTITUTO EDUCACIONAL 
JAGUARY - IEJ (Entidade mantenedora da 
Faculdade de Jaguariúna - FAJ).
Objeto: Mútua colaboração para o desenvolvimento de 
ações de ações de controle das populações animais e a 
prevenção e controle de zoonoses no Município de 
Jaguariúna.
CLÁUSULA PRIMEIRA - O convênio celebrado em 26 de 
maio de 2013, entre os partícipes acima identificados, 
passa a vigorar por mais 12 (doze) meses, contados 
desta data.
CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem em vigor todas as 
demais cláusulas do convênio celebrado em 26 de maio 
de 2013 entre os partícipes.
Data de Assinatura: 27/05/2014.
Secretaria de Gabinete, 27 de maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito
 

EXTRATO DE CONVÊNIO
Partícipes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA e INSTITUTO EDUCACIONAL 
JAGUARY - IEJ (Entidade mantenedora da 
Faculdade de Jaguariúna - FAJ).
Objeto: Colaboração para o desenvolvimento de ações 
na área de saúde para assistência domiciliar no 
município de Jaguariúna - Programa Melhor em Casa.
Vigência: 05 (cinco) anos, com início em 28/03/2014 e 
término em 28/03/2019.
Data de Assinatura: 28/03/2014.
Secretaria de Gabinete, 27 de maio de 2014.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

facebook.com/prefeituradejaguariunao�cial
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Alunos do ProAtiv participam de avaliação física 

No encerramento do primeiro 
semestre deste ano, aproxi-
madamente 900 alunos dos 
Programas de Qualidade de 
Vida da SEJEL (ProAtiv e 
Passos Saudáveis) passaram 
por exercícios de avaliação 
física. Foram realizados dois 
testes de força muscular 
(abdômen e membros supe-
riores) e um de �exibilidade 
(utilizando o banco de 
Well's), além de Protocolos 
de Perimetria (medidas de 
circunferência corporal), peso 
e altura. Os alunos entraram 
de férias e retornam as ativi-
dades no dia 4 de agosto.

EventosCULTURAIS
SARAU NA PRAÇA ACONTECE
NO DIA 19 DE JULHO 

FAMÍLIA BURG SERÁ ATRAÇÃO NO PARQUE DOS LAGOS 

O SARAU NA PRAÇA SERÁ REALIZADO NO 
DIA 19 DE JULHO, DAS 16H ÀS 21H, NA 
PRAÇA UMBELINA BUENO, COM APOIO 
DA PREFEITURA DE JAGUARIÚNA. A 
PROGRAMAÇÃO CONTARÁ COM APRESEN-

TAÇÕES DE MÚSICA E DECLAMAÇÕES DE 
POESIAS, SEBO DE LIVROS E BARRACAS DE 
COMIDA MEXICANA, TAPIOCA E CALDOS, 
ALÉM DO LANÇAMENTO DO LIVRO 
MARÃEY DO POETA DAVID LUGLI.

O ESPETÁCULO UM DIA COM A 
FAMÍLIA BURG SERÁ ATRAÇÃO NO DIA 
26 DE JULHO, A PARTIR DAS 15H, NO 

PARQUE DOS LAGOS, COM ENTRADA 
GRATUITA. O GRUPO É FORMADO POR 
IVENS BURG CACILHAS, HUGO BURG 
CACILHAS E PELA ATRIZ JOANA DE 
TOLEDO PIZA. A APRESENTAÇÃO TEM 
O PATROCÍNIO DE FUNARTE ARTES NA 
RUA E APOIO DA PREFEITURA DE 
JAGUARIÚNA, POR MEIO DA SECRETA-
RIA DE TURISMO E CULTURA.  

FEART é destaque no Centro Cultural
A Feira de Arte e Artesanato 
(FEART) é uma das atrações 
turísticas de Jaguariúna aos �nais 
de semana, no Centro Cultural. Os 
jaguariunenses e turistas podem 
encontrar produtos variados 
desde caixas decoradas, crochê, 
brinquedos, camisetas estampa-
das, canecas personalizadas, 
chinelos customizados, decoupa-
gem até doces e salgados, e a 
presença do Original da Terra, com 
produtos caseiros.  
Atualmente, a FEART conta com 30 
artesãos e funciona aos sábados 
das 9h às 15h e aos domingos e 
feriados das 9h às 17h, no Centro 
Cultural. 

A Feira de Arte e Artesanato 
(FEART) é uma das atrações 
turísticas de Jaguariúna aos �nais 
de semana, no Centro Cultural. Os 
jaguariunenses e turistas podem 
encontrar produtos variados 
desde caixas decoradas, crochê, 
brinquedos, camisetas estampa-
das, canecas personalizadas, 
chinelos customizados, decoupa-
gem até doces e salgados, e a 
presença do Original da Terra, 
com produtos caseiros.  
Atualmente, a FEART conta com 
30 artesãos e funciona aos 
sábados das 9h às 15h e aos 
domingos e feriados das 9h às 
17h, no Centro Cultural. 

A campanha de vacinação contra a 
Gripe segue até o dia 14 de julho, das 
8h às 15h30, nas Unidades Básicas de 
Saúde nos bairros Roseira de Cima, 
Central, Fontanella, Florianópolis, 
Miguel Martini e 12 de Setembro. 

Neste ano, a campanha é direciona-
da para crianças de 6 meses a meno-
res de 5 anos, idosos com 60 anos ou 
mais, trabalhadores da saúde, 
gestantes, mulheres com até 45 dias 
após o parto, pessoas com algumas 

doenças crônicas especí�cas e 
doença genética (trissomias). É 
preciso que a pessoa apresente a 
carteira de vacinação, pois a secreta-
ria também está realizando a atuali-
zação das vacinas. 

Campanha de vacinação contra gripe vai até o dia 14
A 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANO FOI REALIZADA NO DOMINGO, 6, NO GINÁSIO 
AZULÃO. A EQUIPE VILA NOVA GOLEOU ROSEIRA PELO RESULTADO DE 5 A 0 E OLÍMPICO TAMBÉM GOLEOU O 
PINHEIROS EM 6 A 1. O SANTA CRUZ VENCEU O G2 PELO PLACAR DE 5 A 3 E O MARIPÁ DERROTOU O LION EM 
2 A 1. NA CLASSIFICAÇÃO, SANTA CRUZ, VILA NOVA E OLÍMPICO ESTÃO COM SEIS PONTOS SEGUIDOS DE 
ROSEIRA E MARIPÁ COM TRÊS.
NO DOMINGO, 13, AS EQUIPES ENTRAM EM QUADRA PARA A 3ª RODADA, NO GINÁSIO AZULÃO. ÀS 8H, O JOGO 
REÚNE OS TIMES SANTA CRUZ E MARIPÁ ENQUANTO QUE LION ENFRENTA G2, A PARTIR DAS 9H. JÁ ÀS 10H, 
ROSEIRA TEM PELA FRENTE O PINHEIROS E ÀS 11H, OLÍMPICO JOGA DIANTE DO VILA NOVA. 

TRÊS TIMES SÃO DESTAQUES NO CAMPEONATO DE FUTSAL
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Negociee Pague
até 

01SETEMBRO 2014   

Parcelamentode Débitos
em até 

60meses

Secretaria  de Administração  e Finanças

A Prefeitura de Jaguariúna implantou o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) para você ter até 100% 
de desconto em multas e juros e parcelamento em até 60 meses para pagamento de débitos.
Lembre-se que o dinheiro arrecadado dos impostos é transformado em obras e benefícios para você. Ajude a 
Prefeitura de Jaguariúna a continuar desenvolvendo o município e melhorando a vida de todos.

RefisRefis

Parque dos Lagos

financas.jaguariuna.sp.gov.br
facebook.com/prefeiturajaguariunaoficialou ligue para o Atende Fácil: (19) 3867-9722 | 3867-9827 |3867-9776

*Evite cobranças judiciais e protestos

Para regularização do seu débito acesse:
re�s.jaguariuna.sp.gov.br 


