
Manter as ruas e avenidas da cidade em 
boas condições de tráfego é uma tarefa 
que vem sendo cumprida diariamente pe-
las equipes de manutenção da Secretaria 
de Obras e Serviços da Prefeitura. 
De acordo com o secretário de Obras e 

Serviços Públicos, Lucas Gabriel Lopes, 
esta semana, mais precisamente nos dias 
8, 9 e 10 de janeiro (terça, quarta e quinta-
-feira) foram beneficiados os bairros Ro-
seira de Cima, Cruzeiro do Sul e Jardim 
Dona Luiza.

No dia 8 foram eliminados buracos na 
Rua Joaquim Bueno, no centro, e de lá 
a equipe seguiu para o bairro Roseira de 
Cima, onde trabalhou na melhoria do pa-
vimento das ruas Amoreira, Laranjeira e 
Limoeiro. 
“São ações de conservação e melhorias 
permanentes, pois com as chuvas fortes, 
devido ao calor intenso, pequenas imper-
feições no asfalto se transformam em bu-

racos que prejudicam o tráfego de veícu-
los, então, nosso trabalho é constante, diz 
o secretário Lucas Lopes.

No dia 9 o cronograma levou as equipes 
a vários bairros. Os trabalhos de recupe-
ração do asfalto incluíram a Rua Vitório 
Mathiazo, no bairro Cruzeiro do Sul, Rua 
Gaona, no São Sebastião, a Avenida Vi-
cenzo Granghelli, no Nassif (divisa com 
Chácaras Panorama), Rua Amélia Ven-
drame, no Sílvio Rinaldi I, além do en-
torno da Praça Lídio Pompeu Paizan, no 
mesmo bairro.
Já na quinta-feira, dia 10, foram elimi-

nados buracos na Avenida Alexandre 
Marion e Rua Tassinari, ambas no Jardim 
Dona Luiza, e na Rua José Frazato, no Lo-
teamento Santo Antônio. 

Conforme o secretário de Obras e Servi-
ços, a Operação Tapa-buracos em Jaguari-
úna é suspensa nas situações em que chove 
forte, uma vez que a umidade provocada 

pela chuva prejudica a utilização de massa 
asfáltica. Os trabalhos das equipes de ma-
nutenção continuarão na próxima semana, 

nos bairros Roseira de Baixo, Cruzeiro do 
Sul, Dom Bosco, Nassif e Europa/Rinaldi. 
(AS)
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Distribuição

GRATUITA

Ação da Prefeitura levou Operação Tapa-buracos 
a vários bairros esta semana

Os micro e pequenos empresários de Jaguariúna 
têm uma grande oportunidade para financiar itens 
importantes para seu negócio através do Banco 
do Povo, convênio firmado entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura e 
o governo estadual. São oferecidos empréstimos 
de até R$ 20 mil, com taxa de juros atrativa em 
0,3% ao mês. 

O secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Valdir Oliveira, ressalta a efetividade da ação, que 
cada vez mais tem atraído empreendedores do 
município. Em 2017, por exemplo, foram conce-
didos empréstimos num total de R$ 115.874,88 
para empresas de pequeno porte na cidade. Já em 
2018 esse montante saltou para R$ 270.641,68 – o 
que significa um aumento de 133%.
“Jaguariúna tem cerca de 4 mil micro e pequenas 
empresas e para nós é uma satisfação poder incen-

tivar esse tipo de negócio, dando mais condições 
e facilidades aos empreendedores. O país passou 
por momentos difíceis com desemprego e muitas 
pessoas se reinventaram. Nós, da prefeitura resol-
vemos ajudar e estamos tendo um retorno bastan-

te positivo. Através do empréstimo, com uma taxa 
de juros menor que no mercado, é possível com-
prar um equipamento, investir em um espaço, pro-
duto, expandir e o que mais for necessário. Isso é 
bom pra quem investe e para toda cidade, que tem 

a economia movimentada por esses negócios”.
Os empréstimos são disponibilizados com li-

mites e por etapas, mas seguem alguns critérios. 
Além das Pessoas Jurídicas, quem for Pessoa 
Física e desenvolver alguma atividade econômi-
ca também pode ser beneficiado pelo Banco do 
Povo em Jaguariúna.

Para saber se tem direito a linha de crédito, limi-
tes e condições, o interessado deve ir até a Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico de Jaguari-
úna com os documentos pessoais. E se for Pessoa 
Jurídica, deve levar a documentação da empresa.

De acordo com o secretário de Desenvolvimen-
to Econômico do município, Valdir de Oliveira, 
novos empréstimos serão feitos em 2019 e os inte-
ressados podem procurar a pasta paradar entrada 
no projeto. O endereço é Rua Paraná, 192 – bairro 
Santa Maria. (GF)

Banco do Povo oferece crédito vantajoso a MEIS 
e pessoas que desenvolvam atividades econômicas

Confira nesta edição, a partir da página 23, a lista preliminar dos candidatos que tiveram a inscrição DEFERIDA, os EXCEDENTES e 
também as INDEFERIDAS no processo seletivo para concessão de Bolsas de Estudo do Prouni Municipal 2019, aqui em Jaguariúna.PROUNI MUNICIPAL
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3867-4223 / 3837-3176
3867-2404
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3837-4864
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Secretaria
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Cartão Cidadão
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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
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Departamento
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3867-4226
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Secretaria
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3867-1047
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SEGURANÇA PÚBLICA
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Raphael Luna Sarmento

Atendimento 24 horas por dia, domingos e feriados

Cemitério 3837-4666
Departamento

ATENDE FÁCIL
Serviço de Atendimento ao Cidadão

COLA AQUI

12 de janeiro de 2019 02IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
www.jaguariuna.sp.gov.br

Os amantes de uma boa caminhada 
e aqueles que curtem uma corrida para 
testar seus limites já podem se inscrever 
para participar da “Corrida O Rei e a 
Rainha da Colina”, evento esportivo 
promovido pelaTeam ReManzatto com 
apoio da Prefeitura de Jaguariúna por 
meio da Secretaria de Juventude, Espor-
tes e Lazer (SeJEL).
A corrida e a caminhada serão realiza-

dasno dia 17 de março (domingo), com 
concentração e largada às 7h30 na Praça 
Umbelina Bueno, a principal da cidade, 
em frente à Matriz Velha de Santa Ma-
ria.A distância de 6,5 km vale para a cor-
rida e a caminhada.
A entrega dos kits aos inscritos será fei-

ta em dois dias: no sábado (16/03), das 
10h às 18h, e no dia da prova pedestre 
17/03 – domingo), das 6h às 7h. Confor-
me o regulamento da competição, serão 
premiados“Rei e Rainha” o primeiro e a 
primeira atleta que completarem o per-
curso, cruzando a linha de chegada no 
topo da colina.
As inscrições são limitadas a 700 (sete-

centos) participantes e devem ser feitas 
exclusivamente pelo site www.nexrace.
com.braté dia 28 de fevereiro ou até atin-
gir o número máximo de atletas. Esse 
prazo poderá ser prorrogado a critério da 
organização.

Cartão Cidadão 
Quem mora em Jaguariúna tem uma 

taxa de inscrição diferenciada e paga R$ 
60,00 (sessenta reais), sendo obrigatório 
a apresentação do Cartão Cidadão na re-
tirada do kit. Conforme a organização da 
prova, quem não apresentar o Cartão Ci-
dadão terá que pagar a diferença do valor 
da inscrição para poder receber o kit.

Os inscritos de outras cidades da região 
pagarão o valor conforme o lote dispo-
nível (confira abaixo).A idade mínima 
permitida para se inscreverna corrida 6,5 
Km é de 16 anos, completados até 31 de 

dezembro de 2018.
Já os atletas idosos (com 60 anos ou 

mais no ato da inscrição) terão descon-
to de 50% (cinquenta por cento) do va-
lor. Para obter o desconto basta inserir o 
login de acesso e fazer a inscrição nor-
malmente. O desconto será aplicado au-
tomaticamente, de acordo com a data de 
nascimento informada. Confira aqui os 
demais detalhes sobre a prova pedestre.

SERVIÇO
CORRIDA E CAMINHADA “REI 

E RAINHA DA COLINA” 
Percursos: Corrida 6,5 Km e Caminha-

da
Data: 17/03/2019
Local: Praça Umbelina Bueno Centro – 

Jaguariúna – SP
Largada: 7:30h
Retirada de kit: Praça Umbelina Bueno 

- Sábado, 16 de março, das 10h às 18h; 
Domingo, 17 de março, das 6h às 7h.
A largada da prova será às 7:30h na Rua 

Cel. Amâncio Bueno, 688 - Centro (fren-
te Igreja Centenária) - Jaguariúna / SP, 
com qualquer condição climática, salvo 

em casos de catástrofe, que coloquem 
em risco a integridade física dos partici-
pantes.

O Valor da inscrição é de R$ 85,00 
(oitenta e cinco reais) e seguirá os lotes 
e as regras de desconto conforme segue 
abaixo:

Jaguariúna – Valor da Corrida ou 
Caminhada:

Lote único: R$ 60,00 (sessenta reais) 
para moradores de Jaguariúna, sendo 
obrigatório a apresentação do cartão ci-
dadão na retirada do kit. O Atleta que 
não apresentar o cartão cidadão deverá 
pagar a diferença do valor da inscrição 
ou não poderá retirar o kit.

Valores – Inscrição geral
1º Lote promocional: R$ 69,00 (sessen-

ta e nove reais)
2º Lote com desconto: R$ 79,00 (seten-

ta e nove reais)
3º Lote: R$ 89,00 (oitenta e nove reais)

A organização do evento se dá o direito 
de trocar o lote sem avisoprévio.

Obs: Sobre as inscrições realizadas 
pelo site incorrerá taxa administrativa no 
valor de R$ 6,00 (seis reais) por partici-
pante.

A escolha da camiseta está sujeito a 
disponibilidade dos tamanhos disponível 
no ato da inscrição. Os tamanhos para 
escolha são: Baby Look G (Tam. Único), 
UNISSEX P, UNISSEX M, UNISSEX 
G, UNISSEX GG.

Grupos e Assessorias – Para os grupos 
a partir de 15 atletas o valor da inscrição 
é R$ 60,00 (sessenta reais) por atleta, 
sem a taxa de comodidade do site.

Solicitar reserva pelo e-mail: contato@
nexrace.com.br, informando e-mail de 
cadastro e quantidade de vagas.

Os descontos não são cumulativos.

Premiação:

1) Rei e Rainha da Colina;

2) 5 primeiros geral masculino e femi-
nino;

3) Maior equipe;

4) Maior EMPRESA/CLUBE/ACA-
DEMIA;

- Não haverá premiação em dinheiro;

- Aos participantes que cruzarem a linha 
de chegada, serão entregues as medalhas 
de participação, água e frutas.

Estão abertas as inscrições para Corrida e Caminhada 
“Rei e Rainha da Colina” em Jaguariúna 
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Interessados em participar das Seletivas para o 
“Amadorzão 2019” devem se inscrever até 18/01

A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer 
(SeJEL) da Prefeitura abriu o calendário es-
portivo da cidade e já recebe inscrições para 
a seletiva do Campeonato Municipal de Fu-
tebol, o “Amadorzão 2019”. De acordo com 
o titular da pasta, Rafael da Silva Blanco, as 
inscrições podem ser feitas até 18 de janeiro 
ou até que as 15 vagas disponíveis sejam pre-
enchidas.
A seletiva será disputada pelas 15 equipes 

que não se classificaram na última edição do 
campeonato e/ou para aquelas que desejam 
participar pela primeira vez da competição. 
Essas equipes vão lutar por quatro vagas para 

se juntarem às outras, já classificadas para dis-
putar o “Amadorzão 2019”.

Os interessados devem retirar a ficha de ins-
crição na SeJEL, que funciona no complexo 
esportivo Azulão e atende de segunda a sexta-

-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Após a retirada os representantes dos times 

vão participar de um Congresso Técnico no 
dia 28 de janeiro, quando serão decididos de-
talhes sobre o regulamento da competição e 
a forma de disputa. Para tirar dúvidas, apre-
sentar questionamentos e solicitar mais infor-
mações é necessário entrar em contato com a 
SeJEL pelo telefone 3867-1077. (RL)

Última reunião do CMAS aprova Plano 
Municipal de 2019

Nesta sexta-feira, 11 de Janeiro, os mem-
bros do Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS) realizaram a última reunião 
referente ao biênio 2017-2018. O objetivo da 
reunião foi aprovar o Plano Municipal de As-
sistência Social (PMAS) de 2019, que são as 
ações previstas para o restante do ano. Todas 
as propostas foram aprovadas por unanimi-
dade.

De acordo com o cronograma de trabalho 
do órgão, em fevereiro começa o novo biênio 
do Conselho e os novos conselheiros serão 
empossados. A função do Conselho Munici-
pal é discutir, estabelecer normas e fiscalizar 

a execução da política de assistência social 
no município. Ele é um órgão que reúne 
poder público, sociedade civil, usuários da 
assistência social e trabalhadores do SUAS 
(Sistema Único de Assistência Social).
“O conselho é importante para mostrar, tanto 
para o poder público quanto para a sociedade 
civil, as ações, programas e serviços da as-
sistência social, além de toda a execução fi-
nanceira, fazendo com que a sociedade civil 
participe de tudo que acontece na assistência 
social do município”; comenta a secretária da 
assistência social, Andrea Dias Lizun. (MJP)

Jaguariúna promove o “Janeiro Roxo” com exames 
e conscientização sobre hanseníase nas UBS’s

Tradicionalmente, o mês de janeiro traz à tona a 
conscientização sobre a hanseníase e a Prefeitura 
de Jaguariúna apoia a campanha com orientações 
aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
realizando atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) da rede pública municipal.

Na cidade, o serviço de saúde está apto para aten-
der a população em todas as unidades e a Secretaria 
de Saúde e a Vigilância Epidemiológica reforçam 
a importância das pessoas atentarem para os sinto-
mas e procurarem atendimento médico.

A campanha é nacionalmente conhecida como 
“Janeiro Roxo” e tem como objetivo reforçar o 
compromisso em controlar a doença, oferecer o 
diagnóstico e o tratamento correto, com a difusão 
de informações até para desfazer o preconceito em 
torno dessa enfermidade.

O assunto foi discutido pela coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica de Jaguariúna, Silvana 
Aparecida Gomes Lima, na manhã do último dia 4 
de janeiro, durante um bate-papo no programa “Es-
trela Entrevista”, apresentado pelo jornalista Bruno 
Giannini na Rádio Estrela FM (94,5). Durante a 

conversa, Silvana destacou a importância do diag-
nóstico precoce.
“A hanseníase é uma doença transmissível, e se 
não houver o diagnóstico com o tratamento preco-
ce ela evolui para situações mais graves. Por isso, 
estamos apoiando a campanha e conscientizando 
nossa população”, explica.

Neste mês, o município traz o alerta para que as 
pessoas prestarem atenção aos sintomas e, caso 
apresentem qualquer um deles, devem procurar a 
UBS mais próxima de sua casa, na rede municipal 
de saúde.

 Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais 
casos de hanseníase do mundo, ficando atrás so-
mente da Índia. Por ano, são registrados cerca 30 
mil casos no país. 

Quase 10% deles acometem crianças e adoles-
centes, sendo que em média 7% desses são diag-
nosticados com alguma sequela relacionada à 
doença. Os dados são da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia. O Dia Nacional de Combate e Pre-
venção da Hanseníase será comemorado neste ano 
em 28 de janeiro. (GF)

Piscinas públicas do Parque Serra Dourada 
são ótimas opções para driblar o calor

Esse mês de janeiro em Jaguariúna está 
sendo de temperaturas muito altas, chegando 
à máxima de 32º. Assim, pensando na popu-
lação e também uma forma de combater o 
calor intenso, a Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Se-
JEL), disponibiliza as piscinas públicas do 
Parque Serra Dourada como uma boa opção 
de lazer e diversão para toda a família.
As duas piscinas – uma semiolímpica, para 

profissionais e competições esportivas e ou-
tra para uso geral – ficam abertas das 8h às 
17h e fecham somente no horário do almoço, 
das 12h às 13h. A piscina de uso geral tam-
bém é utilizada para aulas de hidroginástica 
e natação para crianças, adultos e idosos. 
As aulas de hidroginástica acontecem três 

dias por semana:toda terça, quarta e quinta, 
às 9h50, e na terça e quinta também tem aula 
às 14h50. Nesses horários as piscinas são 
fechadas para as aulas. Para ter acesso ao 
espaço de lazer os moradores de Jaguariúna 
devem fazer a Carteirinha, comparecendo à 
administração do Parque Serra Dourada.

O atendimento é de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 14h às 17h e os interes-
sados devem apresentar uma foto 3×4, RG 
ou Certidão de Nascimento e comprovante 
de endereço (pode ser conta de água, energia 
elétrica ou telefone). Quem for menor de 18 
anos deve apresentar autorização por escrito 
dos pais e só estão isentos de apresentação 
da Carteirinha as crianças commenos de 5 
(cinco) anos de idade. (MJP)



DECRETO Nº 3.917, de 08 de janeiro de 2019.
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 
2.562, de 12 de dezembro de 2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Contabilidade e 
Orçamento, da Secretaria de Administração e 
Finanças, autorizado a efetuar remanejamento, 
no valor total de R$ 1.950.005,36 (um milhão, 
novecentos e cinquenta mil, cinco reais e trinta 
e seis centavos), conforme as seguintes 
dotações orçamentárias vigentes:

DE:
Administração 4.123.11.1026.339039 
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa 
Jurídica....... F=67 R$ 
1.940.020,16
Assist. Social 8.244.25.2003.339030 
Material de Consu-
mo............................................. F=102 R$ 
9.985,20
  
TOTAL.................................................................
..  R$ 1.950.005,36

PARA:
Saúde 10.302.42.2020.339039 Outros 
Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica....... 
F=302 R$ 1.940.020,16
Fundo de Solidariedade 
4.244.59.2065.339030 Material de 
Consumo............................................. F=44 
R$ 9.985,20
  
TOTAL.................................................................
..  R$ 1.950.005,36

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 08 
de janeiro de 2019.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.918, de 09 de janeiro de 2019.

Altera, conforme especifica, o Decreto 
Municipal nº 1.988/2000, que dispõe sobre 
jornada de trabalho das unidades administrati-
vas da Prefeitura.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista a solicitação consubs-
tanciada no Protocolo PMJ nº 16.880/2018,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o horário de expediente de 
protocolo da Prefeitura, em conformidade com 
a nova redação à alínea “c” e inclusão da 
alínea “d” ao art. 1º, do Decreto Municipal nº 
1.988, de 17 de abril de 2000:
“Art. 1º ...
a) ...
b) ...
c) expediente de caixa:
de segunda a sexta feira, das 08:00 as 16:00 
horas;
d) expediente de protocolo:
de segunda a sexta feira, das 08:30 as 16:30 
horas.”
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 
15 de janeiro de 2019.
Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 09 
de janeiro de 2019.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.920, de 10 de janeiro de 2019.

Dispõe sobre a proibição de gozo de férias 
pelos servidores públicos municipais, conforme 
especifica.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso das suas atribuições 
legais, e,
Considerando que a responsabilidade na 
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 
das contas públicas;
Considerando ser imprescindível assegurar a 
continuidade dos atendimentos à comunidade 
jaguariunense em suas necessidades 
essenciais, sem perda de qualidade;
Considerando o compromisso de manter em 
dia o pagamento dos servidores municipais, 
sem colocar em risco as limitações alusivas 
aos gastos com pessoal,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspensa a concessão de férias 
aos servidores públicos municipais, bem como, 
a sua conversão e pagamento em pecúnia.
Parágrafo único. Apenas será autorizado o 
gozo de férias aos servidores cujo 2º (segundo) 
período aquisitivo esteja a até 60 (sessenta) 
dias do vencimento, a fim de evitar-se o 
pagamento de remuneração em dobro.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 10 
de janeiro de 2019.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

DECRETO Nº 3.921, de 10 de janeiro de 2019.

Abre prazo aos servidores públicos municipais 
para o exercício do direito de opção no que 
concerne ao recebimento de cesta básica ou 
vale alimentação, conforme art. 153, da Lei 
Complementar Municipal nº 209/2012 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de 
Jaguariúna).

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais,
DECRETA:
Art. 1º A opção dos servidores públicos 
municipais de Jaguariúna por receber uma 
cesta básica de alimentos ou um vale alimenta-
ção mensalmente, previstos no art. 153, da Lei 
Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio 
de 2012, deverá ser feita quando de sua 
inserção nos quadros de pessoal da Prefeitura, 
perante o órgão responsável pela área de 
recursos humanos da Prefeitura.
§ 1º Para os atuais servidores ativos, estatutá-
rios ou celetistas, em licenças, aposentados ou 
pensionistas que desejarem alterar a opção do 
vale alimentação para a cesta básica ou vice 
versa deverá ser preenchido requerimento 
específico, conforme modelo anexo, entregue 
no Departamento de Protocolo e Arquivo da 
Prefeitura, no período de 21 de janeiro até 08 
de fevereiro de 2019, em dias úteis e no 
horário normal de funcionamento.
§ 2º Caso o beneficiário da cesta básica ou do 
vale alimentação deseje apenas manter a atual 
opção, é desnecessária a entrega de requeri-
mento.
§ 3º As opções possuem caráter irrevogável e 
irretratável pelo período de 12 (doze) meses 
e/ou até que a Prefeitura proceda à abertura de 
novo período possibilitando a alteração.
§ 4º O valor do vale alimentação é de R$ 
160,00 (cento e sessenta reais), reajustável a 
critério da Administração.
Art. 2º A opção pela cesta básica começará a 
vigorar a partir da entrada do servidor nos 
quadros da Prefeitura, se o caso, ou do 
deferimento da alteração, mencionada no § 1º, 
pelo Secretário de Governo.
Art. 3º O início do efetivo recebimento do vale 
alimentação fica postergado e condicionado à 
vigência de novo contrato administrativo a ser 
celebrado, com a previsão dos custos e 
quantitativos aplicáveis.
Parágrafo único. Enquanto não celebrado o 
novo contrato, o servidor poderá receber a 
cesta básica de alimentos, se desejar.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 10 
de janeiro de 2019.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
     Secretário de Governo

REQUERIMENTO

Exmo. Sr.
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA-
-SP

Eu, 
______________________________________
______________________________________
___, RG nº ____________________________, 
CPF nº 
____________________________________, 
nacionalidade 
________________________________, 
estado civil __________________________, 
profissão 
____________________________________, 
matrícula funcional nº ______________, 
residente e domiciliado(a) na 
______________________________________
_______________________
______________________________________
______________________________________
________, CEP 
______________________________________
, Cidade 
_______________________________, Estado 
_______________, telefones 
______________________________________
________________, e-mail 
______________________________________
______________________________________
__, conforme Decreto Municipal nº _______, de 
___________________________, venho, por 
este, requerer a alteração da minha opção, na 
seguinte conformidade:

(       ) passar a receber uma cesta básica de 
alimentos mensalmente, substituindo o vale 
alimentação;
OU
(    ) passar a receber um vale alimentação, no 
valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) 
mensais, substituindo a cesta básica de 
alimentos. Neste caso:
(       ) Desejo OU (       ) Não desejo: receber a 
cesta básica até o início do recebimento do 
vale

Estou ciente que a opção acima é feita em 
caráter irrevogável e irretratável pelo período 
de 12 (doze) meses e/ou até que a Prefeitura 
proceda à abertura de novo período para 
opção.

Nestes termos,
Peço deferimento.
Jaguariúna, aos 
______________________________________
__________________________.
______________________________________
_______________
ASSINATURA

DECRETO Nº 3.919, de 09 de janeiro de 2019.

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 

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS - LEIS - PORTARIAS - EXTRATOS

0412 de Janeiro de 2019 Imprensa Oficial do Município de  Jaguariúna
www.jaguariuna.sp.gov.brPODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

12 de janeiro de 2019 04IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
www.jaguariuna.sp.gov.brpoder executivo - publicações oficiais



Decretos Municipais nºs 3.621, 
de 27 de outubro de 2017, 
3.730, de 02 de abril de 2018, 
3.828, de 29 de agosto de 2018 
e 3.887, de 28 de novembro de 
2018, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“REGULAMENTO INTERNO 
DA PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE JAGUARIÚNA

TÍTULO I
DA ESTRUTURA

Art. 1º ...
I - Secretaria de Administração 
e Finanças
- Departamento Administrativo
- Departamento de Contabilida-
de e Orçamento
- Divisão de Controle Financei-
ro de Convênios
- Departamento de Fiscalização 
Tributária
- Divisão de Apoio ao Empreen-
dedor
- Departamento de Licitações e 
Contratos
- Departamento de Suprimen-
tos 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
  - Departamento 
de Dívida Ativa
- Divisão de Dívida Ativa

TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS 
ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO E FINANÇAS

...
SEÇÃO IX
DO DEPARTAMENTO DE 
DÍVIDA ATIVA
 Art. 17-C Ao Departa-
mento de Dívida Ativa compete:
I- assessorar e representar 
a Prefeitura e o Chefe do Poder 
Executivo em assuntos referen-
tes à Dívida Ativa;
II- analisar informações e 
conhecimentos dos dados 
tributários para fins estratégi-
cos e operacionais;
III- arrecadar valores, con-
trolar recebimentos e atualizar 
débitos;
IV- planejar e efetivar a 
cobrança das dívidas ativas 
dos maiores devedores do 
município;
V- coordenar a cobrança de 
débitos inscritos em dívida 
ativa e transacionar acordos 
extrajudiciais juntamente com a 
Secretaria de Negócios Jurídi-
cos;
VI- realizar reuniões com os 
grandes devedores objetivando 
a arrecadação de créditos 
tributários;
VII- celebrar acordos, convê-
nios e congêneres com a 
finalidade de efetivas à arreca-
dação tributária;
VIII- coordenar as ações 
relativas ao controle e monito-
ramento da regularidade tribu-
tária dos contribuintes de maior 
interesse de arrecadação 
potencial e efetiva;
IX- divulgar e comunicar 
ações e programas desenvolvi-
dos 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 administra-

tiva ou judicial
XIII- planejar executar e 
avaliar programas de capacita-
ção e desenvolvimento de 
pessoas, programas de educa-
ção fiscal, como também, 
estudos e gestão de conheci-
mento na área de administra-
ção tributária;
XIV- planejar, propor, avaliar 
e contratar a estruturação de 
operações fiscais, informáticas 
e operacionais, desde que seja 
de interesse da Administração 
Pública Municipal;
XV- planejar, coordenar e 
executar a política de comuni-
cação social com os contribuin-
tes;
XVI- planejar, promover e 
coordenar a comunicação 
interna entre as Secretarias e 
Departamentos referente a 
assuntos relacionados à Dívida 
Ativa;
XVII- participar de conselhos, 
comissões e grupos de estudos 
de trabalhos relacionados à 
matéria tributária e de Dívida 
Ativa;
XVIII- propor medidas de 
aperfeiçoamento da legislação 
tributária e dos Programas de 
Recuperação Fiscal;
XIX- executar outras tarefas 
que lhe forem determinadas 
pelo Chefe do Poder Executivo.
SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA
Art. 17-D. À Divisão de Dívida 
Ativa compete:
I- atendimento ao público, 
sanando dúvidas e informações 
referente à Dívida Ativa;
II- controlar parcelamentos 
e reter os processos adminis-
trativos referentes aos acordos 
de débitos tributários;
III- notificar os contribuintes 
inadimplentes possibilitando o 
acerto das parcelas em atraso;
IV- notificar os contribuintes 
em casos de cancelamentos de 
acordos de parcelamento dos 

débitos tributários;
V- formular políticas fiscais 
e tributárias, bem como, reali-
zar estudos e pesquisas para 
acompanhamento e melhora de 
arrecadação;
VI- participar de conselhos, 
comissões e grupos de estudos 
de trabalhos relacionados à 
matéria tributária de Dívida 
Ativa;
VII- executar outras tarefas 
correlatas que lhe forem deter-
minadas pelo seu superior;
VIII- executar outras tarefas 
que lhe forem determinadas 
pelo Chefe do Poder Executivo.
...”
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 disposi-
ções em contrário, em especial, 
o art. 17-B, Subseção III, da 
Seção VIII, Capítulo I, Título II 
do Decreto Municipal nº 3.508, 
de 27 de dezembro de 2016.
Art. 4º Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publica-
ção, surtindo efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2019.
Prefeitura do Município de 
Jaguariúna, aos 09 de janeiro 
de 2019.

MÁRCIO GUSTAVO BERNAR-
DES REIS
Prefeito

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

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Governo
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COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS
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PORTARIA Nº 022, de 08 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
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 Municipal nº 209, de 09 
de maio de 2012, e ainda, em conformidade 
com a solicitação protocolada sob nº 
16.248/2018,
RESOLVE:
I-Conceder, a pedido, licença por motivo de 
doença em pessoa da família, a servidora 
MARIANA MARIA DE OLIVEIRA DA ROCHA 
CAVALCANTI, R.G. nº 25.227.013-7, a partir de 
21 de novembro de 2018 e pelo período de 40 
(quarenta) dias.
II-Esta Portaria terá efeito retroativo a 21 de 
novembro de 2018.

PORTARIA Nº 023, de 08 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE:
Remover os servidores abaixo para os 
departamentos adiante especificados:
- DOUGLAS APARECIDO PEREIRA, RG nº 
46.671.168-2, ocupante do cargo público de 
Assistente de Gestão Pública, do Departamen-
to de Agropecuária e Meio Ambiente da 
Secretaria de Meio Ambiente, para exercer a 
mesma função, no Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria de Governo;
- LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DORTA, 
RG nº 49.671.446-6, ocupante do cargo público 
de Assistente de Gestão Pública, do Departa-
mento de Recursos Humanos da Secretaria de 
Governo, para exercer a mesma função, no 
Departamento de Agropecuária e Meio 
Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 024, de 09 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e considerando a solicitação recebida do 
Consórcio Intermunicipal na Área de Sanea-
mento Ambiental – CONSAB, bem como, a 
necessidade de acompanhamento e participa-
ção ativa no Consórcio,
RESOLVE:
I – Nomear para integrar o Conselho Gestor do 
Consórcio Intermunicipal na Área de Sanea-
mento Ambiental – CONSAB, representando o 
Município de Jaguariúna, o Sr. Lucas Gabriel 
Lopes e, como suplente, o Sr. Irineu Gastaldo 
Júnior;
II – Nomear para integrar o Conselho Fiscal do 
Consórcio Intermunicipal na Área de Sanea-
mento Ambiental – CONSAB, representando o 
Município de Jaguariúna, o Sr. Gustavo José 
Tozetti e, como suplente, a Sra. Sissi Helena 
Roque;
III – As funções dos membros do Conselho 
Gestor e Conselho Fiscal do CONSAB não 
serão remuneradas, sendo consideradas de 
serviço público relevante;
IV – Esta Portaria entrará em vigor da data de 
sua publicação, surtindo efeitos a partir de 21 
de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 
2020.

PORTARIA Nº 025, de 09 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 

São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
I-Constituir Comissão Especial para efetuar 
visitas e proceder a estudos diversos tendentes 
à criação jurídica da Escola de Governo, com 
os membros abaixo, sob a coordenação do 
primeiro, conforme segue:
- Valdir Antônio Parisi, R.G. nº 10.868.683-8 
SSP/SP
- Adriana Testa Teixeira Pires, R.G. nº 
18.081.192-7 SSP/SP
- Ana Vanessa da Silva, R.G. nº 33.744.792-5 
SSP/SP
- Andréia Mantovani Penteado, R.G. nº  
40.275.169-3 SSP/SP
- Fabiano Augusto Rodrigues Urbano, R.G. nº 
18.617.401 SSP/SP
- Tânia Candozini Russo, R.G. nº  21.949.472-1 
SSP/SP
- Maísa Raimundo de Oliveira, R.G. nº 
34.123.024-8 SSP/SP
- Leandro de Vasconcelos Pinheiro Goudinho, 
R.G. nº 33.530.519-2 SSP/SP.
- Raphael Brandão, R.G. nº 30.504.973 
SSP/SP.
II- Fica revogada a Portaria nº 829, de 07 de 
julho de 2017.

PORTARIA Nº 026, de 09 de janeiro de 2019.
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, RG nº 43.383.882-6 SSP/SP, do 
cargo de Chefe de Divisão, que ocupava junto 
à Divisão de Gestão de Dívida Ativa do 
Departamento de Tributos da Secretaria de 
Administração e Finanças;
b) Esta Portaria terá efeito retroativo a 31 de 
dezembro de 2018.

PORTARIA Nº 027, de 09 de janeiro de 2019.
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 Diretor de Departamento, 
R$ 5.750,77 (cinco mil, setecentos e cinquenta 
reais e setenta e sete centavos), junto ao 
Departamento de Dívida Ativa da Secretaria de 
Administração e Finanças;
b) Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de 
janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 028, de 09 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
a) Nomear DIEGO OTAVIO LUGLIO, RG nº 
38.399.010-5 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 Dívida Ativa do 
Departamento de Dívida Ativa da Secretaria de 
Administração e Finanças;
b) Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de 
janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 029, de 09 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
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Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o Protocolo 
PMJ nº 17.401/2018, nos termos do artigo 113, 
inc. II, alínea b da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Relotar a servidora ZILDA DE FATIMA DA 
SILVA, R.G. nº 18.081.077 SSP/SP, Servente 
Geral, do Departamento de Ensino Fundamen-
tal da Secretaria de Educação, para exercer a 
mesma função, no Departamento de Fiscaliza-
ção Tributária da Secretaria de Administração e 
Finanças.

PORTARIA Nº 030, de 09 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o constante no 
Protocolo PMJ nº 17.401/2018,
RESOLVE:
Remover o servidor CAMILO MACHADO 
MENDES, R.G. nº 45.952.935-3, ocupante do 
cargo público de Assistente de Gestão Pública, 
do Departamento de Ensino Fundamental da 
Secretaria de Educação para exercer a mesma 
função no Departamento de Fiscalização 
Tributária da Secretaria de Administração e 
Finanças.

PORTARIA Nº 031, de 10 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais,
RESOLVE:
I-Nomear MARIA REGINA FLORÊNCIO, R.G. 
nº 14.640.758-1 SSP/SP, para exercer o cargo 
de Chefe de Equipe, R$ 2.810,41 (dois mil, 
oitocentos e dez reais e quarenta e um 
centavos), junto a Secretaria de Gabinete.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 07 de 
janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 032, de 10 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, 
em atendimento ao Decreto Municipal nº 3.534, 
datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Contrato nº 178/2018, 
que tem por objeto a aquisição de 01 linha 
telefônica móvel, cujo contratado é TELEFÔNI-
CA BRASIL S/A, Protocolo PMJ nº 
14.161/2018. 
- Joseane dos Anjos Dias, Assistente de 
Gestão Pública exercendo o cargo de Assessor 
II, CPF/MF nº 020.448.735-83 e R.G. nº 
50.354.607-0.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 294/2018
Pregão Presencial nº 156/2018
Empenho: 342
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer
Detentora: Altaseg Vigilância EireliEpp  

CNPJ: 15.803.220/0001-20

Valor do Empenho: R$ 70.200,00
Data do Empenho: 07/01/2019
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 293/2018
Pregão Presencial nº 154/2018
Empenho: 343
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer
Detentora: Alexandre Turquetti Lopes ME
CNPJ: 09.563.787/0001-74
Valor do Empenho: R$ 18.500,00
Data do Empenho: 08/01/2019
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 292/2018
Pregão Presencial nº 155/2018
Empenho: 341
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer
Detentora: Jaguary – Hoteis e Turismo Ltda. 

CNPJ: 68.859.438/0001-63 
Valor do Empenho: R$ 270.000,00
Data do Empenho: 07/01/2019
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 164/2018
Pregão Presencial nº 80/2018
Empenho: 395
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e 
Cultura
Detentora: RG Geradores, Comercio de 
Materiais Elétricos e Serviços Técnicos Eireli - 
ME
CNPJ: 11.760.749/0001-53
Valor do Empenho: R$ 7.400,00
Data do Empenho: 08/01/2019
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 123/2018
Pregão Presencial nº 49/2018
Empenho: 393
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e 
Cultura
Detentora: Debora Patrícia Chinaglia 
CNPJ: 26.669.639/0001-58
Valor do Empenho: R$ 7.540,80
Data do Empenho: 07/01/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 163/2018
Pregão Presencial nº 80/2018
Empenho: 23614/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação
Detentora: Marcio Luiz Borges – Me 
CNPJ: 12.136.260/0001-78

Valor do Estorno: R$ 3.695,00
Data do Estorno: 03/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 217/2017
Pregão Presencial nº 105/2017
Empenho: 20026/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Turismo e 
Cultura
Detentora:Exon Eventos Eireli - Epp
CNPJ: 23.206.834/0001-53
Valor do Estorno: R$ 600,00
Data do Estorno: 04/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 130/2018
Pregão Presencial nº 62/2018
Empenho: 25925/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer
Detentora: Pedro Paoliello Machado de Souza - 
Me
CNPJ: 20.977.392/0001-50
Valor do Estorno: R$ 460,00
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 130/2018
Pregão Presencial nº 62/2018
Empenho: 19066/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria deJuventude, 
Esporte e Lazer      
Detentora: Pedro Paoliello Machado de Souza - 
Me
CNPJ: 20.977.392/0001-50
Valor do Estorno: R$ 355,00
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 130/2018
Pregão Presencial nº 62/2018
Empenho: 10418/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer           
Detentora: Pedro Paoliello Machado de Souza - 
Me
CNPJ: 20.977.392/0001-50
Valor do Estorno: R$ 1.065,00
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 258/2017
Pregão Presencial nº 1424/2017

Empenho: 19068/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria deJuventude, 
Esporte e Lazer           
Detentora: Panificadora Por do Sol de 
Jaguariúna Ltda - Me
CNPJ: 10.329.865/0001-50
Valor do Estorno: R$ 203,32
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 259/2017
Pregão Presencial nº 124/2017
Empenho: 17012/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria deJuventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: L. F. Paschoal & Cia Ltda - Epp
CNPJ: 01.985.370/0001-98
Valor do Estorno: R$ 65,33
Data do Estorno: 24/08/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 212/2018
Pregão Presencial nº 90/2018
Empenho: 21138/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: Azul Esportes Comercial Ltda
CNPJ: 11.633.685/0001-20
Valor do Estorno: R$ 0,25
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 065/2017
Pregão Presencial nº 9/2017
Empenho: 2881/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: Associação Desportiva Jaguariunen-
se de Arbitros
CNPJ: 17.984.769/0001-94
Valor do Estorno: R$ 460,00
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 129/2018
Pregão Presencial nº 62/2018
Empenho: 15939/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: Associação Desportiva Jaguariunen-
se de Arbitros
CNPJ: 17.984.769/0001-94
Valor do Estorno: R$ 3.920,00
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

50.354.607-0.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
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EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 129/2018
Pregão Presencial nº 62/2018
Empenho: 11234/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: Associação Desportiva Jaguariunen-
se de Arbitros
CNPJ: 17.984.769/0001-94
Valor do Estorno: R$ 375,00 
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 129/2018
Pregão Presencial nº 62/2018
Empenho: 20680/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: Associação Desportiva Jaguariunen-
se de Arbitros
CNPJ: 17.984.769/0001-94
Valor do Estorno: R$ 3.520,00 
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 129/2018
Pregão Presencial nº 62/2018
Empenho: 9884/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: Associação Desportiva Jaguariunen-
se de Arbitros
CNPJ: 17.984.769/0001-94
Valor do Estorno: R$ 375,00 
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

EXTRATO DE NOTA DE ESTORNO DE 
EMPENHO
ATA REGISTRO DE PREÇO nº 065/2017
Pregão Presencial nº 9/2017
Empenho: 4834/2018
Órgão Gerenciador: Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer                         
Detentora: Associação Desportiva Jaguariunen-
se de Arbitros
CNPJ: 17.984.769/0001-94
Valor do Estorno: R$ 2.760,00 
Data do Estorno: 01/12/2018
Sissi Helena Roque CRC 1SP328526/O-0
Diretora de Contabilidade e Orçamento
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE DÉCIMO TERCEIRO ADITA-
MENTO DE CONTRATO
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 
13.811/2013
Contrato de Gestão nº 001/2014

Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Associação Santa Maria de Saúde 
– ASAMAS – CNPJ: 04.295.265/0001-15
Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços relativos à 
área da saúde no “Hospital Municipal Walter 
Ferrari” e na “Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA”
Fica acrescido em R$ 5.499.990,00 (cinco 
milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, 
novecentos e noventa reais) o valor estabeleci-
do na cláusula terceira do décimo segundo 
aditamento, assim aludida cláusula passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Para o 
período prorrogado, pela prestação dos 
serviços objeto do Contrato (Anexo I), a 
CONTRATANTE repassará à CONTRATADA a 
importância de R$ 30.849.990,00 (trinta 
milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e noventa reais), o qual onerará as 
seguintes rubricas: 10.302.0042.2020 – 
Hospital Municipal Walter Ferrari – Gestão e 
Atendimento de Média Complexidade e 
339039.99 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica, para o exercício de 2018, 
destinadas a custear o Contrato de Gestão”.
Continuam em vigor todas as outras cláusulas, 
parágrafos, números, alíneas, itens e 
condições do Contrato de Gestão assinado em 
02 de janeiro de 2014 e Termo de Primeiro 
Aditamento assinado em 27 de fevereiro de 
2014, assim como todas as condições 
inseridas nos aditamentos posteriores.
Secretaria de Gabinete, 20 de dezembro de 
2018.
Marcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA N° 005/2018
Contrato n° 002/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Cooperativa dos Produtores 
Orgânicos da Reforma Agrária de Viamão – 
COOPERAV – CNPJ: 11.329.990/0001-22
Objeto: Aquisição/fornecimento de gêneros 
alimentícios (perecíveis e não perecíveis) 
provenientes diretamente da agricultura familiar 
e ou do empreendedor familiar rural para 
alimentação escolar – Item 01
Vigência: 12 meses 
Valor: R$ 189.537,90
Jaguariúna, 03 de Dezembro de 2018
Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE SUSPENSÃO, 1ª ALTERAÇÃO E 
DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que a data de apresentação dos envelopes da 
Concorrência acima mencionada,cujo objeto é 
a contratação de empresa para prestação de 
serviços de recapeamento de diversas vias 
públicas com fornecimento de todo material, 
mão de obra e equipamentos que se fizerem 
necessários, conforme demais especificações 

contidas no Edital, que ocorreria no dia 04 de 
Fevereiro de 2019, às 09:00 horas, foi 
suspensa por motivos insertos no processo 
licitatório. A nova data de encerramento da 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2018,se dará no dia 
18 de fevereiro de 2019 às 09:00 horas. O 
novo Edital completo poderá ser consultado e 
adquirido no Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Alfredo Bueno, 1235 – 
Centro – Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 
às 16:00 horas, ou obtido gratuitamente 
através do site www.licitacoes.jaguariuna.sp.-
gov.bra partir do dia 14 de Janeirode 2019. 
Mais informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9707, com 
Esther, (19) 3867-9792, com Ricardo, (19) 
3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757, com 
Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael, (19) 
3867-9760, com Luciano, (19) 3867-9825, com 
Renato ou pelo endereço eletrônico: aline_lici-
tacoes@jaguariuna.sp.gov.br. 
Jaguariúna, 11 de Janeiro de 2019.
Antônia M. S. X. Brasilino 
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2018 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que encontra-se reaberto nesta Prefeitura o 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018, cujo 
objeto é a aquisição e instalação de Raio X fixo 
digital, conforme demais especificações 
descritas no Edital. A nova data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelo-
pes se dará no dia 25 de janeiro de 2019 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, ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.ja-
guariuna.sp.gov.bra partir do dia 14 de Janeiro 
de 2019. 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: 
henrique_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 11 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE 1ª ALTERAÇÃO E REABERTURA 
DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2018 – COM 
COTA PRINCIPAL E COM COTA RESERVADA 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que encontra-se reaberto nesta Prefeitura o 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2018, cujo 
objeto é aprestação de serviços de locação de 
bipap, cpap, cilindro de gases medicinais, 
concentradores de oxigênio portáteis, carrinhos 
para transporte e fornecimento de oxigênio, 
conforme quantidades e demais especificações 
descritas no Edital. A nova data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelo-
pes se dará no dia 24 de janeiro de 2019 às 
09:00 horas. O novo Edital completo poderá 
ser consultado e adquirido no Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo 

Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas, ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.ja-
guariuna.sp.gov.bra partir do dia 14 de Janeiro 
de 2019. 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: 
henrique_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 11 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE SUSPENSÃO, 3ª ALTERAÇÃO E 
DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA 
APRESENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELO-
PES PREGÃO PRESENCIAL N° 149/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que a data de apresentação e abertura dos 
envelopes do Pregão acima mencionado que 
ocorreria no dia 18 de Janeiro de 2019, às 
09:00 horas, foi suspensa por motivos insertos 
no processo licitatório, cujo objeto éa prestação 
de serviços de jardinagem (poda de gramado), 
conforme especificações descritas no Edital. A 
nova data para o credenciamento e o recebi-
mento dos envelopes se dará no dia 29 de 
Janeiro de 2019 às 09:00 horas. O novo Edital 
completo poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito à 
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariú-
na/SP, no horário das 08:00 às 16:00 horas, ou 
obtido gratuitamente através do site www.licita-
coes.jaguariuna.sp.gov.bra partir do dia 14 de 
Janeiro de 2019. Mais informações poderão ser 
obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com 
Aline, (19) 3867-9780, com Antônia, (19) 
3867-9707, com Esther, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9807, com Nayma, (19) 
3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9708, 
com Rafael, (19) 3867-9760, com Luciano, (19) 
3867-9825, com Renato ou pelo endereço 
eletrônico: luciano_licitacao@jaguariuna.sp.go-
v.br
Jaguariúna, 11 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 160/2018 – 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que encontra-se aberto nesta Prefeitura, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018, cujo 
objeto é o fornecimento eventual e parcelado 
de lanches e sucos, conforme quantidades e 
demais especificações descritas no Edital. A 
data para o credenciamento e o recebimento 
dos envelopes se dará no dia 29 de Janeiro de 
2019 às 14:00 horas. O Edital completo poderá 
ser consultado e adquirido no Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo 
Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas, ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.ja-
guariuna.sp.gov.bra partir do dia 14 de Janeiro 
de 2019. 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) 

Secretária de Gabinete

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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3867-9807, com Nayma, (19) 3867-9757, com 
Henrique, (19) 3867-9708, com Rafael, (19) 
3867-9760, com Luciano, (19) 3867-9825, com 
Renato ou pelo endereço eletrônico: rafael_lici-
tacoes@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 11 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos 

AVISO DE PREGÃO DESERTO E DESIGNA-
ÇÃO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL N° 162/2018
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima citado fora declarado 
deserto pela ausência de licitantes. Sendo 
assim, fica reaberto nesta Prefeitura, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 162/2018, cujo objeto é a 
aquisição de 02 (dois) tanques agitadores para 
preparo, armazenamento e dosagem de 
emulsão de polímero, conforme especificações 
descritas no Edital. A nova data para o 
credenciamento e o recebimento dos envelo-
pes se dará no dia 24 de Janeiro de 2019 às 
14:00 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, ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.ja-
guariuna.sp.gov.br, a partir do dia 14 de Janeiro 
de 2019.  aline_licitacoes@jaguariuna.sp.go-
v.br.   
Jaguariúna, 11 de Janeiro de 2019
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 169/2018 – 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, torna 
público e para conhecimento dos interessados 
que encontra-se aberto nesta Prefeitura, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2018, cujo 
objeto é a prestação de serviços de serviços de 
transporte de atletas, conforme demais 
especificações descritas no Edital. A data para 
o credenciamento e o recebimento dos 
envelopes se dará no dia 25 de Janeiro de 
2019 às 14:00 horas. O Edital completo poderá 
ser consultado e adquirido no Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Alfredo 
Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no 
horário das 08:00 às 16:00 horas, ou obtido 
gratuitamente através do site www.licitacoes.ja-
guariuna.sp.gov.bra partir do dia 14 de Janeiro 
de 2019. 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_li-
citacao@jaguariuna.sp.gov.br
Jaguariúna, 11 de Janeiro de 2019.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos 

AVISO DE HABILITAÇÃO E DATA PARA 
ABERTURA DO ENVOLOPE PROPOSTA 
TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018.
A Comissão Permanente de Licitação, por meio 
de seu Presidente, torna público e para 
conhecimento dos interessados que, em 
sessão realizada no dia 08 de janeiro de 2019 
às 16:00 horas, decide habilitar as proponentes 

Pearson Education do Brasil Ltda CNPJ 
01.404.158/0001-90 e Sefe- Sistema Educacio-
nal Família e Escola Ltda CNPJ 
00.874.813/0001-00, por motivos insertos no 
processo.  Fica aprazado para o dia 28 janeiro 
de 2019, às 9:00 horas, a sessão para abertura 
dos envelopes Proposta Técnica, a ser 
realizada na sala de licitações do Departamen-
to de Licitações e Contratos, localizado na Rua 
Alfredo Bueno, 1235- Centro- Jaguariúna/SP.
C.P.L., 09 de janneiro de 2019.
Renato Ribeiro Goivinho – Presidente

AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018.
Processo Administrativo nº 12202/2018
Ao nono dia do mês de janeiro de dois mil e 
dezenove, às 09:00 horas, a Comissão 
Permanente de Licitação, com a presença de 
todos os seusmembros, reuniram-se para 
julgamento e classificação das Propostas de 
Preços do certameem epígrafe. Estando as 
propostas condizentes e utilizando os critérios 
estabelecidos no edital, chegou-se ao seguinte 
resultado: 1º lugar e vencedor – Pavinc 
Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil 
Ltda – R$ 241.499,46 (duzentos e quarenta e 
um mil quatrocentos e noventa e nove reais e 
quarenta e seis centavos); 2º Lugar – Constel 
Construtora e Pavimentação EIRELI – EPP – 
R$ 246.527,86 (duzentos e quarenta e seis mil 
quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis 
centavos); e 3º Lugar – J.S.A. Construtora e 
Pavimentadora LTDA – R$ 263.388,26 
(duzentos e sessenta e três mil trezentos e 
oitenta e oito reais e vinte e seis centavos).
C.P.L. 09 de janeiro de 2019.
Renato Ribeiro Goivinho
Presidente

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/2018
Torna-se público e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado, 
que tem por objeto “Fornecimento de 12.800 
Kg de Solução de Ortopolifosfato de Sódio para 
Tratamento de Água”, foi adjudicado dia 21 de 
dezembro e homologado dia 08 de janeiro de 
2018, em favor da Licitante a seguir:
Nome: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA. – 
CNPJ: 23.647.365/0001-08
Valor Total: R$ 83200,00

 Esther Lana Vieira- Pregoeiro
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva - 
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE 
ADITAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 137/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
12189/2017
Contrato n° 231/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Leforth Alimentos Ltda.
Objeto: Continuidade no fornecimento de pães 
de leite (tipo Hot Dog).
Fica renovada por mais 10 (dez) meses, a 
vigência estabelecida no contrato. Dá-se a este 
aditamento o valor total estimado de R$ 
140.437,50 (cento e quarenta mil, quatrocentos 
e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições do contrato.
Secretaria de Gabinete, 19 de dezembro de 
2018
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2018
Ata Registro de Preços n° Nº 313/2018
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Detentora da Ata: Ana Valéria Tonelotto - EPP. - 
CNPJ 13.331.317/0001-52.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelado de 
materiais de Limpeza e Descartáveis - itens: 
06, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 29 e 30.
Vigência: 06 (seis) meses.
Valor global: R$ 11.008,00.
Secretaria de Gabinete, 21 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE 
ADITAMENTO 
CONVITE Nº 030/2015
Contrato nº 353/2015
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Assist Comércio e Serviços Ltda. - 
EPP - CNPJ – 01.401.233/0001-69.
Fica renovada por mais 12 (doze) meses, a 
vigência estabelecida em Cláusula Décima 
Segunda, do Contrato, a partir de 21 de 
dezembro de 2018.
Permanece inalterado o valor mensal de R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), tendo 
este aditamento o valor total de R$ 78.000,00 
(setenta e oito mil reais).
Ratificam-se neste Ato as demais cláusulas do 
Contrato, as quais permanecem inalteradas 
para todos os efeitos legais.
Secretaria de Gabinete, 21 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE SEXTO ADITAMENTO DE 
CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2017
Contrato nº 262/2017
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: CENTRO AUTOMOTIVO 
JAGUARY LTDA
CNPJ: 03.363.847-0001/29
Objeto: Continuidade no fornecimento de 
combustíveis (gasolina e óleo diesel S-10).
Fica prorrogada a vigência do Contrato por 
mais 120 (cento vinte) dias, contados de 11 de 
dezembro de 2018;
Continuam em vigor todas as outras cláusulas 
e condições do contrato e do correlato 
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 04 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018.
Contrato nº 178/2018
Contratante: Prefeitura do Município de 
Jaguariúna
Contratada: Telefônica Brasil S/A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Objeto: Prestação de serviços de telefonia 

móvel pessoal - SMP
Prazo: 12 (doze) meses da assinatura.  
Valor total: R$ 2.182,80.  
Secretaria de Gabinete, 05 de dezembro de 
2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Secretária de Gabinete

PORTARIA Nº 033, de 11 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, 
RESOLVE:
Designar JOÃO PAULO NASCIMENTO, R.G. 
nº 26.487.892-9 SSP/SP, para, sem prejuízo de 
suas funções de Diretor de Departamento e 
sem prejuízo de seus vencimentos e demais 
vantagens, responder, interinamente, pela 
Secretaria de Turismo e Cultura, no período de 
férias da servidora MARIA DAS GRAÇAS 
HANSEN ALBARAN SANTOS, de 14 a 23 de 
janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 034, de 11 de janeiro de 2019.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, 
Prefeito do Município de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo etc., no uso de suas atribuições 
legais, e conforme Ofício SETUC nº 027/2019,
RESOLVE:
Constituir, como adiante se vê, sob a presidên-
cia do primeiro, Comissão de Seleção para 
avaliação e seleção das propostas relativas ao 
Edital de Chamamento para Credenciamento, 
que tem por objeto avaliar os projetos, titulação 
e currículos referentes para seleção de 
profissionais para desenvolvimento de oficinas 
e prestação de serviços como Oficineiros da 
Escola das Artes de Jaguariúna:
- FÁBIO VITOR MIRANDA, R.G. nº 
32.035.080-0;
- MARIA SAMARA CHAIB DE MORAES, R.G. 
nº 16.335.747-X;
- JOÃO PAULO NASCIMENTO, R.G. nº 
26.487.892-9;
- JÉSSICA RICHTER, R.G. nº 47.967.309-3; e
- JULIANA SIQUEIRA BUENO SILVA, R.G. nº 
23.075.186-6.

CREDENCIAMENTO Nº    001/2019 – SETUC
Processo Administrativo nº: 
Interessado: Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura

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

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-
-SETUC

O Município de Jaguariúna, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – 
SETUC, FAZ SABER que durante o período de 
14 de Janeiro de 2019 a 23 de janeiro de 2019 
estarão abertas inscrições para seleção de 

SECRETARIA DE GOVERNO
CONTINUAÇÃO

SECRETARIA DE TURISMO 
E CULTURA
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profissionais interessados em apresentar 
propostas de desenvolvimento de oficinas  e 
prestar serviços como Oficineiros da Escola 
das Artes de Jaguariúna, nas seguintes 
condições:

1. DO OBJETO

1.1. O presente edital visa o credencia-
mento de interessados em apresentar 
propostas de oficinas e prestar serviços para o 
Município de Jaguariúna como OFICINEIROS 
da Escola das Artes, dentro da programação 
cultural desenvolvida pela Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura, nas seguintes modalida-
des:
1.1.1. Teatro 
1.1.2. Teatro Musical; 
1.1.3. Circo;
1.1.4. Ballet;
1.1.5. Jazz;
1.1.6. Sapateado;
1.1.7. Dança de Salão;
1.1.8. Dança de Rua;
1.1.9. Dança Contemporânea;
1.1.10. Dança do Ventre;
1.1.11. Teclado;
1.1.12. Piano;
1.1.13. Sanfona;
1.1.14. Musicalização Infantil; 
1.1.15. Coral Jovem e Adulto;
1.1.16. Técnica Vocal;
1.1.17. Bateria;
1.1.18. Contra-Baixo Elétrico;
1.1.19. Viola Caipira;
1.1.20. Violão;
1.1.21. Guitarra;
1.1.22. Cordas (Violino, Viola Clássica, 
Violoncelo, Contra-baixo);
1.1.23. Sopros (Trompete, Trombone, 
Trompa; Saxofone, Tuba);
1.1.24. Madeiras (Flauta, Flautins, Clarinete, 
Oboé);  
1.1.25. Percussão (Tímpano, Tambor, Caixa, 
Triangulo, Prato e Carrilhão);
1.1.26. Artesanato (Biscuit, Patchwork, 
Feltro, Decopage, Bordado, Pintura em Gesso 
e Madeira);
1.1.27.  Desenho;
1.1.28. Artes Plásticas (Pintura em Tela e 
Tecido);
1.1.29. Adereços Cenográficos; (Artes 
Esculturais);
1.1.30. Inglês;
1.1.31. Espanhol;
1.1.32. Italiano;
1.1.33. Capoeira;
1.1.34. Gastronomia;
1.1.35. Yoga;
1.1.36. Fotografia;
1.1.37. Cinema;
1.1.38. Artes Digitais;
1.1.39. Pilates;
1.1.40. Ritmos;
1.2. Os profissionais devem apresentar 
propostas e comprovar conhecimento e 
experiência na respectiva modalidade
1.3. Com o compromisso de oportunizar o 
acesso à cultura, a educação e a saúde 
(bem-estar e qualidade de vida), a Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura disponibiliza 
espaços destinados a oficinas culturais através 
da Escola das Artes que proporcionem a 
aquisição de novos conhecimentos e novas 
vivências, de experimentação e de contato com 
os mais diversos tipos de linguagens, técnicas 
e ideias, possibilitando a difusão cultural e a 
formação de público para o setor cultural.

1.4. Os cursos oferecidos para as 
diversas faixas etárias e proporcionam a 
valorização do cidadão, a inclusão cultural e 
social, de forma a incentivar novos talentos e o 
desenvolvimento pessoal e intelectual e auxiliar 
na formação de cidadãos mais conscientes do 
seu papel na sociedade.
1.5. Como forma de ampliar o atendimen-
to, a Secretaria Turismo e Cultura prevê, 
também, a realização das Oficinas em locais 
oferecidos por entidades parceiras e afins, nos 
bairros onde não possuam Espaços Culturais, 
otimizando o atendimento de um número maior 
da população dentro do território da cidade de 
Jaguariúna.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente 
seleção as pessoas físicas, maiores de 18 
anos ou pessoas jurídicas, de direito público ou 
privado, cujas áreas de atuação e objetos 
estatutários/societários guardem conformidade 
com o objeto do projeto no qual concorrerá e 
que apresentem a documentação exigida neste 
Edital.
2.2. Não poderão participar:
2.2.1. Servidor público municipal de 
Jaguariúna, exceto quando houver compatibili-
dade de horários, observado o disposto no 
artigo 101 da Lei complementar municipal nº 
209/2012 e/ou cuja formação ou competência 
seja atestada ela comissão;
2.2.2. Pessoas que tenham vínculo de 
parentesco até o terceiro grau, ascendente, 
descendente e colateral com agente político 
(Prefeito, Vice-prefeito, Secretários Municipais 
e Presidente ou Diretor-presidente de entida-
des da Administração Pública Municipal 
indireta) ou Vereador;
2.2.3. Membros da Comissão Permanente 
de Seleção;

3. DAS INSCRIÇÕES PARA O 
CREDENCIAMENTO
3.1. As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela internet, através do e-mail: 
escoladasartes@jaguariuna.sp.gov.br, além da 
entrega em Envelope fechado contendo toda a 
documentação, que deverá conter na capa as 
seguintes informações: NOME DO INTERES-
SADO, ÁREA DE PARTICIPAÇÃO, TELEFO-
NE, ENDEREÇO, E-MAIL.
3.2. Além da inscrição on-line o partici-
pante deverá entregar um Envelope lacrado na 
Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, 
no endereço: Rua José Alves Guedes, S/nº - 
Parque Santa Maria.
3.3. O período de inscrição será do dia 14 
de Janeiro de 2019 (segunda-feira) à 23 de 
Janeiro de 2019 (quarta-feira), totalizando 10 
(dez) dias corridos.
3.4. As inscrições se encerrarão às 
16h00 m do dia 23 de Janeiro de 2019.
3.5. No ato da inscrição, os proponentes 
deverão encaminhar arquivos contendo:
3.5.1. Ficha de Inscrição (Anexo I);
3.5.1.1. Fica facultado ao proponente a 
inscrição em diferentes modalidades/áreas; 
Área de atuação pretendida;
3.5.2.  Proposta de oficina contendo 
descrição sucinta da oficina, incluindo, objetivo, 
método a ser aplicado, justificativa e descrição 
das atividades, conforme (anexo II), devendo 
estar em conformidade com (anexo III);
3.5.3. O currículo técnico e artístico 
detalhado e atualizado, contendo a formação e 
experiência;
3.5.4. Títulos e documentações, nos termos 
do item 5, em xerox legível;

3.5.5. Fotografias e vídeos, nos termos do 
item 5.4, em formato pdf, jpg ou png ou 
impressa, para fotografias e a indicação da 
URL em local próprio para vídeos ou links, no 
formato MP4 ou 3gp. 
3.5.5.1. A quantidade máxima de fotografias 
e vídeos anexados, deverá ser de 10 (dez) 
unidades para cada;
3.6. É de responsabilidade exclusiva do 
proponente a falta de documentação no envio 
da inscrição, envio de arquivos corrompidos ou 
em formato não aceito por esse edital, não 
podendo ser enviado posterior, a não ser que 
seja solicitado pela Comissão Permanente de 
Seleção.
3.7. É necessário que todos os arquivos 
enviados estejam legíveis e com qualidade de 
exibição satisfatória.
3.7.1. Caso a Comissão Permanente de 
Seleção não consiga visualizar esses 
documentos e arquivos, ocorrerá a invalidação 
dos mesmos;
3.8. A Secretaria de Turismo e Cultura 
indeferirá as inscrições de proponentes que 
não atenderem qualquer um dos requisitos 
exigidos neste Edital.
3.9. Ao inscrever-se, o proponente 
declara estar de acordo com todas as 
condições estabelecidas neste Edital.

4. DO PÚBLICO ALVO E CARGA 
HORÁRIA
4.1. A Secretaria de Turismo e Cultura 
trabalhará com aulas de no mínimo de 60 
(sessenta) minutos, podendo ser aumentada 
conforme necessidade. A Faixa etária será de 
04 (quatro) anos à 90 (noventa) anos, 
respeitando a motricidade e capacidade dos 
alunos conforme a área escolhida.
4.1.1. Além das aulas, os proponentes 
terão de estar disponíveis por mais 01 (uma) 
hora semanal, dentro das seguintes opções: 1) 
Às quartas-feiras das 11h às 12h; 2) Às 
quartas-feiras das 18h às 19h, para Reunião 
Pedagógica e Técnica, sendo que a contrata-
ção está diretamente vinculada a disponibilida-
de de participação dessa reunião.
5. DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. Na inscrição, os proponentes 
deverão colocar no envelope obrigatoriamente, 
o currículo detalhado contendo sua formação 
profissional e atividades profissionais, 
juntamente ao preenchimento completo da 
ficha de inscrição.
5.2. Para fins de avaliação, o proponente 
deverá anexar o maior número de títulos e 
documentos possíveis, para fins de comprova-
ção de profissionalidade:
5.2.1. Diploma ou Certificado de formação 
em nível técnico (somente será considerado, 
quando o proponente não apresentar nível 
superior na área pretendida, exceto DRT, OMB 
ou Atestado de Capacidade Técnica);
5.2.2. Diploma de formação de nível 
superior na área pretendida;
5.2.3. Diploma ou certificado de pós-gradu-
ação lato sensu na área pretendida;
5.2.4. Diploma de Mestrado na área 
pretendida;
5.2.5. Diploma de Doutorado na área 
pretendida;
5.2.6. Certificados de cursos livres na área 
pretendida, com carga horária mínima de 08 
horas;
5.2.7. Certificados, atestados ou declara-
ções de participação em oficinas culturais, 
workshops e cursos livres específicos na área 
pretendida ou áreas afins;

5.2.8. Atestados, folheteria, folders, flyers, 
impressos ou digital de atuação como equipe 
criativa na área pretendida ou áreas afins;
5.2.9. Atestado ou comprovante de 
experiência profissional como instrutor, monitor 
ou executor de oficinas culturais, projetos 
culturais ou cursos livres na área pretendida.
5.3. Não serão aceitos diplomas ou 
certificados de Doutorado, Mestrado, pós-gra-
duação lato sensu, especialização, formação 
em nível superior ou nível técnico em áreas 
diversas daquela pretendida, a não ser, que a 
área seja correlata a área pretendida.
5.4. Além dos títulos e documentos 
mencionados no subitem 5.2, poderão ser 
apresentados outros comprovantes de 
atividade cultural na área pretendida, tais como 
publicações em revistas e meios de comunica-
ção de reconhecido valor cultural, clipping, 
material de folheteria, fotos e vídeos, que serão 
contabilizados na pontuação de curriculum, 
juntamente com a possibilidade de entrevista 
ou demonstração de aula que poderá ser 
solicitada pela comissão Permanente de 
seleção.
6. DA COMISSÃO PERMANENTEDE 
SELEÇÃO
6.1. A avaliação e seleção dos projetos 
serão de responsabilidade de uma Comissão 
Permanente de Seleção a ser designada por 
meio de portaria da Secretária Municipal de 
Turismo e Cultura ou do senhor Prefeito 
Municipal, a ser publicada no Imprensa Oficial 
do Município do Município.
6.1.1. A Comissão Permanente de Seleção 
será composta por 05 (cinco) servidores da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ou 
servidores públicos designados através de 
portaria do senhor Prefeito Municipal.
6.2. A Comissão Permanente de Seleção 
é soberana quanto ao mérito das decisões.
6.3. Fica facultada à Comissão Perma-
nente de Avaliação convocar o candidato para 
demais esclarecimentos, entrevista pessoal e 
ou demonstração prática.
7. DA FASE DE PONTUAÇÃO E 
SELEÇÃO
7.1. A Comissão Permanente de Seleção 
avaliará e classificará as propostas de oficina 
por modalidade.
7.2. Serão utilizados os seguintes 
critérios para a seleção das oficinas:
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7.4. As notas dos subitens 7.3.1.1., 
7.3.1.2. e 7.3.1.3. serão somadas para se obter 
a nota final do proponente.
7.5. Após a obtenção das notas individu-
ais, os proponentes serão credenciados por 
área, termos do item 5.1. deste Edital.
7.6. A pontuação mínima para o 
proponente ser credenciado é de: 27 pontos.
A) 15 pontos no item 7.3.1.1 – Projeto 
           B)  03 pontos no item 7.3.1.2 – 
Curriculum Detalhado do Proponente
           C)  08 pontos no item 7.3.1.3 – Títulos e 
Documentos 
7.6.1. O proponente poderá alcançar até 40 
pontos nas três áreas.
7.6.2. Serão considerados credenciados os 
oficineiros que atingirem a pontuação igual ou 
maior que 26 (vinte e seis) pontos.
7.6.3. Para fins de critérios de avaliação 
será utilizado pela comissão Permanente de 
seleção os descritivos do anexo II e anexo III 
do presente edital.
7.7. A classificação dos proponentes para 
credenciamento será publicada na Imprensa 
Oficial do Município de Jaguariúna, ocasião em 
que será feita, também, a convocação, dos 
selecionados para apresentação da documen-
tação exigida na Fase de Habilitação, nos 
termos do item 9 deste Edital, onde poderão 
realizar entrega de documentação complemen-
tar com indicação da data, horário e local para 
sua entrega.
7.8. A Prefeitura de Jaguariúna convoca-
rá e habilitará os credenciados, por modalidade 
e por ordem de classificação de acordo com a 
demanda de aulas existentes.
7.8.1. Na hipótese de ser necessária a 
contratação de um número superior de 
profissionais em razão de novas demandas, 
ou, em sendo convocado para a Fase de 
Habilitação, o proponente que não apresentar 
os documentos exigidos no item 9 deste Edital, 
a Secretaria de Turismo e Cultura reserva-se o 
direito de fazer nova convocação, até que 
sejam preenchidas suas necessidades.
7.8.2. O oficineiro poderá ser solicitado à 
ministrar oficinas, workshops, palestras e afins, 
para os seus pares ou para a população ou 
realizar suporte técnico à Secretaria de 
Turismo e Cultura, independente da modalida-
de credenciada, limitado a 50 horas mensais.
7.8.3. O oficineiros poderá ser solicitado à 
dar suporte em eventos da Secretaria de 

Turismo e Cultura e da Escola das Artes de 
Jaguariúna e realizar acompanhamento de 
seus alunos, independente da modalidade 
credenciada limitado a 90 horas mensais.
8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Para efeitos de desempate, serão 
utilizados os seguintes critérios abaixo 
relacionados, nesta ordem:
I- O candidato de idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos observado o disposto no artigo 
27, da Lei Federal 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso), considerando para tal fim a data limite 
para a inscrição no presente credenciamento;
II- Maior pontuação recebida no Componente 
“Proposta de Oficina”;
III- Maior pontuação recebida no Componente 
“Curriculum Detalhado do Proponente”
IV- Maior pontuação recebida no Componente 
“Títulos e Documentos”
V- Sorteio.
9. DA FASE DA HABILITAÇÃO
9.1. Os selecionados serão convocados por 
meio da Imprensa Oficial do Município de 
Jaguariúna, com a indicação do dia, horário e 
local, para apresentarem, os documentos 
abaixo:
9.1.1 Pessoa Física:
9.1.2 Cópia da Cédula de Identidade;
9.1.2.1 Cópia do CPF;
9.1.2.2 Número do PIS ou NIT;
9.1.2.3 Comprovante de Residência
9.1.2.4 Declaração do selecionado, 
contendo os dados bancários, com a indicação 
do nome do banco, agência e número da 
conta-corrente, não podendo, em hipótese 
alguma, ser conta-poupança, conforme Anexo 
V – Declaração de Dados Bancários.

9.1.3 Pessoa jurídica:
9.1.3.1 Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato 
Social) da agremiação, registrado em cartório 
ou na Junta Comercial;
9.1.3.2 Última alteração, se houver, do ato 
constitutivo, registrada em cartório ou na Junta 
Comercial;
9.1.3.3 Ata da assembleia que elegeu seus 
representantes atuais, se for o caso, registrada 
em cartório ou na Junta Comercial;
9.1.3.4 Cópia da Cédula de Identidade do 
representante legal;
9.1.3.5 Cópia do CPF do representante 
legal;
9.1.3.6 Cópia de comprovante de domicílio, 
podendo ser conta de concessionária de 
serviços públicos, extrato bancário, fatura de 
cartão de crédito ou contrato de aluguel onde 
conste o nome do representante legal;
9.1.3.7 Cópia do cartão do CNPJ - Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (www.receita.fa-
zenda.gov.br); 
9.1.3.8 Certidão de regularidade fiscal para 
com a Fazenda Municipal de Jaguariúna; no 
caso de possuir inscrição no cadastro de 
contribuintes do município;
9.1.3.9 Certidão de regularidade fiscal para 
com a Fazenda Federal (www.receita.fazenda.-
gov.br);
9.1.3.10 Certificado de regularidade para com 
o FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (www.caixa.gov.br);
9.1.3.11 Certidão negativa de débitos 
trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho 
(www.tst.jus.br);
9.1.3.12 Prova de inscrição no Cadastro de 
Contribuinte do Município de Jaguariúna; 
(apenas na contratação);
9.1.3.13 Declaração do selecionado, 
contendo os dados bancários, com a indicação 

do nome do banco, agência e número da 
conta-corrente, não podendo, em hipótese 
alguma, ser conta-poupança, conforme Anexo 
V – Declaração de Dados Bancários.
9.2 Além dos documentos elencados 
anteriormente, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos para habilitação: 
9.2.1 Artes Cênicas:
9.2.1.1 Registro profissional na Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego 
(antiga Delegacia Regional do Trabalho - DRT) 
do Ministério do Trabalho e Emprego como 
ator, diretor ou técnico em artes cênicas;
9.2.1.2 Atestados ou comprovantes de 
atividade cultural como ator, diretor ou técnico 
em artes cênicas;
9.2.2 Dança:
9.2.2.1 Registro profissional na Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego do 
Ministério do Trabalho e Emprego (antiga 
Delegacia Regional do Trabalho – DRT) como 
bailarino, dançarino ou coreógrafo ou no 
Conselho Regional de Educação Física – 
CREF;

9.2.2.2 Atestados ou comprovantes de 
atividade cultural como bailarino, dançarino ou 
coreógrafo e oficinas como arte-educador ou 
monitoria ou ministração de aulas em projetos 
sociais, culturais e educacionais;
9.2.3 Música:
9.2.3.1 Registro na OMB – Ordem dos 
Músicos do Brasil ou Atestados ou comprovan-
tes de atividade cultural como músico, 
arte-educador, horas de estúdio como produtor 
musical ou músico, monitor e/ou maestro.
9.3 O não comparecimento do seleciona-
do no dia e horário indicado na convocação ou 
a falta de qualquer dos documentos solicitados 
acarretará a desclassificação da pessoa física 
ou jurídica.
9.4 A Secretaria de Turismo e Cultura 
publicará na Imprensa Oficial do Município de 
Jaguariúna o resultado da Fase de Habilitação.
9.5 Após a primeira habilitação anual de 
oficineiros, o credenciamento permanecerá 
aberto durante todo o ano vigente de 2019, 
devendo obedecer às regras deste edital. É 
importante ressaltar que só serão habilitados 
novos oficineiros conforme a necessidade e a 
demanda registrada pela Secretaria de Turismo 
e cultura, sendo que os contratos terminarão 
impreterivelmente até 31 de dezembro de 
2019.
10 DOS RECURSOS
10.1 No prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da data da publicação na Imprensa 
Oficial do Município de Jaguariúna, tanto na 
fase de pontuação e seleção, quanto na fase 
de habilitação dos mesmos, caberá a interposi-
ção de recursos de eventual ilegalidade, 
devendo ser encaminhado, exclusivamente, 
por e-mail no endereço eletrônico escoladasar-
tes@jaguariuna.sp.gov.br, devidamente 
identificado no assunto, com a indicação: 
Recurso da Fase (indicar a Fase) do Creden-
ciamento nº 001/2019-SETC - Seleção de 
Oficineiros – Escola das Artes.
10.1.1 Os recursos extemporâneos não 
serão apreciados.
10.2 Os recursos serão avaliados pela 
Comissão Permanente de Seleção e seu 
resultado publicado na Imprensa Oficial do 
Município de Jaguariúna.
11 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATA-
ÇÃO
11.1 As contratações serão realizadas nos 
termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 

8666/93 e demais normas estabelecidas por 
esse diploma de acordo com as condições a 
seguir descritas.
11.2 Os credenciados serão contratados 
conforme as necessidades dos programas e 
projetos desenvolvidos e disponibilidade 
orçamentária, seguindo a ordem de classifica-
ção do credenciamento.
11.3 No momento da contratação, o 
contratado deverá apresentar prova de 
inscrição no cadastro de contribuintes do 
município, se necessário.
11.4 Os proponentes habilitados serão 
contratados para execução da oficina da área 
pretendida e demais exigências sob o regime 
de prestação de serviço, sem vínculo emprega-
tício.
11.5 Os processos de contratação serão 
feitos em protocolados apartados do protocola-
do que deu origem a este Edital, de forma a 
otimizar a gestão dos projetos e pagamentos 
bem como a execução contratual.
11.5.1 Os contratos serão formalizados nos 
termos do Anexo IV – Minuta de Contrato.
11.5.2 Os contratos poderão ser rescindi-
dos, mesmo após análise da demanda 
estabelecida em cada área cultural, caso 
ocorra a falta de interessados inscritos em 
participar da Oficina contratada, ou quando a 
prática e conduta do oficineiro não estiver de 
acordo com a proposta apresentada ou com os 
princípios educacionais da Escola das Artes ou 
poderão ser realocados em outro local a ser 
designado pela Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura a qualquer tempo.
12 DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
DAS OFICINAS
12.1 As Oficinas se darão dentro do 
território da cidade de Jaguariúna-SP em locais 
especificados posteriormente pela Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura.
12.2 A Secretaria de Turismo e Cultura 
poderá realizar Oficinas também em locais que 
serão objeto de parceria, em razão de não 
existirem equipamentos públicos culturais na 
região pretendida. 
12.3 A Secretaria de Turismo e Cultura 
reserva-se o direito de escolher o local da 
realização da Oficina, de acordo com a 
demanda e das propostas apresentadas.

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

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

15.2. Compete ao contratado:
15.2.1. Planejar as aulas;
15.2.2. Elaborar relatórios mensais de 
atividades, devidamente assinados;
15.2.3. Apresentar ficha de frequência dos 
alunos mensalmente ou quando solicitado pela 
coordenação;
15.2.4. Cumprir horários e cronogramas 
preestabelecidos;
15.2.5. Participar, quando solicitado, das 
atividades realizadas pela Secretaria de 

Turismo e Cultura nas quais as oficinas darão 
mostras dos trabalhos desenvolvidos, sejam 
em espetáculos, mostras, festivais e da 
programação sociocultural desenvolvida pelo 
município;
15.2.6. Participar de reuniões da Escola das 
Artes e da Secretaria de Turismo e Cultura 
quando solicitado;
15.2.7. Apresentar conduta ilibada na 
execução do projeto, em cumprimento do 
disposto na Lei Federal nº. 8069, de 13 de 
julho de 1990, que instituiu o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, bem como Estatuto 
do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia.
16. O oficineiro compromete-se a estar 
disponível de 21 de setembro de 2019 à 06 de 
outubro de 2019 q qualquer momento, quando 
solicitado pelo contratante para realização de 
acompanhamento ou mostra dos trabalhos 
resultantes da oficina para qual foi credencia-
do.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Quaisquer danos e/ou perda de 
material patrimonial, ocorrido no período de 
execução da Oficina, será de inteira responsa-
bilidade do contratado.
17.2. É facultado a Secretaria de Turismo 
e Cultura de Jaguariúna ampliar ou reduzir o 
período de duração das oficinas, conforme 
adequação às necessidades verificadas 
durante a execução de cada projeto, observa-
dos os limites previstos no artigo 65 § 1º da Lei 
8.666/93 e suas alterações.
17.3. Fica também convencionado que o 
Proponente autoriza, em caráter permanente, o 
uso de fotos, filmes, voz e imagens obtidas, 
bem como as obtidas por terceiros onde 
estejam fixadas imagens do contratado e do 
projeto, com finalidade de divulgação por 
qualquer tipo de mídia, das atividades 
institucionais da Secretaria de Turismo e 
Cultura de Jaguariúna, nos termos do artigo 
111 da Lei no. 8.666/93 e seu parágrafo único.
17.4. O credenciado será responsável pelo 
desenvolvimento de sua atividade e pelas 
informações e conteúdos dos documentos 
apresentados, excluída qualquer responsabili-
dade civil ou penal da Secretaria de Turismo e 
Cultura.
17.5. O credenciamento realizado nos 
termos deste edital e as eventuais contratações 
dele derivadas não impendem a Administração 
de realizar outras contratações para atendi-
mento de suas necessidades, bem como não 
impedem os oficineiros de contratarem com a 
municipalidade para a realização de prestação 
de outros serviços.
17.6. O credenciamento e/ou contratação 
não geram vínculo trabalhista entre a Municipa-
lidade e o Contratado.

18. DAS INFORMAÇÕES
18.1. As eventuais dúvidas referentes ao 
presente Edital poderão ser esclarecidas na 
Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, 
de segunda a sexta, das 9h às 17 h, por meio 
do telefone 3867-4223 ou, ainda, pelo e-mail 
escoladasartes@jaguariuna.sp.gov.br.

19. ANEXOS DO PRESENTE EDITAL:
19.1. ANEXO I – Ficha de Inscrição;
19.2. ANEXO II – Proposta de Oficina; 
19.3. ANEXO III – Programação da Escola 
das Artes;
19.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;
19.5. ANEXO V – Declaração Bancária.

ANEXO I

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

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-
-SETUC
a) Pessoa Física 

Nome Completo: 
______________________________________
_________________

Estado Civil: ________________ Nacionalida-
de: ______________________________

RG: _______________________ Idade: 
_________ CPF: ______________________

Endereço: 
______________________________________
______________________

Bairro: __________________ Cidade: 
____________________ CEP: 
_____________

E-mail: 
______________________________________
_________________________

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

MODALIDADE: 
______________________________________
__________________

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

Jaguariúna, ______ de ___________________ 
de 2019.

Assinatura do Candidato:

__________________________________

ANEXO I

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

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-
-SETUC
b) Pessoa Jurídica

Nome da Empresa: _______________

Inscrição Estadual: ___________________ 
Inscrição Municipal: __________________

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

Endereço da Empresa: 
______________________________________
____________

Bairro: __________________ Cidade: 
____________________ CEP: 
_____________

Nome do Responsável: 
______________________________________
____________

RG: _______________________ Idade: 
_________ CPF: ______________________

Endereço: 
_____________________________________

Bairro: __________________ Cidade: 
____________________ CEP: _____

E-mail: 
______________________________________
_________________________

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

MODALIDADE: 
_____________________________________

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

Jaguariúna, ______ de ___________________ 
de 2019.

Assinatura do Candidato:
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ANEXO III
PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DAS ARTES

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

Objetivos e Princípios Educacionais da Escola 
das Artes de Jaguariúna:

Propiciar a todo cidadão interessado, Crianças, 
Jovens, Adultos, Idosos e Pessoas com 
Deficiência, o acesso à educação sociocultural 
de qualidade gratuitamente para que se sintam 
acolhidos e esperançosos em relação a vida e 
a sociedade;

Com a utilização da Arte como ferramenta, 
trabalhar habilidades, a criatividade, a 
cognição, higiene, vocabulário motor, ética, 
convívio em sociedade, bem-estar, vivências, 
experimentações, experiência, comunicação, 
inclusão, intergeracionalidade e saberes;

Dar ferramentas para construção de um 
cidadão empoderado, contribuindo para 
construção de valores morais, identidade de 
gênero, igualdade de gênero, pluralidade, 
consciência coletiva e diversidade cultural;

Promover a geração de renda e o fomento da 
Economia Criativa, oferecendo uma futura 
oportunidade de trabalho, respeitando o seu 
aprendizado e estimulando o empreendedoris-
mo cultural através da arte e buscando 
parcerias para implementação, através da 
participação efetiva em eventos e ações da 
Secretaria de Turismo e Cultura e das demais 
secretarias do município, mostrar o conteúdo 
recebido através das oficinas de artes e utilizar 
essa ferramenta para o fomento da arte e 
cultura não só em Jaguariúna, mas em todo o 
país.

Público atendido pela Escola das Artes:

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

Modo de oferecimento das oficinas:

As oficinas podem ser oferecidas através de 
módulos. Estes módulos podem ser realizados 
semestralmente ou anualmente.

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

Os alunos das oficinas da Escola das Artes 
deverão participar de espetáculos do gênero, 
espetáculos de Teatro Musical e Dança, 
mostras, festivais, ações em vídeo, ações 
socioculturais e eventos tais como: 
Piquenique Literário, A Paixão de Cristo, 

Programação de Férias, Programação de 
Natal, Aniversário da Cidade, Festival de 
Inverno, Espetáculos da Escola das Artes, 
Revirada cultural, Pequena apresentações 
culturais, festivais organizados ou apoiados 
pela Secretaria de Turismo e Cultura, entre 
outros, sempre acompanhados de seus 
oficineiros.

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

Processo Administrativo: xxxx/2019
Contrato nº: 005/2018-SETUC

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARI-
ÚNA, situada à Rua Alfredo Bueno, nº 1235, 
Centro, neste Município de Jaguariúna, Estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 
46.410.866/0001-71, neste ato representada 
pela Secretária Municipal de Gabinete, Sra. 
xxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, portadora 
da cédula de identidade RG nº xxxxxxxx – 
SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº 
xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na Rua 
xxxxxxxxx,  bairro xxxxxxx neste município de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo, daqui para 
frente denominada simplesmente CONTRA-
TANTE e o Sr. (a) xxxx domiciliado(a) na 
xxxxxxx, bairro xxxxx,  no município de xxxx,  
estado de xxxxx, CEP xxxxxxx, portador (a) do 
R.G. nº xxxxxxx e inscrito(a) no CPF/MF sob o 
n.º xxxxxxxxxx, doravante simplesmente 
designado(a) CONTRATADO (A), devidamente 
credenciado(a) no Edital de Credenciamento nº 
001/2019-SETUC, têm entre si justo e 
contratado o que segue: 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
2.1 - A vigência do presente Contrato será até 
31 de Dezembro de 2019, contados da data da 
assinatura deste.   

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS 
INTEGRANTES 
3.1 – Para todos os efeitos legais e para 
melhor caracterização da execução do objeto, 
bem assim para definir procedimentos e 
normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este Contrato, como se 
nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos:
a) Edital de Credenciamento nº 001/2019-SE-
TUC e seus Anexos.

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

 

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

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

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

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

4.5 - Os recursos necessários oneram a 
dotação nº XXXXXXXXXXXXX

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

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

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

6.3 – O (a) contratado (a) obriga-se a manter 
durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade das obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualifica-
ção exigidos no Edital de Credenciamento. 

6.4 – O Oficineiro compromete-se a estar 
disponível de 21 de setembro de 2019 à 06 de 
outubro de 2019 a qualquer momento, quando 
solicitado pelo contratante para realização de 
acompanhamento ou mostra dos trabalhos 
resultantes da oficina para qual foi credencia-
do.

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

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

7.3 - Em hipótese alguma será efetivado 
pagamento antecipado. 

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

8.2 – As multas aplicadas não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, 
portanto, não eximem o (a) contratado (a) da 
reparação de possíveis danos ou prejuízos a 
que seus atos venham a acarretar, nem 
impedem a declaração da rescisão do pacto 
em apreço. 

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

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

8.7 - Para cada falta injustificada: multa 
de 10% sobre a aula não trabalhada, além do 
respectivo desconto.
8.8  - As penalidades são independentes 
e a aplicação de uma não exclui as demais.
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
9.1 – A inexecução total ou parcial deste 
Contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades, ensejará, também, a sua 
rescisão, desde que ocorram quaisquer 
motivos enumerados nos arts. 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93.
9.2 – A rescisão do Contrato poderá se dar sob 
qualquer das formas delineadas no artigo 77 da 
Lei nº 8.666/93.
9.3 - Fica vedado o cometimento a terceiros 
(subcontratação) da execução dos serviços 
objeto deste contrato, sob pena de rescisão. 
9.4 – Fica o CONTRATANTE, autorizado a 
rescindir o contrato a qualquer tempo, desde 
que avise o CONTRATADO, com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, caso não haja 
mais interesse na continuidade dos seus 
serviços relacionados a má conduta, falta de 
dotação orçamentária, esgotamento de alunos 
na modalidade de oficina ou não cumprimento 
dos itens exigidos no edital de credenciamento. 

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

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

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

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

11.4 – O (a) contratado (a) será respon-
sável pelo desenvolvimento de sua 
atividade e pelas informações e 
conteúdo dos documentos apresenta-
dos, excluída qualquer responsabilida-
de civil ou penal da Contratante. 

11.5 - A presente contratação não 
impede a Administração de realizar 
outras contratações para atendimento 
de suas necessidades, observando-se 
os requisitos legais específicos aplicá-
veis ao caso. 

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

11.7 – Além das aulas, os proponentes 
terão de estar disponíveis por mais 01 
(uma) hora quinzenal, dentro das 
seguintes opções: 1) às quartas-feiras 
das 11h às 12h; 2) às quartas-feiras das 
18h às 19h, para Reunião Pedagógica 
e Técnica, sendo que a contratação 
está diretamente vinculada a disponibili-
dade de participação dessa reunião.
11.8 - O Oficineiro poderá ser 
solicitado a ministrar oficinas, 
workshops, palestras e afins, para os 
seus pares ou para a população ou 
realizar suporte técnico à Secretaria de 
Turismo e Cultura, independente da 
modalidade credenciada, limitado a 50 
horas mensais.
11.9 - O Oficineiro poderá ser 
solicitado a dar suporte em eventos da 
Secretaria de Turismo e Cultura e da 
Escola das Artes de Jaguariúna e 
realizar acompanhamento de seus 
alunos, independente da modalidade 
credenciada limitado a 90 horas 

mensais.
11.10 - As responsabilidades civis, 
penais, comerciais e outras advindas de 
utilização de direitos autorais ou 
patrimoniais anteriores, contemporâne-
as ou posteriores à formalização deste 
contrato cabem exclusivamente ao (a) 
contratado (a). A presente contratação 
não gera vínculo trabalhista entre a 
Municipalidade e o (a) contratado (a). 

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

11.12 - Para a execução deste contrato, 
nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar a quem 
quer que seja, ou aceitar ou se compro-
meter a aceitar de quem quer que seja, 
tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer paga-
mento, doação, compensação, vanta-
gens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que 
constituam prática ilegal ou de corrup-
ção, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste contrato, ou de 
outra forma a ele não relacionada, 
devendo garantir, ainda, que eventuais 
prepostos e colaboradores ajam da 
mesma forma. 

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

11.14 – Aplicam-se a este Contrato, as 
disposições da Lei nº 8.666/93, que 
regulamenta as licitações e contrata-
ções promovidas pela Administração 
Pública. 

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

E, por assim estarem justas e contrata-
das, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma para um só e jurídico 

efeito, perante as testemunhas abaixo. 

Jaguariúna, ____ de ______________ 
de 2019.
________________________________
___CONTRATANTE

________________________________
______
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 
________________________        
_________________________

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE 
DADOS BANCÁRIOS - PESSOA 
FÍSICA

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

Banco:__________________
Agência:_____________________
Conta-corrente:__________________

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

Assinatura
Nome do proponente
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE 
DADOS BANCÁRIOS - PESSOA 
FÍSICA

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

Banco:
Agência:
Conta-corrente:

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

Assinatura
Nome do proponente 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE DADOS 
BANCÁRIOS  - PESSOA JURÍDICA

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

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

Assinatura
Nome do Proponente

BEM-VINDO A OUVIDORIA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA.

A Ouvidoria é o seu instrumento de 
comunicação e participação do cidadão 
com a Prefeitura, sendo um importante 
canal de comunicação, onde poderá 
apresentar suas reclamações, críticas, 
sugestões, denúncias, solicitações 
relacionadas a administração municipal. 
O cidadão também pode recorrer a 
Ouvidoria quando não obter uma 
resposta ou solução satisfatória do seu 
caso junto aos órgãos municipais. A 
Ouvidoria tem como objetivo buscar 
melhorias dos serviços públicos 
oferecidos para a população, devendo 
responder com transparência e impar-
cialidade quanto ao assunto, podendo 
oferecer soluções que contribuam com 
o aperfeiçoamento dos serviços 
públicos e a resolução de problemas.

Email – ouvidoria@jaguariuna.sp.gov.br 
ou no site da Prefeitura  www.jaguariu-
na.sp.gov.br no link OUVIDORIA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

OUVIDORIA MUNICIPAL
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PROGRAMA MUNICIPAL UNIVERSIDADE 
PARA TODOS – PROUNI – 2019 

 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
através da Comissão Permanente de 
Acompanhamento e Avaliação do Programa 
Municipal Universidade para Todos – 
Comissão do ProUni Municipal (Portaria 
1548/2018)  torna público, conforme abaixo, 
o  RESULTADO PRELIMINAR dos alunos 
contemplados com bolsa parcial de estudo, 
excedentes e indeferidos conforme  o art. 3º, 
do Decreto Municipal nº 3.892, 07 de 
Dezembro de 2018. 

O prazo para recurso será de 01 (um) dia útil 
após esta publicação, ou seja, dia 14 de 
Janeiro de 2019 junto ao departamento de 
Protocolos da Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna, no horário de 8:00 às 16:00 hrs.  

Ressaltamos que posterior a análise dos 
recursos, o resultado FINAL com os 
deferidos e excedentes será publicado na 
Imprensa Oficial do Município no dia 25 ou 
26 de Janeiro conforme art. 4º, do Decreto 
Municipal nº 3.892, 07 de dezembro de 2018. 

 

CURSO 
QUANTIDA
DE DE 
VAGAS 

ADMINISTRAÇÃO 
(BACHARELADO) 45 

RA 

11.514.284 

11.514.880 

11.515.161 

11.615.664 

11.615.985 

11.616.194 

11.616.239 

11.616.541 

11.616.599 

11.616.629 

11.617.321 

11.717.491 

11.717.754 

11.718.028 

11.718.119 

11.718.308 

11.718.326 

11.718.400 

11.718.430 

11.718.618 

11.718.699 

11.718.705 

11.719.254 

11.819.420 

11.819.423 

11.819.432 

11.819.534 

11.819.547 

11.819.802 

11.819.812 

11.819.908 

11.820.102 

11.820.106 

11.920.921 

11.921.049 

11.921.158 

11.921.172 

11.921.198 

11.921.210 

11.921.237 

11.921.338 

11.921.342 

11.921.355 

11.921.358 

11.921.369 

 

CURSO 

ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) - 
EXCEDENTES 

RA 

11.615.815 

11.717.792 

11.718.285 

11.718.673 

11.819.448 

11.819.748 

11.820.118 

11.820.294 

11.920.894 

11.921.040 

11.921.159 

11.921.218 

11.921.235 

11.921.330 

11.921.404 

91.001.778 

 

CURSO 

ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

117176
49 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR - 
LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 

117182
05 

+ QUE 02 DPS  -  LEI.2.450 /2017, 
Cap.III, Art. 14 , Item H + Art.15, 
Item d. 

117183
18 

+ QUE 02 DPS -  LEI.2.450 /2017, 
Cap.III, Art. 14 , Item H + Art.15, 
Item d. 

118196
35 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
- LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 

118208
07 

CARTÃO CIDADÃO INFERIOR A 
03 ANOS  - LEI 2.450/2017 , Cap. 
III , Art. 14 , Item D 

 

CURSO 
QUANTI
DADE 

DE 
VAGAS 

ARQUITETURA E URBANISMO 
(BACHARELADO) 15 

RA 

11.207.457 

11.514.049 

11.514.149 

11.514.632 

11.515.471 

11.615.911 

11.617.294 

11.717.486 

11.717.836 

11.717.897 

11.718.614 

11.718.752 

11.819.459 

11.820.310 

11.921.339 

 

CURSO 

ARQUITETURA E URBANISMO 
(BACHARELADO) - EXCEDENTES 

RA 

11.921.305 

11.921.334 

 

CURSO 

ARQUITETURA E URBANISMO 
(BACHARELADO) - INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

1161
7280 

INADIMPLÊNCIA 
 -LEI 2.450/2017 , CAP. II , Art.14  
Item G + Art.15 Item B 
 

1192
0982 

DOCUMENTOS FALTANTES 
 LEI 2.450/2017 - Cap. III - Art. 14 - 
Itens b, k, l, Art. 15, item g 
 

 

CURSO 
QUANTI
DADE 

DE 
VAGAS 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
(BACHARELADO) 16 

RA 

11.105.899 

11.615.713 

11.615.730 

11.616.287 

11.616.597 

11.717.587 

11.717.591 

11.718.080 

11.718.401 

11.819.671 

11.819.861 

11.820.096 

11.920.874 

11.920.875 

11.921.201 

11.921.306 

 

CURSO 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
(BACHARELADO) - EXCEDENTES 

RA 

11.718.046 

11.820.192 

11.820.765 

11.921.168 

11.921.297 

 

CURSO 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
(BACHARELADO) - INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

1192
0966 

DOCUMENTOS FALTANTES 
 LEI 2.450/2017 - Cap. III - Art. 14 - 
Itens b, k, l, Art. 15, item g 
 

 

CURSO 
QUANTID
ADE DE 
VAGAS 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
(BACHARELADO) 27 

RA 

11.207.348 

11.310.818 

11.514.696 

11.615.796 

11.615.803 

11.615.826 

11.616.418 

11.616.553 

11.616.567 

11.616.658 

11.717.489 

11.717.680 

11.717.795 

11.717.855 

11.718.098 
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11.718.592 

11.819.668 

11.819.994 

11.820.072 

11.820.093 

11.920.908 

11.920.920 

11.921.222 

11.921.233 

11.921.343 

11.921.401 

 

CURSO 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) 
- INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

11717
593 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 
 

11718
440 

INADIMPLÊNCIA 
 -LEI 2.450/2017 , CAP. II , Art.14  
Item G + Art.15 Item B 
 

11819
874 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

 

CURSO QUANTIDAD
E DE VAGAS 

DIREITO 
(BACHARELADO) 30 

RA 

11.105.758 

11.106.549 

11.410.949 

11.513.332 

11.513.498 

11.513.559 

11.514.039 

11.514.128 

11.514.578 

11.514.797 

11.515.085 

11.616.644 

11.616.651 

11.717.964 

11.718.005 

11.718.038 

11.718.284 

11.718.505 

11.718.524 

11.718.531 

11.718.558 

11.719.220 

11.819.563 

11.819.697 

11.820.049 

11.820.125 

11.820.136 

11.820.138 

11.820.827 

11.921.362 

 

CURSO 

DIREITO (BACHARELADO) - 
EXCEDENTES 

RA 

11.514.494 

11.616.055 

11.616.077 

11.717.504 

11.718.509 

11.819.474 

11.819.527 

11.819.562 

11.819.651 

11.819.714 

11.819.879 

11.819.960 

11.820.123 

11.920.903 

11.920.944 

11.920.946 

11.920.985 

11.921.167 

11.921.180 

11.921.203 

11.921.309 

11.921.318 

11.921.382 

11.921.391 

11.921.400 

 

CURSO 

DIREITO (BACHARELADO) – 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

11717772 

GRUPO FAMILIAR DO 
CARTÃO CIDADÃO 
DIVERGENTE DO 
INFORMADO PELO ALUNO + 
DOCUMENTOS FALTANTES  
 - LEI 2.450/2017 - Cap. III - 
Art. 14 - Itens b, d, k, l, Art. 15 
item g, Cap. V, §§ 1º e 2º 

11719209 INADIMPLÊNCIA 

 -LEI 2.450/2017 , CAP. II , 
Art.14  Item G + Art.15 Item B 
 

11920924 

RENDA PER CAPTA 
SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , 
Art.14 , Item C 
 

11921356 

CARTÃO CIDADÃO INFERIOR 
A 03 ANOS 
  - LEI 2.450/2017 , Cap. III , 
Art. 14 , Item D 
 

 

CURSO 
QUANTID
ADE DE 
VAGAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(BACHARELADO) 21 

RA 

11.309.470 

11.513.684 

11.616.183 

11.616.540 

11.617.159 

11.717.511 

11.717.933 

11.718.133 

11.718.195 

11.718.530 

11.718.601 

11.718.706 

11.819.419 

11.819.528 

11.819.687 

11.820.148 

11.920.993 

11.921.030 

11.921.103 

11.921.234 

11.921.361 

 

CURSO 

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) - 
EXCEDENTES 

RA 

11.820.133 

11.921.179 

 

CURSO 

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

119213
88 

DOCUMENTOS FALTANTES 
 LEI 2.450/2017 - Cap. III - Art. 14 - 
Itens b, k, l, Art. 15, item g 
 

 

CURSO 
QUANTIDA

DE DE 
VAGAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(LICENCIATURA) 5 

RA 

11.616.051 

11.718.466 

11.718.720 

 

CURSO 
QUANTIDA

DE DE 
VAGAS 

ENFERMAGEM 
(BACHARELADO) 26 

RA 

10.902.106 

11.105.072 

11.615.988 

11.616.004 

11.616.136 

11.616.611 

11.717.497 

11.717.899 

11.718.026 

11.718.033 

11.718.641 

11.718.996 

11.819.424 

11.819.873 

11.820.103 

11.920.953 

11.921.027 

11.921.116 

11.921.177 

11.921.252 

11.921.307 

11.921.354 

11.921.370 

11.921.371 

11.921.373 

11.921.381 

 

CURSO 

ENFERMAGEM (BACHARELADO) - 
EXCEDENTES 

RA 

11.819.660 

11.920.845 

11.921.214 

11.921.282 
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CURSO 

ENFERMAGEM (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

116158
87 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

116161
38 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

117185
12 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

118199
01 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 
, Item C 
 

118201
21 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

 

CURSO 
QUANTI
DADE 

DE 
VAGAS 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 
(BACHARELADO)  15 

RA 

41.000.226 

41.000.227 

41.000.238 

41.000.239 

 

CURSO 
QUANTID
ADE DE 
VAGAS 

ENGENHARIA AMBIENTAL 
(BACHARELADO) 2 

RA 

11.514.114 

 

CURSO 
QUANTID
ADE DE 
VAGAS 

ENGENHARIA CIVIL 
(BACHARELADO) 35 

RA 

11.411.524 

11.513.573 

11.513.627 

11.514.299 

11.514.362 

11.515.177 

11.615.669 

11.615.992 

11.616.156 

11.616.207 

11.717.613 

11.717.655 

11.717.685 

11.718.307 

11.718.701 

11.819.778 

11.921.081 

11.921.229 

11.921.363 

11.921.405 

 

CURSO 

ENGENHARIA CIVIL (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

116162
17 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 
 

116165
91 

INADIMPLÊNCIA 
 -LEI 2.450/2017 , CAP. II , Art.14  
Item G + Art.15 Item B 
 

117185
55 

INADIMPLÊNCIA 
-LEI 2.450/2017 , CAP. II , Art.14  
Item G + Art.15 Item B 

118201
47 

GRUPO FAMILIAR DO CARTÃO 
CIDADÃO DIVERGENTE DO 
INFORMADO PELO ALUNO 
  - LEI 2.450/2017 - Cap. V, §§ 1º e 
2º 

118203
50 

DOCUMENTOS FALTANTES  + 
QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Itens B,K, H, I + Art.15, Item D E G  

119210
12 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 
 

 

CURSO 
QUANTI
DADE 

DE 
VAGAS 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
(BACHARELADO) 5 

RA 

11.513.450 

11.514.154 

11.615.994 

11.616.018 

 

CURSO 

QUAN
TIDAD
E DE 

VAGA
S 

ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO (BACHARELADO) 28 

RA 

11.105.867 

11.513.538 

11.513.572 

11.513.652 

11.513.784 

11.615.667 

11.616.608 

11.717.638 

11.717.641 

11.717.781 

11.717.878 

11.717.957 

11.718.058 

11.718.587 

11.718.593 

11.819.371 

11.820.034 

11.820.037 

11.820.066 

11.921.003 

11.921.136 

11.921.152 

11.921.183 

11.921.213 

11.921.228 

11.921.267 

11.921.284 

11.921.344 

 

CURSO 

ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO (BACHARELADO) - 
EXCEDENTES 

RA 

11.615.681 

11.717.748 

11.921.107 

 

CURSO 

ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

11513631 
+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 
14 , Item H + Art.15, Item d. 

11616616 
+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 
14 , Item H + Art.15, Item d. 

 

CURSO 
QUANTI
DADE 

DE 
VAGAS 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 28 

(BACHARELADO) 

RA 

10.902.293 

11.514.125 

11.514.401 

11.515.010 

11.615.744 

11.615.778 

11.615.855 

11.616.487 

11.617.295 

11.717.654 

11.718.044 

11.718.076 

11.718.252 

11.718.379 

11.719.274 

11.819.538 

11.819.584 

11.819.983 

11.820.105 

11.820.134 

11.921.193 

11.921.244 

11.921.271 

11.921.275 

11.921.308 

11.921.310 

11.921.329 

11.921.403 

 

CURSO 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
(BACHARELADO) - EXCEDENTES 

RA 

11.616.024 

 

CURSO 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
(BACHARELADO) - INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

11617
348 

CARTÃO CIDADÃO INFERIOR A 03 
ANOS  + DOCUMENTOS 
FALTANTES + RENDA SUPERIOR - 
LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Itens b, C, d, k, l, Art. 15, item g  

11718
427 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

 

CURSO 
QUANTID
ADE DE 
VAGAS 
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ENGENHARIA ELÉTRICA 
(BACHARELADO) 12 

RA 

11.412.063 

11.717.990 

11.819.478 

11.819.573 

11.920.859 

11.921.009 

11.921.053 

11.921.340 

 

CURSO QUANTIDAD
E DE VAGAS 

FARMÁCIA 
(BACHARELADO) 19 

RA 

11.207.087 

11.717.665 

11.717.845 

11.717.954 

11.718.104 

11.718.553 

11.718.729 

11.719.238 

11.819.509 

11.819.610 

11.819.893 

11.820.016 

11.820.079 

11.820.127 

11.921.031 

11.921.219 

11.921.365 

11.921.376 

90.000.139 

 

CURSO 

FARMÁCIA (BACHARELADO) - 
EXCEDENTES 

RA 

11.616.542 

11.616.966 

11.717.726 

11.718.634 

11.921.100 

11.921.146 

11.921.160 

11.921.307 

 

CURSO 

FARMÁCIA (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

1161573
5 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 
, Item H + Art.15, Item d. 

1161647
7 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 
, Item H + Art.15, Item d. 

 

CURSO 
QUANTIDA

DE DE 
VAGAS 

FISIOTERAPIA 
(BACHARELADO) 25 

RA 

11.309.778 

11.411.860 

11.412.120 

11.514.168 

11.515.520 

11.616.022 

11.616.095 

11.616.126 

11.616.196 

11.616.268 

11.616.398 

11.717.847 

11.718.174 

11.718.616 

11.819.609 

11.819.974 

11.820.099 

11.820.111 

11.921.068 

11.921.178 

11.921.187 

11.921.303 

11.921.368 

 

CURSO 

FISIOTERAPIA (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

112075
20 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
- LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 

113099
22 

+ QUE 02 DPS , LEI.2.450 de 06 
de Dezembro de 2017, Cap.III, 
Art.15, Item d. 

115136
49 

CARTÃO CIDADÃO INFERIOR A 
03 ANOS + MAIS QUE 02 DPS  
- LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art. 14 
, Item D, H + Art.15, Item d. 

118196
49 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
- LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 

 

CURSO 
QUANTID
ADE DE 
VAGAS 

MEDICINA VETERINÁRIA 
(BACHARELADO) 20 

RA 

11.413.098 

11.615.691 

11.615.854 

11.615.893 

11.615.951 

11.616.191 

11.616.237 

11.616.390 

11.717.521 

11.717.600 

11.717.806 

11.819.535 

11.819.544 

11.819.545 

11.819.700 

11.820.080 

11.820.377 

11.920.886 

11.921.132 

11.921.386 

 

CURSO 

MEDICINA VETERINÁRIA 
(BACHARELADO) - EXCEDENTES 

RA 

11.819.558 

11.819.916 

11.921.015 

11.921.085 

11.921.351 

 

CURSO 

MEDICINA VETERINÁRIA 
(BACHARELADO) - INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

11413
213 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

11717
744 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

11718
108 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

11718
980 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

11819
920 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

11820
128 

+ QUE 02 DPS  
-  LEI.2.450 /2017, Cap.III, Art. 14 , 
Item H + Art.15, Item d. 

11921
364 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 , 
Item C 
 

 

CURSO QUANTIDAD
E DE VAGAS 

NUTRIÇÃO 
(BACHARELADO) 18 

RA 

11.514.041 

11.615.727 

11.615.818 

11.615.910 

11.706.216 

11.717.608 

11.717.888 

11.718.113 

11.819.596 

11.819.627 

11.819.693 

11.921.038 

11.921.231 

11.921.359 

 

CURSO 

NUTRIÇÃO (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

1192098
6 

CARTÃO CIDADÃO INFERIOR A 
03 ANOS 
  - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art. 
14 , Item D  

 

CURSO 
QUANTIDAD

E DE 
VAGAS 

PEDAGOGIA 
(LICENCIATURA) 31 

RA 

11.617.378 
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11.717.546 

11.717.604 

11.717.719 

11.717.793 

11.717.900 

11.718.176 

11.718.276 

11.718.366 

11.718.489 

11.718.532 

11.718.675 

11.718.728 

11.819.315 

11.819.394 

11.819.467 

11.819.567 

11.819.767 

11.820.004 

11.820.075 

11.820.101 

11.820.104 

11.820.820 

11.920.974 

11.921.028 

11.921.105 

11.921.147 

11.921.294 

11.921.341 

11.921.349 

11.921.384 

 

CURSO 
QUANTIDA

DE DE 
VAGAS 

PSICOLOGIA 
(BACHARELADO) 35 

RA 

11.310.023 

11.411.739 

11.411.816 

11.412.184 

11.513.376 

11.513.628 

11.616.200 

11.616.209 

11.616.409 

11.616.628 

11.717.619 

11.717.775 

11.717.801 

11.717.870 

11.718.095 

11.718.724 

11.718.730 

11.819.431 

11.819.481 

11.819.599 

11.819.602 

11.820.046 

11.820.073 

11.820.090 

11.820.404 

11.920.939 

11.920.941 

11.921.008 

11.921.034 

11.921.189 

11.921.191 

11.921.337 

11.921.357 

11.921.399 

41.000.088 

 

CURSO 

PSICOLOGIA (BACHARELADO) - 
EXCEDENTES 

RA 

11.412.051 

11.819.595 

11.819.982 

11.921.257 

 

CURSO 

PSICOLOGIA (BACHARELADO) - 
INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

1171856
8 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 
, Item C 
 

1181988
4 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 
, Item C 
 

1182012
0 

RENDA PER CAPITA SUPERIOR 
+ ENSINO MÉDIO EM ESCOLA 
PARTICULAR  
-LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art. 14 
, Itens C e E 

1192096
2 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 
, Item C 
 

1192132
3 

RENDA PER CAPTA SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , Art.14 
, Item C 
 

 

CURSO 
QUANT
IDADE 

DE 
VAGAS 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GASTRONOMIA (TÉCNICO) 12 

RA 

11.615.662 

11.921.387 

 

CURSO 

QUAN
TIDAD
E DE 

VAGA
S 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO COMERCIAL (TÉCNICO) 15 

RA 

11.819.724 

11.920.968 

91.001.457 

 

CURSO 
QUANTI
DADE 

DE 
VAGAS 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
EM LOGÍSTICA (TÉCNICO) 15 

RA 

11.411.725 

11.819.636 

11.819.678 

11.819.679 

11.820.001 

11.820.100 

11.820.130 

11.920.853 

11.921.025 

11.921.113 

11.921.182 

11.921.332 

11.921.345 

11.921.389 

 

CURSO 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
LOGÍSTICA (TÉCNICO) - INDEFERIDOS 

RA MOTIVO 

11514926 

RENDA PER CAPTA 
SUPERIOR 
 - LEI 2.450/2017 , Cap. III , 
Art.14 , Item C 
 

 

 



PORTARIA Nº 001 DE 2019.

Dispõe sobre declaração de pontos facultativos 
durante o exercício de 2019.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, 
considerando o Decreto nº 3.903, de 17 de 
dezembro de 2018, do Executivo Municipal,

RESOLVE: 

Art. 1º - Declarar facultativos os pontos na 
Câmara Municipal nos dias abaixo especifica-
dos:
I – dias 04, 05 e 06 de março de 2019, 
segunda e terça-feira de Carnaval e quarta-fei-
ra de cinzas;
II – dia 18 de abril de 2019, Quinta-feira Santa;
III – dia 21 de junho de 2019, sexta-feira 
posterior ao feriado de Corpus Christi;
IV – dia 08 de julho de 2019, segunda-feira 
anterior ao feriado da Revolução Constituciona-
lista;
V – dia 13 de setembro de 2019, sexta-feira 
posterior ao Aniversário de Jaguariúna;
VI – dia 28 de outubro de 2019, segunda-feira 
em comemoração ao “Dia do Funcionário 
Público;
VII – dia 01 de novembro de 2019, sexta-feira 
em comemoração ao “Dia de Todos os Santos”;
VIII – dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro 
de 2019, em razão das festividades do Santo 
Natal e do Ano Novo.
Art. 2º - Esta portaria não se aplica aos 
servidores na função de Vigilante Patrimonial.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Registre-se e afixe-se.

PORTARIA Nº 001 DE 2019.

Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 04 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº   002/2019.-

Fixa o valor das despesas diárias quando de 
viagens em lugar distante da sede da Câmara 
Municipal.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc., no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando o que reza a Resolução nº 69, 
de 04 de março de 1994, que dispõe sobre o 
adiantamento de numerário a servidores e 
Vereadores da Câmara Municipal de Jaguariú-
na e dá outras providências,

RESOLVE: 

 Art. 1º - Determinar que o valor da despesa 
com refeição, por pessoa (servidor ou 
Vereador), quando de viagens fora do 
Município e que ocupem todo o dia, será de R$ 
60,00 (sessenta reais).
Art.2º - A Câmara Municipal de Jaguariúna não 
arcará com as despesas de terceiros que, 
eventualmente, fizerem parte da viagem, 
acompanhados dos Senhores Vereadores e/ou 
funcionários.
 Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
 Registre-se, afixe-se, publique-se.
 Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 4 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº 003, DE 2019.-

Dispõe sobre a concessão de férias a 
funcionária da Câmara – Vitória Carolina 
Franco Leite.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, à 
vista do Requerimento protocolado sob nº 
5/2019,
RESOLVE conceder férias a funcionária Vitória 
Carolina Franco Leite, ocupante do cargo de 
estagiária, 30 (trinta) dias de férias regulamen-
tares a que faz jus, referente ao período de 16 
de outubro de 2017 a 15 de outubro de 2018.
O gozo obrigatório de férias será no período de 
07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2019.
A respectiva despesa onerará a dotação 
319011000 do orçamento vigente.
Registre-se e afixe-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 04 de janeiro de 2019.

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº  004/2019.-

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos 
servidores ocupantes do Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal, em especial no tocante às 
horas extras, e dá outras providências.
 
WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,  

tendo em vista o que preceitua o art. 7º, item 
XIII, combinado com o art. 39, § 3º da 
Constituição Federal, bem como atendendo às 
determinações do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Os servidores regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT farão uma 
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais.
Art. 2º. Os ocupantes do emprego e cargo 
público de Advogado e Diretor Jurídico 
cumprirão uma jornada de trabalho de 20 
(vinte) horas semanais, na forma do art. 20, da 
Lei Federal nº 8906/94.
Art. 3º. O ocupante do emprego público de 
Assessor de Imprensa cumprirá uma jornada 
de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, na forma do art. 303 da CLT.
Art. 4º. O horário de funcionamento da Câmara 
Municipal é das 8h00 às 17h00, de segunda à 
sexta-feira.
§ 1º. O servidor que trabalhar em horário 
diferenciado ao do funcionamento normal da 
Câmara deverá formular requerimento por 
escrito ao Presidente, protocolado na Secreta-
ria.
§ 2º. O horário de almoço dos servidores 
obedecerá a escala anexa, e na necessidade 
de mudança, deverá ser comunicada aos 
Recursos Humanos.
Art. 5º. Só serão feitas horas extras no 
expediente normal pelos servidores com devida 
autorização da Presidência, sempre com 
antecedência, e apresentando-se a justificativa, 
não podendo ultrapassar 40 horas/mês, sendo 
limitado a 2 (duas) horas extras diárias, 
conforme art. 59 da C.L.T.
§ 1º. Para as horas extras trabalhadas 
excedentes solicitadas e/ou autorizadas pelo 
Presidente farão parte do banco de horas, para 
serem retiradas em horas/folgas, em momento 
oportuno.
§ 2º. Os servidores deverão agendar seus dias 
de compensação na Escala de Folgas de cada 
funcionário, ou através de requerimento feito à 
Presidência da Câmara, com, no mínimo, dois 
dias de antecedência.
Art. 6º. O registro de ponto poderá ocorrer nove 
minutos antes do horário fixado e/ou nove 
minutos depois.
Art. 7º. Se o servidor se esquecer de registrar 
seu ponto em qualquer dos horários de 
entrada, saída, entrada de almoço e retorno, 
por mais de 3 (três) vezes no mês será 
descontado o período não registrado, se não 
apresentar justificativa.
Art. 8º. As normas desta Portaria não se 
aplicam ao Assessor Parlamentar que está 
subordinado ao Vereador que o indicou. 
Art. 9º. Os Vigilantes Patrimoniais ficam 
sujeitos a escala de trabalho de 12X36 
conforme a Resolução nº 159 de 8 de junho de 
2011.
Art. 10. Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 
002 de 4 de janeiro de 2018.
Registre-se,  afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 04 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº  005/2019.-

Designa servidor para sistema de controle 
interno do Poder Legislativo.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por leis, com 
apoio nos artigos 49 e 50, da Lei Orgânica do 
Município, e com base na Resolução nº 173, 
de 11 de novembro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Senhora ANA CLÁUDIA 
ALVES MOREIRA VIERIA, RG. Nº 54.654.497-
-6, Recepcionista, Classe II, lotada no 
Departamento Administrativo e Financeiro, 
responsável pelo sistema de controle interno 
do Poder Legislativo.
Art. 2º - Em razão de eventual responsabilida-
de solidária adicional e da complexidade do 
exercício da função, o controlador receberá 
uma gratificação no importe de R$ 1.200,00 
(um mil e duzentos reais), que terá o seu 
reajuste juntamente com os salários da 
Câmara Municipal de Jaguariúna.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação retroagindo seu efeito a 1º 
de janeiro de 2019.
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 7 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº  006/2019.-

Dispõe sobre a nomeação do Gestor responsá-
vel pelo acompanhamento e elaboração dos 
contratos, e dá outras providências.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE: 

 Art. 1º - Nomear a Servidora ROSANGELA 
MOREIRA DE SANTANA RIBEIRO portadora 
do RG sob o nº 25.403.635-1 SSP/SP e CPF 
sob nº 184.264.758-09, como Gestora dos 
Contratos que estão em vigor e os que venham 
a vigorar na Câmara Municipal de Jaguariúna 
no ano de 2019.
Art.2º - A Servidora Gestora acima qualificada 
deverá acompanhar a validade dos contratos, 
permitir e fazer os termos aditivos quando 
necessários e ao seu tempo, aplicar penalida-

PORTARIA Nº 001 DE 2019.
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des aos contratados, se autorizadas pelo 
Presidente, rescindir a avença desde que 
solicitada pelo Presidente, bem como ser 
responsável pela fiscalização da documenta-
ção comprobatória dos respectivos contratos.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º de janeiro de 2019.
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 8 de  janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº  007/2019.-

Constitui Comissão Permanente de Licitação 
para atuar no exercício de 2019.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores adiante 
mencionados para, sem prejuízo das atribui-
ções afetas aos seus respectivos empregos, 
constituírem, sob a presidência do primeiro, 
delegando, ao mesmo, poderes para assinar 
editais de abertura de licitações, COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, objetivando o 
processamento e julgamento das licitações a 
serem perpetradas pela Administração da 
Câmara Municipal no decorrer do ano de 2019: 
MARCIA CRISTINA SPADIN BIZZO – RG nº 
19.624.266 -SSP/SP- Presidente; MARLENE 
APARECIDA DE SOUZA - RG nº 17.985.682-5 
- SSP/SP - Vice-Presidente e DANIELA DE 
OLIVEIRA BARBOSA - RG nº 32.035.505-6 - 
SSP/SP - Membro.

Art. 2º - Designar para suplentes da aludida 
comissão os servidores FABIANO AMARAL DE 
BARROS – RG nº 38.768.028-7 - SSP/SP e 
JORGE ALEXANDRE DE CAMPOS LACERDA 
ORTIZ – R.G. nº 7.306.108-6 - SSP/SP

Art. 3º - Substituirá o Presidente, no caso de 
impedimento ou ausência, e suceder-lhe-á, na 
vacância, o membro imediato na ordem de 
designação, subindo pela mesma ordem o 
respectivo suplente.

Art. 4º - Pelo exercício efetivo do mandato, o 
membro Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, ou o Presidente em exercício, 
receberá mensalmente a título de gratificação a 
importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 
os demais membros titulares da Comissão e os 
suplentes, quando no exercício efetivo do 
mandato, receberão mensalmente, a título de 
gratificação, a importância de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais) conforme consta 
no art. 1º da Resolução nº 168 de 16 de 
outubro de 2013.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º de janeiro de 2019.

Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 8 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº 008/2019.-

Designa Pregoeiro para atuar nos Pregões 001 
e 002/2019 da Câmara Municipal de Jaguariú-
na.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc. no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar para atuar como pregoeiro a 
servidora: ROSANGELA MOREIRA DE 
SANTANA RIBEIRO - CPF: 184.264.758-09, 
nos seguintes Pregões:
� Pregão 001/2019, referente à 
aquisição de Material de Expediente, de acordo 
com as especificações técnicas e demais 
disposições contidas em Edital;
� Pregão 002/2019, referente à 
prestação de Serviços de Gerenciamento do 
Abastecimento de Combustíveis em Veículos e 
outros serviços prestados por postos creden-
ciados, de acordo com as especificações 
técnicas e demais disposições contidas em 
edital;
Art. 2º - Ficam designados para atuarem como 
membros da Equipe de Apoio nos pregões 
acima especificados, no âmbito desta Câmara, 
os seguintes servidores: MARCIA CRISTINA 
SPADIN BIZZO – RG nº 19.624.266 -SSP/SP; 
MARLENE APARECIDA DE SOUZA - RG nº 
17.985.682-5 - SSP/SP – e DANIELA DE 
OLIVEIRA BARBOSA - RG nº 32.035.505-6 - 
SSP/SP.
Parágrafo Único – Ficam designados para 
suplentes da aludida Equipe de apoio os 
servidores FABIANO AMARAL DE BARROS – 
RG nº 38.768.028-7 - SSP/SP e JORGE 
ALEXANDRE DE CAMPOS LACERDA ORTIZ 
– R.G. nº 7.306.108-6 - SSP/SP.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 8 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº  009/2019.-
Dispõe sobre o funcionamento dos Gabinetes 
dos Senhores Vereadores, entre outras 
providências.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, ex-vi 
do disposto no art. 31, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município, combinado com a Resolução n° 
134, de 19 de setembro de 2007,

RESOLVE:
Art. 1º. - O assessor poderá se dirigir à 
Secretaria Legislativa e ao Departamento 
Jurídico para requisição ou obtenção de 
subsídios para elaboração de proposituras a 
pedido do Vereador.
Art. 2º. Todo material jurídico, leis, processos e 
outros documentos a serem consultados ou 
fotocopiados pelos Vereadores e Assessores 
Parlamentares, será permitido através de 
solicitação, cujo controle será anotado em livro 
próprio no departamento correspondente.
Art. 3º. O Assessor Parlamentar somente 
poderá fazer uso do carro oficial desde que a 
utilização esteja de acordo com a Resolução nº 
115, de 13 de novembro de 2003.
Art. 4º. Toda e qualquer solicitação referente 
aos Gabinetes deverá ser feita através de 
requisição de compras à Presidência da 
Câmara, no Departamento Administrativo e 
Financeiro.
Art. 5º. A utilização do Plenário e demais 
equipamentos referentes a realização de 
reuniões, tais como, som, telão, máquina 
fotográfica, etc, deverão ser solicitados através 
de Requerimento, com anuência da Presidên-
cia, desde que forem manuseados pelos 
servidores devidamente treinados.
Art. 6º. O Vereador entregará no Departamento 
Administrativo Financeiro todo dia 10 (dez) de 
cada mês, declaração de registro de presença 
do mês anterior do Assessor Parlamentar.
Art. 7º. As despesas decorrentes desta Portaria 
correrão à conta da dotação própria do 
orçamento da Câmara Municipal.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 8 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº 010/2019.-

Fixa a cota de fotocópias/impressão e o 
número de franquias postais mensais e outros 
a serem destinadas aos Vereadores.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, ex-vi 
do disposto no art. 31, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município,
RESOLVE:

Art. 1º. O número máximo mensal de franquias 
de correspondência expedida pelos Vereadores 
é fixado em 120 (cento e vinte), relativos à 
carta comum de 20 (vinte) gramas, não 
cumulativas.
Parágrafo único – A Câmara Municipal 
providenciará, mensalmente, a aquisição na 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT, de 120 (cento e vinte) unidades de selos 
correspondentes à carta comum de 20 (vinte 
gramas), para cada Vereador, mediante 
requerimento no Departamento Administrativo 
e Financeiro até o dia 10 de cada mês.

Art. 2º. A cota mensal de fotocópia e impres-
são, para cada Vereador, é fixada em 350 
(trezentas e cinquenta), não cumulativa no 
caso de não ser utilizado no mês o número 
máximo aqui fixado.
§ 1º – Para a utilização das máquinas 
fotocopiadoras, será dada prioridade aos 
serviços internos da Câmara Municipal.
§ 2º - Se a cota estipulada no “caput” se 
esgotar antes do término do mês em questão, 
o Vereador fará um pedido ao Fiscal de 
Contrato, que poderá acrescentar mais 150 
(cento e cinquenta) impressões/fotocópias ao 
número fixado, porém, se ainda esta quantia 
não for suficiente, a solicitação para novo 
acréscimo deverá ser dirigida ao Presidente da 
Câmara Municipal.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Portaria 
correrão à conta da dotação própria do 
orçamento da Câmara Municipal, nas rubricas 
33.90.39.– Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica e  33.90.30.00 – Material de 
Consumo.

PORTARIA Nº 010/2019.-

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de janeiro de 2019.
Registre-se,  afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 8 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº  011/2019.-

Fixa a cota de materiais de escritório a serem 
destinados aos Gabinetes dos Senhores 
Vereadores, entre outras providências.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, ex-vi 
do disposto no art. 31, inciso II, da Lei Orgânica 
do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Cada Gabinete será equipado com os 
seguintes itens a ele necessários, quando 
solicitados, mediante o desgaste natural dos 
objetos abaixo elencados:
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- 1 (um) porta tudo (durex, canetas, clips, 
colchetes)
- 3 (três) borrachas.
- 1 (um) grampeador e 1 (uma) caixa de 
grampos.
- 1 (um) perfurador;
- 1 (um) cesto de lixo.
- 3 (três) pastas de arquivo.
- 1 (uma) calculadora.
- 1 (uma) régua.
- 1 (uma) caixa de DVD com 05.
- 1 (uma) caixa de CD com 05.
- 1 (um) corretivo líquido.
- 1 (um) apontador.
- 1 (um) pen drive 8 gigas.
- 1 (uma) cola bastão.
- 1 (uma) caixa de clips.
- 1 (uma) caixa prendedor de papel.
- 05 (cinco) pastas em L.
- 1 (um) estilete médio.
- 1 (um) office em acrílico.
- 1 (uma) tesoura.
- 1 (um) rolo de durex.

§ 1º – A Câmara Municipal providenciará, 
mensalmente, aos gabinetes, quando solicita-
dos, os seguintes itens:
- Até 05 (cinco) canetas, estando entre elas, 
azuis, pretas, vermelhas e marca texto, marca 
CD, lápis e lapiseira.
- 120 (cento e vinte) envelopes ofícios.
- 08 (oito) folhas de etiquetas com 30 unidades 
cada.
§ 2º – A Câmara Municipal providenciará, 
semestralmente, quando solicitado, a aquisição 
de 500 (quinhentas) folhas de sulfite.
§ 3º Quando na falta de qualquer material 
elencado, a solicitação deverá ser feita 
mediante requerimento no Departamento de 
Compras, Licitações e Patrimônio, obedecen-
do-se o período acima estipulado.
Art. 3º. Cada Vereador receberá uma cópia da 
chave de entrada do Espaço dos Gabinetes, 
bem como a chave de seu próprio gabinete, 
assinando, para isso, termo de responsabilida-
de permanente
§ 1º. Fica proibida a entrega da chave ou 
feitura de cópia por pessoas alheias ao Quadro 
de Servidores da Câmara, sob pena de 
instauração de processo de sindicância para 
apuração de responsabilidade.
§ 2º. Para a utilização da Sala das Sessões, 
deverá ser feito requerimento de agendamento, 
especificando dia, horário, atividade, e será 
assinado termo de responsabilidade.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Portaria 
correrão à conta da dotação própria do 
orçamento da Câmara Municipal, na rubrica 
33.90.30.000 – Material de Consumo.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de janeiro de 2019.
Registre-se,  afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 07 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº 012/2019.-

Designa servidores para prestação de contas 
referente a despesas com viagens de Vereado-
res no âmbito do Poder Legislativo.
 
WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando a Deliberação 
TC-A-42.975/026/08 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, que dispõe sobre 
despesas no âmbito das Câmaras Municipais, 
que reza que no caso de deslocamento do 
Vereador do Município para participação em 
eventos, oficialmente, autorizados, poderá ter 
as despesas eventualmente realizadas, 
suportadas pelo regime de adiantamento, de 
que trata o artigo 68 da Lei Federal n° 4.320, 
de 1964, feito a servidor responsável pela 
necessária e correspondente prestação de 
contas, 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar as servidoras abaixo 
relacionadas como responsáveis pela 
prestação de contas de adiantamento feito a 
Vereador e servidor em caso de deslocamento 
a outros Municípios para participação em 
eventos, oficialmente, autorizados:

ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA 
VENTURINI, RG sob o nº 16.125.035-X, 
Diretora Geral, Classe I, lotada na Diretoria 
Geral.
CREUSA APARECIDA GOMES - RG nº 
19.642.350-6, Técnico Legislativo, Classe II, 
lotada na Diretoria Geral.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação retroagindo seu efeito a 1º 
de janeiro de 2019.
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 8 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº  013/2019.
Nomeia Comissão Técnica de Trabalho em 
conformidade com o Art. 16 da Resolução nº 
191/2018.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em 
atendimento à Resolução nº 191, de 18 de abril 
de 2018, de iniciativa da Mesa da Câmara 
Municipal, que dispõe sobre a criação do 
Serviço de Acesso à Informações ao Cidadão e 
regulamenta o acesso a informações previsto 
na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, e dá outras providências, 
RESOLVE:
Art. 1º - Em conformidade com o Art. 16, § 1º 
da Resolução nº 191, de 18 de abril de 2018, 
designar os servidores adiante mencionados 
para, comporem a Comissão Técnica de 
Trabalho:
• Alzira Eleani de Campos Souza 
Venturini – Diretora Geral;
• Antonio Cláudio Felisbino Junior – 
Diretor do Departamento Jurídico;
• Sandra Regina Cavalcanti Neri – 
Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro;
• Rosângela Moreira de Santana 
Ribeiro – Diretora do Departamento de 
Compras, Licitações e Patrimônio;
• Vladimir Catarino – Assessor de 
Imprensa.
Art. 2º - A Comissão Técnica de Trabalho 
atuará de acordo com o que reza a Resolução 
nº 191, de 18 de abril de 2018, para dirimir 
dúvidas sobre a aplicação de referida Resolu-
ção, propor medidas para aperfeiçoamento dos 
sistemas eletrônicos de transparência, 
responder os questionamentos que eventual-
mente surgirem, bem como responder os 
pedidos de acesso à informações solicitados.
Art. 3º -. Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 8 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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

PORTARIA Nº 014/2019

Dispõe sobre a escala de férias dos funcioná-
rios da Câmara Municipal de Jaguariúna para o 
exercício de 2019.

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, etc... no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
tendo em vista o que preceitua o inciso IX do 
Art. 134 da Lei Orgânica do Município e com 
fundamento na Lei nº 928, de 5 de abril de 
1990, que dispõe sobre o regime jurídico único 
dos servidores públicos municipais,

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica estabelecida a escala de férias 
dos funcionários da Câmara Municipal de 
Jaguariúna para o exercício de 2019, da 
seguinte forma:

 

Art. 2º - As férias serão concedidas mediante 
requerimento do funcionário e, a critério da 
administração, poderá haver alteração nos 
períodos pré-definidos.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.
Registre-se, afixe-se e publique-se.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariú-
na, 08 de janeiro de 2019

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE 
CAMARGO
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
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