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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 4.417, DE 3 DE JUNHO DE 2013
“Dispõe sobre aumento de vagas do emprego de Auxiliar de Pavimentação
no quadro de servidores da municipalidade”.................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aumentado de 20 (vinte) para 23 (vinte e três)
o número do emprego permanente mensalista de Auxiliar
de Pavimentação, constante do Anexo II, da Lei nº 1.695,
de 25 de março de 1986, com alterações posteriores.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las,
se necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
Incisos e Parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
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PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
89.000,00 (oitenta e nove mil reais), destinado a atender o
Convênio Programa ProJovem Adolescente, consignando
na seguinte classificação orçamentária:
I – Fundo Municipal de Assistência Social
130200 0824440022464 319011 – 95 – 500023 – Pessoal
Civil.......................................................................................
R$ 60.000,00
130200 0824440022464 319013 – 95 – 500023 –
Obrigações Patronais...........................................................
R$ 29.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial de que trata o artigo
anterior, será coberto através do Superávit Financeiro
do Exercício Anterior – Convênio ProJovem, ficando
legalmente caracterizado conforme o § 1º, do artigo 43, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

LEI Nº 4.420, DE 3 DE JUNHO DE 2013

LEI Nº 4.418, DE 3 DE JUNHO DE 2013

“Dispõe sobre aumento de vagas do emprego de Professor no quadro de
servidores da municipalidade”...........................................

“Dispõe sobre aumento de vagas do emprego de Professor de Educação
Especial no quadro de servidores da municipalidade”.........

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aumentado de 6 (seis) para 16 (dezesseis) o
número do emprego permanente mensalista de Professor
de Educação Especial, constante do Anexo II, da Lei
nº 1.695, de 25 de março de 1986, com alterações
posteriores.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las,
se necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
Incisos e Parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aumentado de 325 (trezentos e vinte e cinco)
para 355 (trezentos e cinquenta e cinco) o número do
emprego permanente mensalista de Professor, constante
do Anexo II, da Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986,
com alterações posteriores.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las,
se necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
Incisos e Parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

LEI Nº 4.421, DE 3 DE JUNHO DE 2013

LEI Nº 4.419, DE 3 DE JUNHO DE 2013

“Visa aumentar o número de vagas do emprego permanente mensalista de
Farmacêutico no quadro de servidores da Municipalidade”......................

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, destinado a
atender convênio Programa ProJovem Adolescente, contratação de Pessoal”.............................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aumentado de 6 (seis) para 11 (onze)
o número do emprego permanente mensalista de

Imprensa Oficial do Município
Farmacêutico constante do Anexo II, da Lei nº 1.695, de
25 de março de 1986, com alterações posteriores.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las,
se necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
Incisos e Parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.422, DE 3 DE JUNHO DE 2013
“Visa aumentar o número de vagas dos empregos permanentes mensalistas de Pintor e Biólogo, no quadro de servidores da Municipalidade”................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aumentado o número dos empregos
permanentes mensalistas constantes do Anexo II, da
Lei nº 1.695, de 25 de março de 1986, com alterações
posteriores, a saber:
I – Pintor, de 05 (cinco) para 07 (sete); e,
II – Biólogo, de 01 (um) para 04 (quatro).
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las,
se necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
Incisos e Parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*

e Meio Ambiente;
b) um representante que é titular da Secretaria Municipal
de Comercio e Indústria;
c) um representante que é titular da Secretaria Municipal
de Saúde;
d) um representante que é titular da Secretaria Municipal
de Educação;
e) um representante que é titular da Secretaria Municipal
de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;
f) um representante que é titular do SAEP - Serviço de
Água e Esgoto de Pirassununga;
g) um representante que é titular da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços;
h) um representante da Polícia Ambiental;
i) um representante do Poder Legislativo Municipal
designado pelos Vereadores;
j) um representante da Academia da Força Aérea de
Pirassununga;
k) um representante do 2° Regimento de Cavalaria
Mecanizada de Pirassununga.
II – representantes da Sociedade Civil:
a) um representante de cada respectivo setor organizado
da sociedade civil, tais como: Associação do Comércio, da
Indústria, Clubes de Serviço, Sindicatos, AREA, OAB e/ou
outras entidades afins;
b) um representante de entidade civil criada com o objetivo
de defesa dos interesses dos moradores, com atuação no
município;
c) um representante de entidade civil criada com o objetivo
de defesa da qualidade do meio ambiente, com atuação
no município;
d) um representante do sindicato rural, com atuação no
município;
e) um representante de entidades de ensino superior
e pesquisa; com atuação no município, tais como: USP,
FATECE, UNIFIAM, FEAP, CEPTA/ICM-Bio, e/ou outras
entidades afins;
f) um representante do CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São
Paulo, inspetoria de Pirassununga.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*

LEI Nº 4.423, DE 4 DE JUNHO DE 2013
“Altera dispositivos da Lei nº 3.469, de 20 de junho de 2006, alterada pela
Lei nº 3.982, de 2 de julho de 2010”........................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 3.469, de 20 de junho de 2006,
alterada pela Lei nº 3.982, de 2 de julho de 2010, passa
a vigorar com a seguinte alteração, ficando mantidos os
parágrafos primeiro e segundo:
“Art. 4º.............................................................
I – representantes do Poder Público:
a) um representante da Secretaria Municipal de Agricultura

LEI Nº 4.424, DE 6 DE JUNHO DE 2013
A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica denominada de “ANTONIO SIQUEIRA
MONTALVÃO”, a Rua Onze, do Loteamento “Jardim
Treviso”, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cristina Aparecida Batista
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*-*-*-*-*
LEI Nº 4.427, DE 6 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de
2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013”.................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de nova ação no 2486
– Materiais de Consumo, Prestações de Serviços e
Equipamentos e Materiais Permanentes para atender
Convênio – QUALIS UBS, na Lei Municipal nº 3.894, de 7
de dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período
de 2010 a 2013, conforme consta do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender a inclusão
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

247
Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Convênio para Aquisições de Materiais, Serviços e Equipamentos – QUALIS UBS

2013

247

Total

247

247
247

247
1

Total do Acréscimo
RECURSOS ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO CONVÊNIO – QUALIS UBS – EXERCÍCIO ANTERIOR.
Discriminação
Estimativas
2010
2011
2012
Recursos através do Superávit Financeiro do exercício anterior para atender o Convênio QUALIS UBS
0
0
0

10

301

Saúde

Ação

2486 – Materiais de Consumo, Prestações de Serviços e
Equipamentos e Materiais Permanentes para atender
Convênio – QUALIS UBS

Índice mais recente
Fundo Municipal de Saúde
Indicador
Órgão Responsável Principal: 12.01.00

Programa: 1002 – SAÚDE DA FAMÍLIA

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica denominada de “BRIGADEIRO OSVALDO
JOSÉ DE OLIVEIRA”, a Rua Quatorze, do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

Objetivo: Convênio objetivando atender o Repasse o Repasse da Verba – QUALIS - UBS

LEI Nº 4.426, DE 6 DE JUNHO DE 2013

ANEXO A LEI Nº 4.427, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Altera o Plano Plurianual 2010-2013 – Anexo V

*-*-*-*-*

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica denominada de “PROFª. MAGALI ESTELA
VIOTTO GONÇALVES”, a Rua Nove, do Loteamento
“Jardim Treviso”, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

LEI Nº 4.425, DE 6 DE JUNHO DE 2013

ACRÉSCIMO

*-*-*-*-*

Índice Final PPA

Valores expressos em R$ milhares médios/2013

Secretário Municipal de Administração.

Meta física Meta física 2010
Função Subfunção Órgão Executor Produto/Unidade de Medida
Valor 2013 Valor - PPA
2012
-2013
2010-2013
Fundo
1
Municipal de

Imprensa Oficial do Município

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.428, DE 6 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza inclusão de nova ação na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013”...................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de nova ação no 2486
– Materiais de Consumo, Prestações de Serviços e
Equipamentos e Materiais Permanentes para atender
Convênio – QUALIS UBS, na Lei nº 4.282, de 26 de
junho de 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2013, conforme consta do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender a inclusão
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
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PÁG. 4

Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Convênio para a Construção do Centro Comunitário na Vila Santa Fé

0

0

0

251

251

Total
2013
Estimativas
2011
2012
2010
Discriminação

Recursos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no valor de R$ 120.000,00 e a contrapartida do Município será no valor de R$
131.000,00 da anulação parcial de dotação orçamentária.

251
RECURSOS ATRAVÉS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

251
122
15

251

251
1

1
Secretaria Municipal
de Obras, Serviços e
Dep

1436 – Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé

Ação

Total do Acréscimo

2010-2013

Valor 2013
Meta física 2010-2013
Produto/Unidade de Medida
Função

Subfunção

Órgão Executor

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Dep
Indicador
Órgão Responsável Principal: 15.01.00

Programa: 5010 – Gestão da Política de Infra-Estrutura

Objetivo: Convênio objetivando atender o Repasse com a Secretaria de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo

Índice mais recente

Meta física
2012

Índice Final PPA

Valor - PPA

Valores expressos em R$ milhares médios/2013
ACRÉSCIMO

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais),
destinado a atender inclusão de nova ação nº 2486
– Materiais de Consumo, Prestações de Serviços e
Equipamentos e Materiais Permanentes para atender
Convênio – QUALIS UBS, consignando na seguinte
classificação orçamentária:
I – Fundo Municipal de Saúde
120100 1030110022486 449052 – Equip. e Mat.
Permanentes – 95 – 3000056.............................................
R$ 247.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial de que trata o artigo
anterior, será coberto através do Superávit Financeiro
do Exercício Anterior – Convênio QUALIS UBS, ficando
legalmente caracterizado conforme o § 1º, do artigo 43, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

Altera o Plano Plurianual 2010-2013 – Anexo V

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, destinado
a atender inclusão de nova ação no orçamento vigente”......

ANEXO A LEI Nº 4.430, DE 6 DE JUNHO DE 2013

LEI Nº 4.429, DE 6 DE JUNHO DE 2013

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

247
Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Convênio para Aquisições de Materiais, Serviços e Equipamentos – QUALIS UBS

Total do Acréscimo
RECURSOS ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO CONVÊNIO – QUALIS UBS – EXERCÍCIO ANTERIOR.
Discriminação
Recursos através do Superávit Financeiro do exercício anterior para atender o Convênio QUALIS UBS
2013

*-*-*-*-*

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de nova ação no 1436
– Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé,
na Lei Municipal nº 3.894, de 7 de dezembro de 2009,
o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013,
conforme consta do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender a inclusão
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

247

Total

247

247

“Autoriza inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de
2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013”......

247
1

Produto/Unidade de Medida
Órgão Executor
Ação

2486 – Materiais de Consumo, Prestações de Serviços e Equipamentos Fundo Municipal de
e Materiais Permanentes para atender Convênio - QUALIS UBS
Saúde

Índice Final PPA
Índice mais recente
Fundo Municipal de Saúde
Indicador
Órgão Responsável Principal: 12.01.00

Objetivo:- Convênio objetivando atender o Repasse da Verba – QUALIS - UBS

Despesas
Meta física 2013
Desp. Capital
Correntes

Total

LEI Nº 4.430, DE 6 DE JUNHO DE 2013

Programa: 1002:- SAÚDE DA FAMÍLIA

ANEXO A LEI Nº 4.428, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 4.282 de 26/06/2012 - Anexo VI – METAS E PRIORIDADES 2013
Valores expressos em R$ milhares médios/2013
ACRÉSCIMO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Imprensa Oficial do Município

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.431, DE 6 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza inclusão de nova ação na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013”.....................
....................................................................................................................
.........................................................
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251

Total

251

Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé,
consignando nas seguintes classificações orçamentárias:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1512250101436 449051 – 02 – 100110 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 120.000,00
150100 1512250101436 449051 – 01 – 110000 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 131.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial de que trata o artigo
anterior, será coberto conforme disposto no § 1º do artigo
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo
o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) através
do excesso de arrecadação do referido convênio e o valor
de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) através da
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1751250071048 449051 – 7 – 100023 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 131.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*

251

LEI Nº 4.433, DE 6 DE JUNHO DE 2013

Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Convênio para a Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé.

Secretaria Municipal de
Obras, Serviços e Dep
1436 – Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé

Ação

Total do Acréscimo
RECURSOS ATRAVÉS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Discriminação
Recursos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no valor de R$ 120.000,00 e a contrapartida do
Município será no valor de R$ 131.000,00 da anulação parcial de dotação orçamentária.
2013

Total

251
251
1

Índice Final PPA
Despesas
Desp.Capital
Correntes
Meta física 2013
Produto/Unidade de Medida
Órgão Executor

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Dep
Índice mais recente
Indicador
Órgão Responsável Principal: 15.01.00

Objetivo: Convênio objetivando atender o Repasse com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Programa: 5010 – Gestão da Política de Infra-Estrutura

ANEXO A LEI Nº 4.431, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 4.282 de 26/06/2012 - Anexo VI – METAS E PRIORIDADES 2013
Valores expressos em R$ milhares médios/2013
ACRÉSCIMO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de nova ação nº 1436 –
Construção de Centro Comunitário na Vila Santa Fé, na
Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013, conforme consta
do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender a inclusão
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

“Autoriza inclusão de novas ações na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de
2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013”..........................
....................................................................................................................
.....................................................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de novas ações nos 2485
– Programa de Combate a Extrema Pobreza e 2381 –
Bolsa Família IGD, na Lei Municipal nº 3.894, de 7 de
dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de
2010 a 2013, conforme consta do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender as inclusões
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.432, DE 6 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, destinado a
atender inclusão de nova ação no orçamento vigente”.....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais),
destinado a atender inclusão de nova ação nº 1436 –
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PÁG 5

Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Programa Busca Ativa do Programa de Combate a Extrema Pobreza

43

43

Total
2013

43
13
1

1
30
Total do Acréscimo
2381 – Bolsa Família IGD

Fundo Municipal de
Assistência Social
2485 - Programa de Combate a Extrema Pobreza

Ação

RECURSOS ATRAVÉS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Discriminação
Recursos através da transferência financeira de recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social e verba do Bolsa
família IGD

Total
Índice Final PPA
Despesas
Desp. Capital
Correntes
Meta física 2013
Produto/Unidade de Medida
Órgão Executor

Fundo Municipal de Assistência Social
Índice mais recente
Indicador
Órgão Responsável Principal: 13.02.00

Objetivo:- Convênio objetivando atender o Programa de Combate a Extrema Pobreza do Estado de São Paulo

Programa: 4002 – Assistência a População Carente

ANEXO A LEI Nº 4.434, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 4.282 de 26/06/2012 - Anexo VI – METAS E PRIORIDADES 2013
Valores expressos em R$ milhares médios/2013
ACRÉSCIMO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Programa Busca Ativa do Programa de Combate a Extrema Pobreza.

0

0

0

43

43

Total
2013
Estimativas
2011
2012
2010

244
8

RECURSOS ATRAVÉS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Discriminação

2381 – Bolsa Família IGD

Recursos através da transferência financeira de recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social e Verba do Bolsa
Família IGD

30
43
30
43
1
Total do Acréscimo

13
13
1
Fundo
Municipal de
Assistência
Social
244
8

Ação

2485 – Programa de Combate a Extrema Pobreza

Índice Final PPA

Meta física 2010
Valor 2013 Valor - PPA
-2013
2010-2013
Meta física
Função Subfunção Órgão Executor Produto/Unidade de Medida
2012

Índice mais recente
Fundo Municipal de Assistência Social
Indicador
Órgão Responsável Principal: 13.02.00

Objetivo: Convênio objetivando atender o Programa de Combate a Extrema Pobreza do Estado de São Paulo

ACRÉSCIMO
Programa: 4002 – Assistência a População Carente

ANEXO A LEI Nº 4.433, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Altera o Plano Plurianual 2010-2013 – Anexo V

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Valores expressos em R$ milhares médios/2013

Imprensa Oficial do Município

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

LEI Nº 4.434, DE 6 DE JUNHO DE 2013

LEI Nº 4.435, DE 6 DE JUNHO DE 2013

“Autoriza inclusão de novas ações na Lei nº 4.282, de 26 de junho de
2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013”..........
...................................................................................................................
......................................................................

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, destinado a
atender inclusão de novas ações no orçamento vigente”...

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de novas ações nos 2485
– Programa de Combate a Extrema Pobreza e 2381 –
Bolsa Família IGD, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de
2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2013, conforme consta do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender as inclusões
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

PÁG. 6

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
43.605,00 (quarenta e três mil seiscentos e cinco reais),
destinado a atender inclusão de novas ações nos 2485 –
Programa de Combate a Extrema Pobreza e 2381 – Bolsa
Família IGD, consignando nas seguintes classificações
orçamentárias:
I – Fundo Municipal de Assistência Social
130200 0824440022485 319011 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500028.................................................................
R$ 10.000,00
130200 0824440022485 319013 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500028.................................................................
R$ 3.605,00
130200 0824440022381 319011 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500007.................................................................
R$ 20.000,00
130200 0824440022381 319013 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500007.................................................................
R$ 10.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial de que trata o artigo
anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
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Indicador

Índice mais recente

*-*-*-*-*

ANO XVIII - N.º 653-A - PIRASSUNUNGA, 28 de Junho de 2013.

Indicador

Secretaria Municipal de
Esportes

Órgão Executor

Índice mais recente
Produto/Unidade de Medida

Secretaria Municipal de Esportes

1

Meta física 2013

183

Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Convênio para a Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras.

183

Despesas
Desp.Capital
Correntes

Índice Final PPA

Total do Acréscimo
RECURSOS ATRAVÉS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Discriminação
Recursos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no valor de R$ 150.000,00 e a contrapartida do
Município será no valor de R$ 33.000,00 da anulação parcial de dotação orçamentária.
2013

1435 – Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do Jardim das
Laranjeiras

Ação

Órgão Responsável Principal: 11.01.00

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de nova ação no 1435 –
Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do Jardim
das Laranjeiras, na Lei Municipal nº 3.894, de 7 de
dezembro de 2009, o Plano Plurianual para o período de
2010 a 2013, conforme consta do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender a inclusão
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

Objetivo:- Convênio objetivando atender o Repasse com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

183

Total

183

183

Total

“Autoriza inclusão de nova ação na Lei nº 3.894, de 7 de dezembro de
2009, o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013”..........................
....................................................................................................................
.....................................................

Programa: 3007 – Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

LEI Nº 4.436, DE 6 DE JUNHO DE 2013

ANEXO A LEI Nº 4.437, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 4.282 de 26/06/2012 - Anexo VI – METAS E PRIORIDADES 2013
Valores expressos em R$ milhares médios/2013
ACRÉSCIMO

*-*-*-*-*

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

183

revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Justificativa das Modificações:
Acréscimos dos valores para atender despesas com o Convênio para a Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras

Total

183

1

183

812

1

Meta física Meta física 2010Valor 2013 Valor - PPA
2012
2013
2010-2013

Índice Final PPA

183

27

Secretaria
Municipal de
Esportes

Função Subfunção Órgão Executor Produto/Unidade de Medida

Secretaria Municipal de Esportes

Valores expressos em R$ milhares médios/2013

Total do Acréscimo
183
RECURSOS ATRAVÉS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Discriminação
Estimativas
2010
2011
2012
2013
Recursos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no valor de R$ 150.000,00 e a contrapartida
do Município será no valor de R$ 33.000,00 da anulação parcial de dotação orçamentária.
0
0
0
183

1435 – Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do
Jardim das Laranjeiras

Ação

Órgão Responsável Principal: 11.01.00

Objetivo: Convênio objetivando atender o Repasse com a Secretaria de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo

Programa: 3007 – Esportes, Lazer e Qualidade de Vida.

ACRÉSCIMO

ANEXO A LEI Nº 4.436, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Altera o Plano Plurianual 2010-2013 – Anexo V

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Imprensa Oficial do Município
LEI Nº 4.437, DE 6 DE JUNHO DE 2013

“Autoriza inclusão de nova ação na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013”....................
...................................................................................................................
............................................................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovada a inclusão de nova ação no 1435 –
Reforma e Iluminação do Campo de Futebol do Jardim
das Laranjeiras, na Lei nº 4.282, de 26 de junho de 2012,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2013, conforme consta do anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários para atender a inclusão
de que trata o artigo anterior, serão aqueles elencados no
artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

*-*-*-*-*

PÁG 7

Imprensa Oficial do Município
LEI Nº 4.438, DE 6 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, destinado a
atender inclusão de nova ação no orçamento vigente”......

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), destinado
a atender inclusão de nova ação nº 1435 – Reforma e
Iluminação do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras,
consignando nas seguintes classificações orçamentárias:
I - Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 2781230071435 449051 – 02 – 100109 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 150.000,00
11.01.00 2781230071435 449051 – 01 – 110000 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 33.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial de que trata o artigo
anterior, será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo
o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
através do excesso de arrecadação do referido convênio e
o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) através da
anulação da seguinte dotação orçamentária:
I - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 1751250071048 449051 – 07 – 100023 – Obras
e Instalações........................................................................
R$ 33.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.440, DE 6 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA”.................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com a Associação Alda Miranda Matheus –
AMMA, com sede nesta cidade, no Sítio Nossa Senhora
Aparecida, s/nº, Bairro Laranja Azeda, inscrita no
CNPJ sob nº 01.636.803/0001-08, para transferência
de recursos no presente exercício na ordem de R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), objetivando
a implementação do Programa de Atendimento Integral à
Criança com atividades sócio-educativas em oficinas no
contra-turno escolar.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária
do FUNDEB, rubrica 09.09.00 – 12.361.2001.2045 –
33.90.39.00, ficando o Poder Executivo autorizado a
suplementá-la, se necessário, por Decreto, nos termos
do Artigo 43, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

LEI Nº 4.441, DE 6 DE JUNHO DE 2013

LEI Nº 4.439, DE 6 DE JUNHO DE 2013

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no
orçamento vigente”.....................................................................

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Corporação
Musical Pirassununguense”.............................................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com a Corporação Musical Pirassununguense,
com sede nesta cidade à Rua Padre Antonio Van Ess,
nº 773, inscrita no CNPJ sob nº 55.348.551/0001-32,
visando subvencioná-la no presente exercício no valor de
R$ 287.500,00 (duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos
reais), para o desenvolvimento e manutenção de seus
objetivos institucionais.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, rubrica
10.01.00 – 13.392.3002.2299 – 33.50.43.00, ficando
o Poder Executivo autorizado a suplementá-la, se
necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar

PÁG. 8

Secretário Municipal de Administração.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, até o
limite de R$ 421.300,00 (quatrocentos e vinte e um mil
e trezentos reais), destinado a atender despesas com a
reforma e ampliação da UBS do Jardim Limoeiro referente
ao contrato de repasse nº 0345.847-20/10/MSAÚDE,
consignando nas seguintes classificações orçamentárias:
I - Fundo Municipal de Saúde
120100 1030110011421 449051 – 01 – 110000 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 221.300,00
120100 1030110011421 449051 – 05 – 300049 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 200.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial de que trata o
artigo anterior, será destinado a atender recursos da
contrapartida no valor de R$ 221.300,00 (duzentos e vinte
e um mil e trezentos reais) através da anulação parcial da
dotação orçamentária abaixo, e o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) através do excesso de arrecadação do
Convênio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa
Econômica Federal:
I - Fundo Municipal de Saúde
120100 1030110011367 449051 – 01 – 110000 – Obras e
Instalações...........................................................................
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Imprensa Oficial do Município
R$ 221.300,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.442, DE 6 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do
Programa Saúde da Família – PSF”...........................................................
...........................................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, entidade sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 54.848.361/0001-11,
para transferência de recursos no presente exercício, na
ordem de R$ 5.592.400,00 (cinco milhões, quinhentos e
noventa e dois mil e quatrocentos reais), objetivando a
execução do Programa Saúde da Família – PSF.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária
da Secretaria Municipal de Saúde, rubricas 120100 –
1030110012004 – 33903900 e 120100 – 1030110022006
– 33903900, ficando o Poder Executivo autorizado a
suplementá-las, se necessário, por Decreto, nos termos
do Artigo 43, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Pirassununga, 6 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.443, DE 13 DE JUNHO DE 2013
“Dispõe sobre a política pública de atenções da assistência social, sem
fins econômicos, operada através de convênios no âmbito do Município
de Pirassununga”......................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a política pública de
atenções de assistência social, sem fins econômicos,
operada por meio de convênios no âmbito do Município
de Pirassununga, tendo em vista que as atenções da
assistência social no âmbito do Município de Pirassununga
compreendem a inter-relação de recursos e esforços entre
o poder público e a sociedade civil através de uma relação
solidária capaz de garantir o atendimento às necessidades
básicas da população e afiançar o disposto na Lei Orgânica
da Assistência Social (Lei Federal 8.742/93).
§ 1º A relação solidária expressa entre associações civis
sem fins econômicos e o poder público deve ser orientada
por uma política pública de assistência social que garanta
a qualificação das condições de vida e de cidadania da
cidade de Pirassununga.
§ 2º O caráter solidário cooperativo da relação de que

trata o § 1º deste artigo compreende a ausência de fins
lucrativos na relação, a vinculação a uma política pública
de assistência social, a operação através de política pública
de convênios para mútua disponibilização de recursos
financeiros, quando cabível, e materiais na prestação
de serviços de assistência social conforme disciplina a
presente lei.
§ 3º As atenções de proteção social a serem providas
pelo Poder Público em parceria com a sociedade civil,
segundo a política de assistência social, mediante serviços
continuados, benefícios, programas e projetos, deverão
garantir os direitos do cidadão previstos na Constituição
Federal, nas Leis Federais nºs 8.742, de 7 de dezembro
de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso),
e 7.853, de 24 de outubro de 1989 (Política Nacional da
Pessoa com Deficiência) e na Lei Orgânica do Município
de Pirassununga.
§ 4º A relação de convênio para a provisão de atenções
de assistência social será mantida em caráter de parceria
com associações civis sem fins econômicos, incluindose as organizações de assistência social, entidades
sociais e demais pessoas jurídicas de direito privado que
atendam aos requisitos estabelecidos na presente lei e nas
legislações federal e municipal aplicáveis.
§ 5º Para assegurar o caráter público das atenções a serem
desenvolvidas em parceria, o processo de formalização
e acompanhamento de convênios será submetido aos
procedimentos previstos nesta lei, a fim de garantir
transparência, controle social e direitos dos usuários.
Art. 2º A política pública de convênios entre a Prefeitura
de Pirassununga e associações civis sem fins econômicos
para prestação de atenções de assistência social,
fundamenta-se na garantia de direitos de cidadania e na
prevalência do caráter público da ação.
§ 1º A garantia de direitos de cidadania exige o compromisso
das organizações conveniadas com os direitos sociais, com
as decisões dos fóruns de representação da sociedade
nesse campo e com as ações de democratização da
gestão dos serviços prestados.
§ 2º O caráter público da ação exige a publicidade das
atividades e o cumprimento de padrões de qualidade
nas atenções prestadas garantindo mínimos sociais nas
satisfações das necessidades básicas.
Art. 3º A política que rege a prestação de atenções de
assistência social através de convênios entre a Prefeitura
e associações civis sem fins econômicos deve observar os
seguintes princípios, abrangendo os emanados do art. 4º
da Lei Federal 8.742/93 (LOAS):
I - acesso e não discriminação das atenções afiançando
o caráter público do atendimento, vedando-se qualquer
comprovação vexatória da necessidade ou de relações de
privatização do interesse público;
II - acesso a benefícios e serviços de qualidade;
III - respeito à dignidade do cidadão, de autonomia, de sua
privacidade, e de sua convivência familiar, comunitária e
social;
IV - precedência da atenção à necessidade social sobre as
exigências de rentabilidade econômica;
V - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis;
VI - a complementaridade entre a rede estatal e a privada
na prestação de serviços à população afiançado o caráter
público do atendimento;
VII - a defesa da igualdade de oportunidades e da
democratização da relação através de processo público
desde a proposição, chamamento até a homologação dos
convênios de assistência social.
Art. 4º As atenções de assistência social objetivam produzir
condições para alcance de padrões sociais básicos e a
garantia de mínimos sociais como direitos de cidadania da
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população, em especial às crianças e adolescentes.
§ 1º O alcance de padrões básicos supõe: o suprimento
de necessidades básicas, priorizada a sobrevivência
da unidade familiar e dos segmentos fragilizados; e a
qualificação progressiva das necessidades e dos padrões
respectivos em decorrência do avanço econômico, social
e civilizatórios da sociedade.
§ 2º São entendidos como segmentos fragilizados da
população aqueles que não dispõem - por circunstância
ou em definitivo - da plenitude de sua capacidade de
autonomia ou que estão sujeitados a uma condição de
risco social ou de discriminação.
§ 3º Inclui-se na condição de segmentos fragilizados a
criança, o adolescente em situação de risco, a pessoa
portadora de deficiência, a mulher vítima de violência,
pessoas em situação de desestruturação familiar, pessoas
idosas, pessoas que vivem nas ruas, os discriminados
para obtenção de empregos, entre outros.
§ 4º São considerados como mínimos sociais de cidadania
o alcance sem discriminação ao conjunto de condições
básicas que produzem a segurança da existência e da
sobrevivência cotidiana e da dignidade humana. Os
padrões dos mínimos sociais são produtos da evolução e
do grau da civilização da sociedade.
Art. 5º Os convênios para prestação de atenções de
assistência social terão por objeto:
I - acesso a serviços instalados;
II - produção de novos serviços;
III - desenvolvimento de projetos de enfrentamento a
pobreza e de cooperação técnica.
Art. 6º A relação de parceria mediante convênio
fundamenta-se em:
I - identidade de propósitos na manutenção do sistema
único, descentralizado e participativo da política de
assistência social e de preservação de direitos da criança,
do adolescente, da terceira idade, do portador de deficiência
física e demais pessoas em situação de necessidade de
atenções;
II - unidade de padrões programáticos e técnicooperacionais dos serviços da mesma natureza, de acordo
com as normas técnicas de política de assistência social
produzidas em consonância com os princípios democrático
e participativo;
III - preservação da autonomia institucional das
organizações interessadas, decorrente da liberdade de
associação consagrada na Constituição Federal;
IV - garantia de caráter público na implementação das
ações decorrentes dos convênios e do direito sócioassistencial dos beneficiários;
V - disponibilização mútua de recursos, quando cabível,
da corresponsabilidade pelo padrão de qualidade dos
serviços prestados, controle social e gestão democrática.
Art. 7º As associações e organizações que vierem a
firmar convênios com a Municipalidade de Pirassununga
assumirão compromisso com as diretrizes e com as normas
para a democratização da gestão dos serviços prestados,
devidamente aprovadas pelo Conselho Municipal de
Assistência Social – COMAS.
	DO
DOS CONVÊNIOS

PROCEDIMENTO

Art. 8º As associações civis sem fins econômicos a serem
conveniadas devem contemplar os seguintes requisitos
mínimos:
I - ser devidamente registrada no Conselho Municipal de
Assistência Social de seu Município sede, de acordo com
o disposto no art. 9º da Lei Federal 8.742/93, devendo o
órgão municipal responsável manter sistema de cadastro
com acesso público às informações através da Imprensa
Oficial do respectivo Município.
II - exercer atenções de assistência social sem fins
econômicos;
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III - demonstrar ter condições técnicas e materiais para
garantir os padrões de qualidade exigidos na atividade;
IV - ter plano de trabalho que ateste a incorporação
dos princípios da Lei Federal 8.742/93, inclusive os que
demonstrem o cunho democrático de gestão;
V - ter escrituração contábil que permita a comprovação
da exatidão das receitas e aplicação de recursos;
VI - estar subordinada ao controle social conforme o art.
204 da Constituição Federal.
Art. 9º O processo de celebração de convênios será
realizado, prioritariamente, de forma descentralizada,
por meio de competências delegadas, integradas e
complementares entre o comando central da Secretaria
Municipal de Promoção Social e o comando da Secretaria
dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira
Idade, sendo o ajuste sempre homologado pelo titular da
primeira Pasta, de modo a garantir a unidade de direção
na política de assistência social na cidade.
Art. 10. Os serviços continuados, programas, projetos
e benefícios de assistência social devem assegurar
os direitos dos cidadãos de acolhida, convívio,
desenvolvimento de capacidades para autonomia, defesa
de direitos de cidadania e participação efetiva e ativa dos
beneficiários no controle social, bem como seu acesso às
políticas e serviços municipais, em igualdade de condições
e respeitado o direito às diferenças, mediante:
I - a redução do risco pessoal e social em que vivem
crianças, adolescentes, jovens e adultos, famílias em
desagregação/vulnerabilidade, mulheres vítimas de
violência, pessoas em situação de abandono, ao desabrigo
e na rua, pessoas em situações de emergência, inclusive
por calamidade pública;
II - a proteção social e especial à criança e ao adolescente,
fazendo valer o disposto na Lei Federal nº 8.069, de 1990,
por meio de serviços de: defesa e garantia de direitos,
promoção de medidas sócio-educativas em meio aberto,
apoio ao acolhimento sob a forma de guarda, proteção
contra a exploração do trabalho infantil, a drogadição,
o abuso sexual e a violência doméstica, dentre outras
violações;
III - a oferta de condições de autonomia para idosos não
contribuintes do INSS, pessoas portadoras de deficiências,
famílias com crianças em trabalho infantil, pais privados
de convívio com os filhos em razão de situação de
precariedade, beneficiários de auxílios diversos em
pecúnia ou em espécie e famílias em situação eventual
de perda, fragilidade ou dificuldade de sobrevivência pela
ausência ou insuficiência de rendimentos;
IV - o desenvolvimento de condições de convívio sócioeducativo em grupo, por gerações e entre gerações para
crianças de 0 (zero) a 11 (onze) anos e 11 (onze) meses,
adolescentes de 12 (doze) a 14 (quatorze) anos e 11
(onze) meses, jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove)
anos, idosos a partir de 60 (sessenta) anos, pessoas com
deficiências, famílias e minorias étnicas (negros e índios)
e grupos por gênero, dentre outros.
Art. 11. A inscrição da associação ou organização no
Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS será
indispensável à celebração dos convênios de que trata
esta lei.
Parágrafo único. Serão aceitas também associações ou
organizações que sejam inscritas nos Conselhos Municipais
de Assistência Social de outros Municípios desde que
registre(m) seu(s) projeto(s) no Conselho Municipal de
Assistência Social – COMAS, de Pirassununga.
	DA FORMA E DOS
REQUISITOS PARA O ESTABELECIMENTO DE
RELAÇÕES DE PARCERIAS MEDIANTE CONVÊNIOS
Art. 12. A Secretaria Municipal de Promoção Social ou
a Secretaria afeta ao Serviço conveniado, conforme
regras ora fixadas, solicitará publicação na Imprensa
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Oficial do Município de Pirassununga edital convocando
as associações, organizações e entes referidos no § 2º do
artigo 1º desta lei para manifestarem interesse em firmar
parcerias mediante convênios para a prestação de serviços
e desenvolvimento de projetos de assistência social no
Município de Pirassununga.
Parágrafo único. O edital será enviado por meio eletrônico
a todas as associações e organizações cadastradas no
COMAS de Pirassununga
Art. 13. Para cada serviço ou projeto referido no edital,
deverá ser aberto um protocolo administrativo pela
Secretaria afeta ao serviço, no qual serão encartadas as
propostas das associações e organizações interessadas.
Parágrafo único. Para fins de determinação do caráter da
ação a ser desenvolvida, considera-se:
I - serviço: a produção de ofertas de atenções de assistência
social em ação contínua e por tempo indeterminado;
II - projeto: a produção de ações por tempo determinado
para qualificar um dado tipo de atenção, experimentar uma
dada metodologia, responder a uma situação ocasional ou
a uma especificidade territorial;
III - rede socioassistencial: o conjunto de serviços,
benefícios, programas e projetos de assistência social
prestados nos bairros da cidade por órgãos governamentais
e por associações ou organizações com ou sem relações
de parceria com a Prefeitura do Município de Pirassununga.
Art. 14. As associações e organizações manifestarão seu
interesse em cada um dos serviços ou projetos a serem
conveniados, mediante resposta formal, via postal com
Aviso de recebimento (AR) endereçada à Secretaria
Municipal respectiva ao serviço conveniado, conforme o
que constar de cada edital.
§ 1º O prazo de apresentação será sempre de, no máximo
15 (quinze) dias.
§ 2º A apresentação de resposta formal por parte da
associação ou organização é imprescindível para que
esta receba a convocação da audiência pública, ocasião
em que apresentará proposta contendo a documentação
especificada nesta Lei.
Art. 15. A proposta da associação ou organização
interessada deverá ser instruída com os seguintes
elementos:
I - declaração de matrícula ou credenciamento, bem como
declaração de estar apta a apresentar os documentos
exigidos em conformidade com a legislação em vigor para
fins de celebração de convênio com o Município;
II - currículo de suas experiências sociais e declarações de
reconhecimento de suas práticas, caso existam;
III - detalhamento de sua proposta de desenvolvimento de
serviço ou projeto, descrevendo:
a) as instalações a serem utilizadas, quando cabível;
b) a abrangência territorial da ação a ser desenvolvida;
c) a vinculação da ação com a rede socioassistencial e com
as orientações do Plano Municipal de Assistência Social;
d) a forma que utilizará para acesso dos usuários e de
controle da demanda pelas ofertas do serviço ou projeto;
e) a metodologia a ser desenvolvida, de modo a evidenciar
o caráter público da ação, o padrão de qualidade e os
direitos dos usuários;
f) os resultados esperados e a forma de controlá-los e
avaliá-los;
g) a especificação de recursos humanos de que dispõe
para a operação de serviços diários e contínuos;
h) a especificação da forma e do pessoal utilizados para a
gestão do serviço ou projeto, em articulação ou não com
outros serviços ou projetos;
i) os custos mensais e anuais estimados a partir da Tabela
de Custos dos Elementos de Despesa dos Serviços de
Assistência Social que fará parte de cada edital.
	DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS DE TRABALHO

Art. 16. Será convocada audiência pública para cada
serviço, grupo de serviços semelhantes ou conjunto de
serviços, a serem realizados no âmbito das respectivas
Secretarias Municipais, audiência esta que será presidida
pelo presidente de Comitê de Avaliação, conforme artigo
19 desta Lei.
Art. 17. A convocação de audiência pública dar-se-á
mediante a publicação na Imprensa Oficial do Município
e em, pelo menos, um jornal de grande circulação, com
no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de sua
realização, sem prejuízo de iniciativas de divulgação,
conforme artigo 12 desta Lei, por meio de rádios
comunitárias, jornais de circulação na região e outros
meios de divulgação.
Art. 18. A audiência pública deverá ser realizada,
preferencialmente, junto ao Plenário localizado na sede da
Prefeitura Municipal de Pirassununga.
§ 1º Deverão ser formalmente convidados para a audiência
pública, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência,
representantes das associações e organizações que
tempestivamente manifestaram seu interesse , nos termos
do artigo 14, bem como representantes deste Conselho
Municipal de Assistência Social – COMAS, e dos demais
Conselhos que tenham relação com a temática em debate.
§ 2º O convite acima referido será enviado por meio
eletrônico, e na impossibilidade através correspondência
com AR (Aviso de Recebimento).
Art. 19. A Chefe do Poder Executivo Municipal, com o apoio
técnico da Secretaria Municipal de Promoção Social e da
Secretaria afeta ao serviço a ser conveniado, designará
Comitê de Avaliação, ao qual incumbirá a prática dos
atos previstos nesta Lei, cabendo-lhe também examinar e
exarar parecer acerca do atendimento às exigências legais
pela proponente, bem como a respeito das propostas
apresentadas.
§ 1º O Comitê de Avaliação será presidido pelo Coordenador
do CREAS ou, na impossibilidade deste, por um técnico
designado pela Chefe do Poder Executivo.
§2º O Comitê de Avaliação será composto ainda por
um servidor público municipal, um advogado lotado na
Procuradoria Geral do Município, e um funcionário indicado
pela Chefe do Poder Executivo, e seus respectivos
suplentes.
§ 3º Caberá ao presidente do Comitê designar a data
da audiência pública, adotar as providências para sua
divulgação, presidi-la e conduzir os trabalhos, deliberando
sobre eventuais incidentes.
§ 4º O comitê de avaliação receberá as propostas,
verificando, no ato e em presença da interessada, se os
documentos entregues estão completos.
§ 5º O comitê de avaliação deverá apresentar parecer
técnico analisando as propostas apresentadas, as
condições legais das proponentes e as manifestações
produzidas em audiência pública, manifestando a escolha
daquela mais apta para executar o serviço ou desenvolver
o projeto, de acordo com os termos definidos no edital a
que se refere o artigo 12 desta lei.
§ 6º O parecer do Comitê de Avaliação deverá ser publicado
na Imprensa Oficial do Município, no prazo máximo de
5 (cinco) dias após a realização da audiência pública,
abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da
publicação desse parecer, para eventual manifestação das
associações e organizações interessadas.
§ 7º O Comitê de Avaliação atestará a validade dos
documentos apresentados quando da concessão da
matrícula ou credenciamento, verificando a vigência,
quando necessário, via “internet” ou, não sendo possível,
mediante a reapresentação da documentação pela
organização interessada.
Art. 20. O parecer conclusivo do parecer do comitê de
avaliação indicará a associação ou organização mais
apta para celebrar o convênio, observados os princípios
do julgamento objetivo e da vinculação ao edital de que
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trata o artigo 12 desta lei, afiançando a regularidade
dos documentos e enviando o processo para despacho
final homologatório do titular da Pasta afeta ao serviço
conveniado, com a homologação da Chefe do Poder
Executivo.
Parágrafo único. O parecer do Comitê de Avaliação levará
em conta para o seu julgamento, os documentos arrolados
no artigo 15 desta Lei.
Art. 21. Após publicação da decisão homologatória, será
celebrado o convênio, observado o disposto no artigo 9º
desta lei.
Art. 22. Os processos de celebração, aditamento ou
renovação de convênios com previsão de início de vigência
no exercício corrente serão acionados preferencialmente
duas vezes ao ano, nos meses de fevereiro e agosto.
DAS RESPONSABILIDADES E DOS DIREITOS
Art. 23. Cabe ao Poder Público Municipal:
I - garantir no orçamento anual em dotações específicas
os recursos financeiros necessários ao cumprimento dos
convênios;
II - demonstrar ao Conselho Municipal de Assistência
Social – COMAS a suficiência de recursos alocados no
Orçamento Municipal para manutenção dos convênios;
III - convocar para as audiências públicas indicadas no art.
11 o Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS
e os Conselhos específicos de acordo com a natureza do
serviço a ser conveniado;
IV - dar o efetivo suporte técnico e financeiro às atenções
conveniadas afiançando o padrão de qualidade e o caráter
público da atenção, respeitando o estabelecido no art. 9º;
V - garantir a tempo e hora os recursos financeiros para
honrar o convênio;
VI - garantir a capacitação e treinamento dos recursos
humanos que operam as atenções conveniadas;
VII - tornar público o processo de elaboração de convênio.
VIII - homologar os processos de convênios e de escolha
da organização parceira para o serviço ou projeto
conveniado;
IX - dar suporte técnico às parcerias para que afiancem o
padrão de qualidade e o caráter público da atenção;
X - manter supervisão técnica sobre a execução dos
serviços realizados em parceria, em primeira instância
de forma descentralizada, por intermédio de técnicos das
Secretarias afetas ao serviço conveniado;
XI - disciplinar as responsabilidades do processo técnico
de supervisão do desempenho de serviços e projetos de
assistência social;
XII - fornecer placa de identificação oficial, a ser colocada
no local da prestação do serviço conveniado, informando
sobre a ação conveniada com a Prefeitura do Município de
Pirassununga, quando cabível;
XIII - custear o pagamento da publicação de convocação
para audiências públicas em jornais de grande circulação
e garantir a publicação na imprensa oficial de editais,
pareceres, convocações, manifestações e decisões
homologatórias, dentre outras matérias relativas ao
processo de convênio;
XIV - garantir a qualificação dos recursos humanos que
operam os serviços ou projetos em parceria.
XV - oferecer apoio técnico e operacional, inclusive
mediante profissionais especializados e oficineiros
credenciados pela Secretaria Municipal de Promoção
Social ou pela Secretaria Municipal afeta ao convênio, para
garantir a qualidade das atenções de assistência social.
Art. 24. Cabe ao Coordenador do CREAS ou ao Secretário
afeto ao Serviço conveniado:
I - preparar os elementos específicos para o edital para
a celebração de convênios em sua área de abrangência,
convocando a manifestação das associações e
organizações interessadas, submetendo-o à aprovação
da Secretária Municipal de Promoção Social;
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II - designar o Comitê de Avaliação das propostas de
convênio;
III - garantir audiências públicas para exame das propostas
e exarar parecer sobre a escolha da mais apta;
IV - firmar os termos de convênios, instrumentados pela
Secretaria da Procuradoria Geral do Município;
V - designar o técnico responsável para manter a
supervisão de cada serviço ou projeto conveniado;
VI - manter acompanhamento dos relatórios de visitas
do supervisor técnico, obedecidas as normas técnicooperacionais, assegurando seu acesso aos órgãos
técnicos da Secretaria Municipal de Promoção Social;
VII - manter relação de referência/contra-referência entre
o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social da
Supervisão Regional de Assistência Social e as vagas dos
serviços conveniados.
Art. 25. Cabe às associações e organizações conveniadas:
I - quanto à gestão administrativa do convênio:
a) ter plano financeiro de custo real dos serviços, das
formas de custeio e da aplicação dos recursos públicos
recebidos pelo convênio;
b) apresentar relatório mensal demonstrando o atendimento
prestado, com os aspectos quantitativos e qualitativos,
considerados, respectivamente, a capacidade e o número
de beneficiários, bem como os resultados alcançados na
implementação dos serviços, devidamente aprovados pelo
técnico supervisor responsável pela respectiva Secretaria;
c) manter registro das provas de aplicação dos recursos
para apresentação nos processos de supervisão e
auditoria;
d) manter registro de dados do atendimento, fazendo uso
da rede informatizada a ser implantada pela Secretaria
Municipal de Promoção Social;
e) manter placa de identificação afixada no imóvel
onde funciona o serviço conveniado, de acordo com
especificações estabelecidas por portaria da Secretaria
Municipal de Promoção Social, quando cabível;
f) mencionar, em toda publicação, material promocional
e de divulgação de suas atividades e eventos, que a
atividade é mantida em convênio com a Prefeitura do
Município de Pirassununga, quando cabível;
g) prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação
solicitada pela Secretaria afeta ao Serviço conveniado,
membros da Câmara Municipal e demais órgãos públicos
competentes;
h) manter a identidade do trabalhador social mediante
crachá contendo nome completo, cargo, função e
logomarca da organização e da Prefeitura, quando cabível;
i) zelar pela segurança e integridade física dos usuários;
j) ter escrituração contábil que permita a comprovação da
exatidão das receitas e aplicação dos recursos;
II - quanto à gestão técnica do convênio:
a) manter avaliação da qualidade das atenções prestadas,
em conjunto com os usuários, conforme estabelece a
legislação pertinente;
b) dar conhecimento formal aos usuários de seus direitos
e responsabilidades, de modo a lhes permitir seu pleno
exercício, mediante modelo de Termo de Compromisso e
Responsabilidade normatizado pela Secretaria Municipal
de Promoção Social;
c) garantir padrão de qualidade das ações e promover
a implantação das sugestões de alteração ou de
complementação das ações, apresentadas pela
Supervisão Técnica, pelos usuários e pela comunidade;
d) manter, de forma legível, os meios instrumentais de
atendimento de cada beneficiário, contendo o conjunto de
documentos padronizados pela Secretaria Municipal de
Promoção Social, o histórico do beneficiário, o princípio e
a evolução do caso, demais relatórios e anotações.
Art. 26. São direitos dos usuários a serem assegurados no
desenvolvimento dos serviços ou projetos:
I - ter atendimento humano, atencioso e respeitoso, por
parte de todos os trabalhadores sociais;
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II - ter local digno e adequado para seu atendimento;
III - receber informação por escrito, ao dar entrada no
serviço conveniado, contendo seus direitos, deveres
e registro da agenda de atendimentos que lhe está
programada;
IV - não sofrer discriminação nos serviços de assistência
social e ser identificado pelo nome e sobrenome;
V - não ser chamado por qualquer termo que designe a
sua situação, de forma genérica ou por quaisquer outras
formas impróprias, desrespeitosas ou preconceituosas;
VI - receber do trabalhador social, presente no local, auxílio
imediato e oportuno para a melhoria de seu conforto e
bem-estar;
VII - ter entrevistas marcadas, de preferência por
antecipação, de forma que o tempo de espera não
ultrapasse 30 (trinta) minutos;
VIII - receber explicações sobre o trabalho a ser realizado
e para qual finalidade, de forma clara, simples e
compreensível, adaptada à sua condição cultural;
IX - ter respeitada sua intimidade, por ocasião de
questionários e pesquisas pessoais aplicados aos usuários
exclusivamente para fins de execução do convênio;
X - consultar, a qualquer momento, e conhecer todas as
informações relativas à sua pessoa, fornecidas de maneira
clara e transparente;
XI - ter seus encaminhamentos por escrito, identificados
com o nome do trabalhador social e seu registo no
Conselho ou Ordem Profissional, de forma clara e legível;
XII - ter resguardada sua privacidade, observado o sigilo
profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros;
XIII - fazer-se acompanhar por outra pessoa, se desejar,
nas entrevistas, desde que não represente ameaça à sua
pessoa;
XIV - ter assistência adequada nos serviços continuados,
mesmo em períodos festivos, feriados ou durante greves
profissionais, quando estiver em situação de risco
iminente, pessoal e social, conforme normas específicas
da Secretaria Municipal de Promoção Social;
XV - recusar as orientações que não estiverem previstas
no plano de trabalho do convênio ou que representem
violações a seus valores pessoais, ou às quais faça
objeção de consciência;
XVI - ter atendimento com padrão de qualidade assegurado
pelo convênio;
XVII - ter acesso a informações referentes a programação,
recursos e utilização de verbas públicas aplicadas no
convênio, inclusive a periodicidade de entrevistas com os
trabalhadores sociais;
XVIII - poder avaliar o serviço recebido, contando com
local apropriado para expressar sua opinião;
XIX - representar contra a inadequada prestação de
serviços à Secretaria Municipal de Promoção Social,
bem como ao Conselho Municipal de Assistência Social –
COMAS, bem como aos respectivos conselhos de direitos.
	DA
DOS SERVIÇOS

REMUNERAÇÃO

Art. 27. O valor a ser pago mensalmente ao serviço
conveniado será estabelecido pela composição de itens
da Tabela de Custos dos Elementos de Despesa dos
Serviços de Assistência Social, conforme cronograma
anexo a todos os editais dos diferentes serviços.
§ 1º Quando devidamente demonstrada a necessidade
de pagamento de despesas iniciais para a implantação
de serviço ou projeto, poderá ser concedida verba de
implantação no valor equivalente a até um mês de
convênio, com o objetivo de viabilizar a infra-estrutura
mínima necessária ao início das atividades do projeto ou
serviço conveniado.
§ 2º Na composição unitária de custos, poderá ser admitido
eventual acréscimo de valor, desde que não ultrapasse
20% (vinte por cento) do custo total do convênio, quando

o serviço conveniado for desenvolvido em situações
emergenciais, em local com demandas de alta privação e
maior risco social e considerado prioritário.
§ 3º As áreas com demandas de maior risco e
vulnerabilidade social serão definidas por meio de estudos
e indicadores sociais específicos, por meio de publicação
de norma técnica da Secretaria Municipal de Promoção
Social.
§ 4º A inclusão do percentual de aumento prevista no § 2º
deste artigo está condicionada à disponibilidade financeiroorçamentária da Secretaria Municipal de Promoção
Social, bem como à aprovação dos Conselhos Municipais
de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do
Adolescente, na hipótese de serem utilizados recursos
disponíveis do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS ou do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FUMCAD, entre outros afetos aos serviços
individuais.
Art. 28. O período concernente à utilização de recursos
financeiros para pagamento das ações conveniadas
será dividido em trimestres consecutivos, dentro dos
quais se o valor mensal do pagamento do convênio não
for gasto integralmente no mês correspondente, o saldo
remanescente poderá ser utilizado no mês seguinte ou
no subsequente, não podendo a compensação exceder o
trimestre.
Parágrafo único.
Na hipótese dos gastos excederem
ao valor mensal do convênio, a entidade conveniada
poderá receber a diferença no mês seguinte, desde que
haja saldo devedor remanescente no trimestre, vedada a
compensação de quantias gastas a maior e a menor findo
cada trimestre.
	DA RESCISÃO
Art. 29. Nas hipóteses de rescisão do convênio, a serem
disciplinadas pela Secretaria Municipal de Promoção
Social, a continuidade do serviço prestado será prioritária
na aplicação do recurso financeiro, salvo se a demanda
estiver superada.
	DA
TRANSIÇÃO
SISTEMÁTICA DE DIREITOS DOS CONVENIADOS

DA

Art. 30. Os convênios em andamento deverão adequar-se
aos termos desta lei, conforme determinação da Secretaria
Municipal de Promoção Social, observadas as regras
aplicáveis decorrentes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alterações subsequentes.
Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pirassununga, 13 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.444, DE 13 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a promover repasse de verba à Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Pirassunung”........

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
inscrita no CNPJ sob nº 54.848.361/0001-11 e no CNES/
MJ sob nº 2785382, a importância de R$ 290.600,24
(duzentos e noventa mil, seiscentos reais e vinte e quatro
centavos) mensais, provenientes do Fundo Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde, para pagamento dos serviços
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de “Média Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos
do Plano Operativo Anual – POA.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-la, se
necessário, por Decreto, nos termos do Artigo 43, seus
incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.445, DE 13 DE JUNHO DE 2013
A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica denominada de “DARCI DOMINGOS”, a Rua
Treze, do Loteamento “Jardim Treviso”, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.446, DE 13 DE JUNHO DE 2013
“Altera a Lei nº 3.584, de 22/06/2007, que proíbe a utilização de produtos
conhecidos como “cerol”, cortantes ou qualquer outro produto assemelhado, no município de Pirassununga”.........................................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 3.584, de 22 de junho de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do
parágrafo único:
“Art. 1º Ficam proibidos no município de Pirassununga, a
industrialização, a comercialização, o armazenamento, o
transporte e a distribuição de cerol (mistura de cola e vidro
moído), linha chilena, ou utilização de qualquer material
cortante usado para empinar pipas, papagaios, pandorgas,
entre outros. (NR)
Parágrafo único. Fica proibido o uso de cerol, linha chilena,
ou de qualquer outro material cortante em linhas ou nós
usados para empinar pipas, papagaios e pandorgas, bem
como o uso de referidos materiais nas rabiolas e nas
próprias pipas, papagaios, e pandorgas no município de
Pirassununga. (AC)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.447, DE 25 DE JUNHO DE 2013
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei

PÁG. 14

Orçamentária de 2014 e dá outras providências”.................................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º,
da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para
elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe
sobre as alterações na legislação tributária.
Parágrafo único. Além das normas a que se refere o
caput, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento
das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da
Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS
Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para
o exercício de 2014 são as estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:
Tabela 1 - Metas Anuais;
Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;
Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores;
Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores.
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de
Receita;
Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado.
CAPÍTULO III
DOS RISCOS FISCAIS
Art. 3º Os passivos contingentes e outros riscos capazes
de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo
de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no
Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual
são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder
Executivo caso venham a se concretizar.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideramse passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis
obrigações presentes, cuja existência será confirmada
somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros, que não estejam totalmente sob controle do
Município.
CAPÍTULO IV
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Art. 4º A Lei orçamentária conterá reserva de contingência
para atender a possíveis passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo
1% (um) da receita corrente líquida e sua utilização darse-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de
contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em
parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à
abertura de créditos adicionais para outros fins.
CAPÍTULO V
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
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Art. 5º Na elaboração da lei orçamentária e em sua
execução, a Administração buscará ou preservará o
equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das
receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da
dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das
vinculações constitucionais e legais e da necessidade de
prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme
os objetivos programáticos estabelecidos no Plano
Plurianual vigente em 2014.
CAPÍTULO VI
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA
MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE
ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Art. 6º Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária,
o Poder Executivo e suas entidades da Administração
Indireta estabelecerão a programação financeira e
o cronograma mensal de desembolso, de modo a
compatibilizar a realização de despesas com a previsão
de ingresso das receitas.
§ 1º Integrarão essa programação as transferências
financeiras do tesouro municipal para os órgãos da
administração indireta e destes para o tesouro municipal.
§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo para o
Legislativo fará parte da programação financeira, devendo
ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia
20 de cada mês.
Art. 7º No prazo previsto no caput do art. 6º, o Poder
Executivo e suas entidades da Administração Indireta
estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das
receitas estimadas, com a especificação, em separado,
quando pertinente, das medidas de combate à evasão
e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações
ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como
da evolução do montante dos créditos tributários e não
tributários passíveis de cobrança administrativa.
§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento
de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas
capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados
no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos
trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura
e as entidades da Administração Indireta determinarão, de
maneira proporcional, a redução verificada e de acordo
com a participação de cada um no conjunto das dotações
orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de
movimentação financeira, em montantes necessários à
preservação dos resultados fiscais almejados.
§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo,
para as providências deste, o correspondente montante que
lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação
financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.
§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira,
serão adotados critérios que produzam o menor impacto
possível nas ações de caráter social, particularmente nas
de educação, saúde e assistência social.
§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e
movimentação financeira as dotações destinadas ao
pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.
§ 5º Também não serão objeto de limitação e movimentação
financeira, desde que a frustração de arrecadação de
receitas verificada não as afete diretamente, as dotações
destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos de
aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros
recursos vinculados.
§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira
também será adotada na hipótese de ser necessária
a redução de eventual excesso da dívida consolidada,
obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
§ 7º Na ocorrência de calamidade pública, serão
dispensadas a obtenção dos resultados fiscais

programados e a limitação de empenho enquanto perdurar
essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
§ 8º A limitação de empenho e movimentação financeira
poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação
de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos
bimestres seguintes.
CAPÍTULO VII
DAS DESPESAS COM PESSOAL
Art. 8º Desde que respeitados os limites e as vedações
previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o
aumento da despesa com pessoal para:
I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração,
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estruturas de carreiras;
II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo
somente poderão ocorrer se houver:
I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;
II - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I,
do caput;
III - no caso do Poder Legislativo, observância aos limites
fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.
§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de
que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar
federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica
vedada, salvo:
I - no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da
Constituição Federal;
II - nas situações de emergência e de calamidade pública;
III - para atender às demandas inadiáveis da atenção
básica da saúde pública;
IV - para manutenção das atividades mínimas das
instituições de ensino;
V - nas demais situações de relevante interesse público,
devida e expressamente autorizadas pelo respectivo
Chefe do Poder.
CAPÍTULO VIII
DOS NOVOS PROJETOS
Art. 9º A lei orçamentária não consignará recursos para
início de novos projetos se não estiverem adequadamente
atendidos os em andamento e contempladas as despesas
de conservação do patrimônio público.
§ 1º A regra constante do caput aplica-se no âmbito de
cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente
estabelecidas.
§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os
projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja
compatível com os respectivos cronogramas físicofinanceiros pactuados e em vigência.
CAPÍTULO IX
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
Art. 10. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se
irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou
de serviços e com a realização de obras e serviços de
engenharia, até os valores de dispensa de licitação
estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art.
24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO X
DO CONTROLE DE CUSTOS
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Art. 11. Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da
Lei Complementar nº 101/2000, os chefes dos Poderes
Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos
respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com
base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar
os resultados das ações e dos programas estabelecidos e
financiados com recursos dos orçamentos.
Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos
programas financiados pelo orçamento serão apresentados
em quadros anuais, que permanecerão à disposição da
sociedade em geral e das instituições encarregadas do
controle externo.
CAPÍTULO XI
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS
FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO E PRIVADO
Art. 12. Observadas as normas estabelecidas pelo art.
26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar
cumprimento aos programas e às ações aprovadas
pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo
autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou
indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde
que em atendimento a recomendação expressa de unidade
competente da Administração.
Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput
deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público
envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão
ser destinados recursos para a cobertura de déficit de
pessoa jurídica.
Art. 13. Será permitida a transferência de recursos a
entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios,
subvenções ou contribuições, desde que observadas as
seguintes exigências e condições, dentre outras porventura
existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº
4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo:
I - apresentação de programa de trabalho a ser proposto
pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que
serão objeto dos repasses concedidos;
II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a
transferência de recursos representa vantagem econômica
para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;
III - justificativas quanto ao critério de escolha do
beneficiário;
IV - em se tratando de transferência de recursos não
contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração
quanto à compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16
da Lei Complementar Federal n° 101/2000;
V - vedação à redistribuição dos recursos recebidos a
outras entidades, congêneres ou não;
VI - apresentação da prestação de contas de recursos
anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados
na legislação e inexistência de prestação de contas
rejeitada;
VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a
depreciação integral do bem ou a amortização do
investimento, constituindo garantia real em favor do
concedente em montante equivalente aos recursos de
capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso
se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos
recursos;
§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções
sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins
lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada
nas áreas de assistência social, saúde, educação ou
cultura.
§ 2º As contribuições somente serão destinadas as
entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de
que trata o parágrafo primeiro deste artigo.
§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos
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no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
somente poderá ser realizada para entidades privadas
sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento
direto e gratuito ao público.
Art. 14. Visando à realização e ao atendimento de
atividades estabelecidas nos programas governamentais
do Município, o Poder Executivo poderá firmar convênios
com entidades sem fins lucrativos, para, em seu nome,
prestarem serviços à população, em conformidade com o
estabelecido no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades
da Administração Pública Municipal serão destinadas
ao atendimento de despesas decorrentes da execução
orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos
próprios para sua realização.
Parágrafo único.
Os repasses previstos no caput
serão efetuados em valores decorrentes da própria lei
orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais,
suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos
créditos adicionais extraordinários.
Art. 16. Fica o Executivo autorizado a arcar com as
despesas de competência de outros entes da Federação,
se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes
ou congêneres; se houver recursos orçamentários e
financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa,
dispensada esta no caso de competências concorrentes
com outros municípios, com o Estado e com a União.
CAPÍTULO XII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E
DA RENÚNCIA DE RECEITAS
Art. 17. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão
ser considerados os efeitos das propostas de alterações na
legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto
de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Art. 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara
Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na
legislação tributária, especialmente sobre:
I - instituição ou alteração da contribuição de melhoria,
decorrente de obras públicas;
II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo
dos serviços prestados;
III - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza, Imposto sobre a Transmissão
Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos,
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,
com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e justa;
IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança
e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias,
além da racionalização de custos e recursos em favor do
Município e dos contribuintes.
Art. 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
só serão promovidas se observadas as exigências do art.
14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo
os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos
documentos ou informações que comprovem o atendimento
do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do
seu inciso I ou II.
CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante decreto,
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na
lei orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em
decorrência da extinção, transformação, transferência,
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades,
bem como de alterações de suas competências ou
atribuições, mantida a estrutura funcional e programática,
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expressa por categoria de programação, inclusive os
títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim
como o respectivo detalhamento por grupos de natureza
de despesa e por modalidades de aplicação.
Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o
remanejamento não poderão resultar em alteração dos
valores das programações aprovadas na lei orçamentária
ou em créditos adicionais estabelecidos para os órgãos
ou entidades extintas, transformadas, transferidas,
incorporadas ou desmembradas.
Art. 21. Ficam autorizados, nos termos do art. 167, VI, da
Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos
e as transferências no âmbito de um mesmo órgão e na
mesma categoria de programação, para melhor adequação
e cumprimento das finalidades e metas programadas.
Parágrafo único.
As categorias econômicas e de
programação
correspondem,
respectivamente,
ao
nível superior das classificações econômica (Receitas
e Despesas Correntes e de Capital) e programática
(Programas).
Art. 22. As informações gerenciais e as fontes financeiras
agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas
diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do
Legislativo para atender às necessidades da execução
orçamentária.
Art. 23. A Câmara Municipal elaborará sua proposta
orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de
agosto de 2013.
§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até
trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e
as estimativas das receitas para os exercícios de 2013 e
2014, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados
das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece
o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação
de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo,
se houver autorização legislativa, no prazo de três dias
úteis, contado da solicitação daquele Poder.
Art. 24. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2014 não for
sancionado pela Prefeita Municipal até 31 de dezembro
de 2013, a programação nele apresentada poderá ser
executada para o atendimento de despesas de caráter
inadiável, observado o limite mensal de 1/12 (um doze
avos) do valor previsto em cada ação constante da
proposta original encaminhada ao Poder Legislativo, até a
sanção da respectiva lei.
§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei
orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste
artigo.
§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma
deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar
os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de
2014 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da
Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em
virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos
orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento
previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente,
por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei
orçamentária.
§ 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de
que tratam os arts. 6º e 7º serão efetivadas até o dia 30 de
janeiro de 2014.
Art. 25. As despesas empenhadas e não pagas até o final
do exercício de 2014 serão inscritas em restos a pagar,
processados e não processados, e para comprovação da
aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde
do exercício terão validade até 31 de dezembro do ano
subsequente.
Art. 26. As metas e prioridades da administração
municipal para o exercício de 2014 serão estabelecidas,
excepcionalmente em relação a esse exercício, na lei
que instituirá o Plano Plurianual 2014/2017, cujo projeto

será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na
legislação competente.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Pirassununga, 25 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.448, DE 27 DE JUNHO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”...........

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
Convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, com sede à Avenida
Newton Prado, nº 1.883, neste Município, inscrita no
CNPJ sob nº 54.848.361/0001-11, para transferência de
recursos no presente exercício no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), objetivando parceria
para realização de cirurgias eletivas em nosso município.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária
da Secretaria Municipal de Saúde, rubrica 120100 –
1030110012004 – 33903900, ficando o Poder Executivo
autorizado a suplementá-la, se necessário, por Decreto,
nos termos do Artigo 43, seus incisos e parágrafos, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.972, DE 3 DE JUNHO DE 2013
“Rescinde contrato público de concessão de uso de boxe do
Terminal Rodoviário Municipal”..................................................

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 1.309/2012,
DECRETA:
Art. 1º Fica rescindido, a partir de 21 de maio do fluente ano,
o contrato público nº 180/2012, celebrado com a empresa
Andreotti Discos Ltda – ME., que tem por objeto exploração
a título de concessão de uso do Box nº 03, localizado no
Terminal Rodoviário Municipal, para a comercialização de
bijuterias, bolsas, roupas, cd´s, em conformidade com as
disposições da Concorrência Pública nº 08/2012.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.973, DE 4 DE JUNHO DE 2013
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CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 5.329, de 27 de
dezembro de 2002, DECRETA:
Art. 1º A partir desta data fica revalidado por 180 (cento e
oitenta) dias o Decreto nº 2.772, de 15 de agosto de 2003,
que aprovou o projeto de desdobro de lote de área urbana,
de propriedade Élia da Silva e escritura de compra e venda
em nome de Sebastião Benedito Bruner, advinda do livro
328, fls. 274/276, do 2º Tabelião de Notas de Pirassununga.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.974, DE 4 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, com fundamento
no artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um Crédito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil
reais), suplementar a seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
180100 1854160062405 449052 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes.............................
.............................................................................................
R$ 33.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação da seguinte
dotação do orçamento em vigor, de acordo com o § 1º, do
Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
180100 1854160062405 339030 – Material de Consumo...
R$ 33.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

consta pertencer a Sílvia Stela Chiaratto, portadora do RG
nº 7.100.913 – SSP/SP e CPF nº 312.332.838-65, cuja
área desdobrada, conforme planta e memorial descritivo,
fica designada de Terreno “A” com área de 130,90 m2, com
frente para a Rua Arlindo Borges; e, Terreno “B” com área
de 215,02 m2, com frente para a Rua José Gruninger, tudo
conforme consta do protocolado nº 873/2013.
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto nos projetos
e memoriais descritivos, constantes do protocolado
mencionado no artigo anterior.
Parágrafo único. Faz parte deste, o croqui de localização
do imóvel no município, conforme consta do selo da
planta aprovada.
Art. 3º A expedição do presente Decreto, não implica no
reconhecimento pela municipalidade, da propriedade do
imóvel citado no Artigo 1º deste, nem compete à mesma,
se ater a incorreções descritivas de memoriais, objeto do
projeto.
Art. 4º O presente projeto de desdobro deverá ser
submetido ao Registro Imobiliário no prazo de 180
(cento e oitenta) dias após a data de sua aprovação,
findo o qual, referida aprovação ficará automaticamente
cancelada, conforme artigo 18, da Lei Federal nº
6.766/79, c.c. § 2º, do artigo 31, da Lei Complementar
Municipal nº 75/06.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Decreto nº 4.954, de 30 de abril de 2013.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.975, DE 4 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 873, de 28 de
fevereiro de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com os termos da
Lei Complementar Municipal nº 109/2012, o projeto de
desdobro de terreno, localizado com frente para a Rua José
Gruninger, Jardim do Lago, município de PirassunungaSP, com área total de 345,92 m2, objeto da matrícula nº
16.660 do CRI local, cadastrado na municipalidade sob nº
6887.53.012.001.00-0 que, conforme referida matrícula,
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DECRETO Nº 4.976, DE 4 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, e com
fundamento no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 102.646,00 (cento e dois mil, seiscentos e
quarenta e seis reais), suplementar às seguintes dotações
do orçamento em vigor:
I - Secretaria Municipal de Promoção Social
130200 0824440022356 33903900 – Outros Serv.
Terceiros Pessoa Jurídica....................................................
R$ 43.412,00
130200 0824440022381 33903900 – Outros Serv.
Terceiros Pessoa Jurídica....................................................
R$ 12.595,00
130200 0824440022392 33903900 – Outros Serv.
Terceiros Pessoa Jurídica....................................................
R$ 41.200,00
130200 0824440022467 33903900 – Outros Serv.
Terceiros Pessoa Jurídica....................................................
R$ 5.439,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através de excesso de arrecadação,
em conformidade com o recebimento dos respectivos
repasses efetuados pelo Estado – PROGRAMA ESTADUAL
DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, ficando
legalmente caracterizado pelo inciso I, do § 1º, do artigo
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.977, DE 4 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. o inciso
VI do artigo 6–A da Lei nº 4.368, de 2 de abril de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica transposta para o crédito classificado sob
o código 09.09.00 – 12.365.2002.2379 – fonte 02 –
33.90.39.00, a importância da dotação orçamentária, a
saber:
1. I – ÓRGÃO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ECONÔMICA
VALOR
09.09.00
12.365.2002.2379 – fonte 02
31.90.11.00	R$ 118.646,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.978, DE 4 DE JUNHO DE 2013

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. o inciso
V do artigo 6–A da Lei nº 4.368, de 2 de abril de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica transposta para o crédito classificado sob
o código 12.01.00 – 10.301.1001.2004 – fonte 05 –
33.90.36.00, a importância da dotação orçamentária, a
saber:
2. I – ÓRGÃO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ECONOMICA
VALOR
12.01.00
10.301.1001.2004 – fonte 05
33.90.39.00	R$ 8.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.979, DE 4 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, e com
fundamento no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 3.752.800,00 (três milhões setecentos e
cinquenta e dois mil e oitocentos reais), suplementar às
seguintes dotações do orçamento em vigor:
I - Secretaria Municipal de Saúde
120100 1030110012004 33903900 – Outros Serv. Terceiros
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 3.752.800,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações orçamentárias, ficando legalmente caracterizado
pelo inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Saúde
120100 1030110012001 31901100 – Vencimentos e Vant.
Fixas.....................................................................................
R$ 200.100,00
120100 1030110012001 31901300 – Obrigações
Patronais..............................................................................
R$ 350.000,00
120100 1030110012004 33903000 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 400.000,00
120100 1030310062029 33903200 – Material de Dist.
Gratuita.................................................................................
R$ 300.000,00
120100 1030110022006 33903900 – Outros Serv. Terc.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 200.000,00
120100 1030210032012 33903900 – Outros Serv. Terc.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 299.900,00
120100 1030110011367 44905100 – Obras e Instalações..
R$ 999.900,00
II - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1512250102397 44905200 – Equip. e Material
Permanente..........................................................................
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R$ 1.002.900,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 4 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.980, DE 5 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 1.757, de 22
de abril de 201, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com os termos da Lei
Complementar Municipal nº 109/2012, o projeto de
desdobro de lote em área urbana, localizado com frente
para a Rua Antenor Benintendi, nº 959, Jardim Ferrarezzi,
município de Pirassununga-SP, com área total de 356,98
m2, objeto da matrícula nº 16.685 do CRI local, cadastrado
na municipalidade sob nº 6887.43.007.013.00-0 que,
conforme referida matrícula, consta pertencer a Lygia
Araújo, portadora do RG nº 6.250.762 – SSP/SP e CPF
nº 057.312.608-93, tudo conforme consta do protocolado
nº 1.757/2013, cuja área desdobrada, conforme planta e
memorial descritivo, fica designada de Lote “A” com frente
para a Rua Terezinha Rodrigues com área de 126,00 m2;
e, Lote “B” com frente para a Rua Antenor Benintendi com
área de 230,98 m2.
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto nos
projetos e memoriais descritivos, constantes do
protocolado mencionado no artigo anterior.
Parágrafo único. Faz parte deste, o croqui de
localização do imóvel no município, conforme consta no
selo da planta aprovada.
Art. 3º A expedição do presente Decreto, não implica no
reconhecimento pela municipalidade, da propriedade do
imóvel citado no Artigo 1º deste, nem compete à mesma,
se ater a incorreções descritivas de memoriais, objeto do
projeto.
Art. 4º O presente projeto de desdobro deverá ser
submetido ao Registro Imobiliário no prazo de 180
(cento e oitenta) dias após a data de sua aprovação,
findo o qual, referida aprovação ficará automaticamente
cancelada, conforme artigo 18, da Lei Federal nº
6.766/79, c.c. § 2º, do artigo 31, da Lei Complementar
Municipal nº 75/06.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 5 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

PÁG. 20

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.981, DE 5 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, e com
fundamento no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 1.729.700,00 (um milhão setecentos e vinte
e nove mil e setecentos reais), suplementar às seguintes
dotações do orçamento em vigor:
I – Secretaria Municipal de Administração
060100 – 0412870082230 – 33903900 – Outros Serv Terc
Pessoa Jurídica...................................................................
R$ 850.700,00
II – Secretaria Municipal de Educação
090100 – 1212220072077 – 33903900 – Outros Serv Terc
Pessoa Jurídica...................................................................
R$ 300.000,00
III – Secretaria Municipal de Saúde
120100 – 1030110012004 – 33903900 – Outros Serv Terc
Pessoa Jurídica...................................................................
R$ 469.000,00
IV – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 – 1751250071422 – 44905100 – Obras e
Instalações..........................................................................
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R$ 110.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações orçamentárias, ficando legalmente caracterizado
pelo inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Administração
060100 – 2884690030012 – 31909100 – Sentenças
Judiciais................................................................................
R$ 850.700,00
II – Secretaria Municipal de Educação
090100 – 1212220072078 – 33903200 – Materiais Dist.
Gratuita.................................................................................
R$ 300.000,00
III – Secretaria Municipal de Saúde
120100 – 1030110012001 – 31901300 – Obrigações
Patronais..............................................................................
R$ 194.000,00
IV – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 – 1512250102190 – 31901100 – Venc. Vantagens
Fixas.....................................................................................
R$ 230.000,00
150100 – 1512250102190 – 31901300 – Obrigações
Patronais..............................................................................
R$ 45.000,00
150100 – 1751250071048 – 44905100 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 110.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 5 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.982, DE 5 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. o inciso
VI do artigo 6–A da Lei nº 4.368, de 2 de abril de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica transposta para o crédito classificado sob
o código 09.09.00 – 12.361.2001.2045 – fonte 02 –
33.90.39.00, a importância da dotação orçamentária, a
saber:
3. I – ÓRGÃO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ECONOMICA
VALOR
09.09.00
12.361.2001.2048 – fonte 02
31.90.11.00	R$ 700.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 5 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.983, DE 7 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei nº 4.429, de 6 de junho de 2013, e com fundamento no
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional especial no
valor de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil
reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento em
vigor:
I – Fundo Municipal de Saúde
120100 1030110022486 449052 – Equip. e Mat.
Permanentes – 95 – 3000056................................................
R$ 247.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto no artigo anterior,
será coberto através do Superávit Financeiro do Exercício
Anterior – Convênio QUALIS UBS, ficando legalmente
caracterizado conforme o parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pirassununga, 7 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.984, DE 7 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei nº 4.435, de 6 de junho de 2013, e com fundamento no
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional especial no
valor de R$ 43.605,00 (quarenta e três mil seiscentos e cinco
reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento
em vigor:
I – Fundo Municipal de Assistência Social
130200 0824440022485 319011 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500028...................................................................
R$ 10.000,00
130200 0824440022485 319013 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500028...................................................................
R$ 3.605,00
130200 0824440022381 319011 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500007...................................................................
R$ 20.000,00
130200 0824440022381 319013 – Fonte 05 – Código de
Aplicação 500007...................................................................
R$ 10.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto no artigo anterior,
será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pirassununga, 7 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.985, DE 7 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei nº 4.441, de 6 de junho de 2013, e com fundamento no
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional especial no
valor de R$ 421.300,00 (quatrocentos e vinte e um mil e
trezentos reais), suplementar às seguintes dotações do

ANO XVIII - N.º 653-A - PIRASSUNUNGA, 28 de Junho de 2013.

PÁG 21

Imprensa Oficial do Município
orçamento em vigor:
I - Fundo Municipal de Saúde
120100 1030110011421 449051 – 01 – 110000 – Obras e
Instalações..........................................................................
R$ 221.300,00
120100 1030110011421 449051 – 05 – 300049 – Obras e
Instalações..........................................................................
R$ 200.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto no artigo anterior,
será destinado a atender recursos da contrapartida no
valor de R$ 221.300,00 (duzentos e vinte e um mil e
trezentos reais) através da anulação parcial da dotação
orçamentária abaixo, e o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) através do excesso de arrecadação
do Convênio do Ministério da Saúde, representado pela
Caixa Econômica Federal:
I - Fundo Municipal de Saúde
120100 1030110011367 449051 – 01 – 110000 – Obras e
Instalações..........................................................................
R$ 221.300,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 7 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.986, DE 7 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei nº 4.438, de 6 de junho de 2013, e com fundamento no
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
especial no valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e
três mil reais), suplementar às seguintes dotações do
orçamento em vigor:
I - Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 2781230071435 449051 – 02 – 100109 – Obras
e Instalações.......................................................................
R$ 150.000,00
11.01.00 2781230071435 449051 – 01 – 110000 – Obras
e Instalações.......................................................................
R$ 33.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto no artigo anterior,
será coberto conforme disposto no § 1º, do artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo o valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) através do
excesso de arrecadação do referido convênio e o valor de
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) através da anulação
da seguinte dotação orçamentária:
I - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 1751250071048 449051 – 07 – 100023 – Obras
e Instalações.......................................................................
R$ 33.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 7 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.987, DE 7 DE JUNHO DE 2013

PÁG. 22

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei nº 4.432, de 6 de junho de 2013, e com fundamento no
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional especial no
valor de R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil
reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento
em vigor:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1512250101436 449051 – 02 – 100110 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 120.000,00
150100 1512250101436 449051 – 01 – 110000 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 131.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto no artigo anterior,
será coberto conforme disposto no § 1º do artigo 43, da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo o
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) através do
excesso de arrecadação do referido convênio e o valor de
R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais) através da
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1751250071048 449051 – 7 – 100023 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 131.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 7 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.988, DE JULHO DE 2013
Este Decreto Municipal será editado na próxima
edição de Julho de 2013 (IOM nº 654).
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.989, DE 12 DE JUNHO DE 2013
“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas
que específica e dá outras providências”...............................

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.137, de 15 de
maio de 2013; e, considerando o Decreto-Lei nº 3.365, de
21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações
por utilidade pública, DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública para fins de
desapropriação, amigável ou por via judicial, as áreas de
terras, a saber:
I – Uma Área de terras, situada neste município e comarca,
na fazenda São José, objeto da matrícula nº 16.206 do CRI
local, que consta pertencer a Liberata Rosim Batistela e
Geraldo Batistela; Esmeralda Rosim Vaz de Lima e João
Batista Vaz de Lima, composta de 123.861,84 metros
quadrados, comprendida dentre das seguintes descrições
perimétricas e confrontações: inicia-se no ponto 18,
situado na interseção da linha divisória da gleba e a cerca
da faixa de domínio da Rodovia SP 330 (Via Anhanguera),
daí com azimute de 295°29’58.6” e distância de 167,67
metros, vai-se ao ponto 21; do ponto 21 com azimute de
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206°28’21.0” e distância de 23,37 metros, vai-se ao ponto
22; do ponto 22 com azimute de 208°58’3.9” e distância de
18,73 metros, vai-se ao ponto 23; do ponto 23 com azimute
de 209°52’15.9” e distância de 19,01 metros, vai ao ponto
24; do ponto 24 com azimute de 215°18’22.0” e distância
de 55,35 metros, vai ao ponto 26; do ponto 26 com azimute
de 221°8’28.4” e distância de 56,11 metros, vai ao ponto
27; do ponto 27 com azimute de 224°57’38.0” e distância
de 54,94 metros vai ao ponto 29; do ponto 29 com azimute
de 222°42’44.8” e distância de 125,63 metros, vai ao ponto
30; do ponto 30 com azimute de 226°55’22.8” e distância
de 13,20 metros, vai ao ponto D; do ponto D com azimute
de 127°38’54.0” e distância de 425,70 metros, vai ao ponto
C; do ponto C com azimute de 37°56’33.6” e distância de
98,68 metros, vai ao ponto 125; do ponto 125 com azimute
de 357°49’39.8” e distância de 391,72 metros, vai ao ponto
18, ponto inicial; confrontações do ponto 18 ao ponto 21 a
gleba confronta com terras de Antonio Rosim; do ponto 21
ao ponto D, a gleba confronta com a Estrada Municipal;
do ponto D ao ponto C, a confrontação é feita com a gleba
pertencente a Liberata Rosim Batistela e seu marido; do
ponto C ao ponto 125, confronta com terras da Prefeitura
Municipal; do ponto 125 ao ponto 18 a gleba confronta com
a Rodovia SP 330 Via Anhanguera.
II – Uma Área de terras, situada neste município e comarca,
na Fazenda São José, objeto da matrícula nº 16.207 do
CRI local, que consta pertencer a Luiz Carlos Rosim e
Maria José Capodifoglio Rosim, composta de 123.861,84
metros quadrados, comprendida dentre das seguintes
descrições perimétricas e confrontações: inicia-se no
ponto D localizado junto à cerca de divisa com a Estrada
Municipal; do ponto D com azimute de 226°55’22.8” e
distância de 64,30 metros, vai-se ao ponto 32; do ponto
32 com azimute de 223°53’43.2” e distância de 26,79
metros, vai-se ao ponto 33; do ponto 33 com azimute de
220°19’15.7” e distância de 34,66 metros, vai-se ao ponto
34; do ponto 34 com azimute de 217º19’11.5” e distância
de 57,75 metros, vai ao ponto 36; do ponto 36 com azimute
de 213°29’24.6” e distância de 36,03 metros, vai ao ponto
37; do ponto 37 com azimute de 212°10’29.4” e distância
de 66,73 metros, vai ao ponto 38; do ponto 38 com azimute
de 127°38’54.0” e distância de 426,55 metros vai ao ponto
A; do ponto A com azimute de 35°33’43.0” e distância
de 115,90 metros, vai ao ponto 122; do ponto 122 com
azimute de 37°56’33.6” e distância de 168,93 metros, vai
ao ponto C; do ponto C com azimute de 307°38’54.0” e
distância de 425,70 metros, vai ao ponto D, ponto inicial;
confrontações: do ponto D ao ponto 38 a gleba confronta
com a Estrada Municipal; do ponto 38 ao ponto A, a gleba
confronta com a gleba C; do ponto A ao ponto C, a gleba
confronta com terras da Prefeitura Municipal; do ponto C
ao ponto D a confrontação é feita com a área pertencente
a Esmeralda Rosim Vaz de Lima e seu marido.
III – UMA CHÁCARA, denominada “BOM DESTINO”,
situada neste município e comarca, objeto da matrícula
nº 21.117 do CRI local, que consta pertencer a Mozart
Baggio e Dalva Rosim Baggio, composta de 27.101,258
metros quadrados, com a seguinte descrição: inicia-se
o perímetro no ponto 2, que está localizado no canto de
confrontação de herdeiros de José Rosim e a estrada
SP 330; daí com azimute de 297°04’24” e distância
de 156,479 metros encontra o ponto 5; sendo que este
ponto está confrontando com herdeiros de José Rosim
e a estrada Municipal do Barrocão, daí pela estrada
com azimute de 346°39’12” e uma distância de 9,49
metros encontra o ponto 6; prosseguindo com azimute de
25°45’18” e distância de 106,269 metros encontra o ponto
9; continuando pela estrada com azimute de 23°30’01” e
uma distância de 73,182 metros foi determinado o ponto 11;
daí com azimute de 18°21’08” e uma distância de 54,868
metros, foi determinado o ponto 13; prosseguindo com o
azimute de 22°50’43” e com distância de 113,644 metros,
foi determinado o ponto 14, que faz confrontação com a

SP 330, daí com azimute de 179°03’52” e uma distância de
401,001 metros encontra-se o ponto inicial do perímetro,
tendo sua confrontação neste lado com a estrada SP 330.
Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste
artigo, serão destinadas a instalação de novas empresas,
visando alavancar o desenvolvimento no Município com a
geração de empregos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 12 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.990, DE 12 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei nº 4.419, de 3 de junho de 2013, e com fundamento no
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional
especial no valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil
reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento
em vigor:
I - Fundo Municipal de Assistência Social
130200 0824440022464 319011 – 95 – 500023 – Pessoal
Civil.......................................................................................
R$ 60.000,00
130200 0824440022464 319013 – 95 – 500023 –
Obrigações Patronais...........................................................
R$ 29.000,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto no artigo anterior,
será coberto através do Superávit Financeiro do Exercício
Anterior – Convênio ProJovem, ficando legalmente
caracterizado conforme o § 1º, do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 12 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.991, DE 12 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, e com
fundamento no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 889.000,00 (oitocentos e oitenta e nove mil
reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento
em vigor:
I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
100100 1339230022088 339030 – Material de Consumo...
R$ 20.000,00
II - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1512250102190 339030 – Material de Consumo...
R$ 447.000,00
III - Setor de Estradas
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150200 2678250112175 339030 – Material de Consumo....
R$ 227.000,00
IV - Setor de Limpeza Pública
150300 1545250012166 339030 – Material de Consumo...
R$ 195.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações orçamentárias, ficando legalmente caracterizado
pelo inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Finanças
070100 0412970092242 339035 – Serviços de
Consultoria...........................................................................
R$ 100.000,00
070100 0412970092242 339039 – Outros Serv. Terc.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 100.000,00
II - Conservatório Musical
090800 1312230062103 319011 – Pessoal Civil.................
R$ 100.000,00
III - Setor de Turismo
100200 1339230022090 339030 – Material de Consumo...
R$ 20.000,00
IV - Secretaria Municipal de Esportes
110100 2781230072108 319011 – Pessoal Civil.................
R$ 100.000,00
V - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
150100 1512250102190 319094 – Indenizações e
Restituições Trabalhistas.....................................................
R$ 99.000,00
150100 1512250102190 339039 – Outros Serv. Terc.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 370.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 12 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.992, DE 12 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, e com
fundamento no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), suplementar à
seguinte dotação do orçamento em vigor:
I - Secretaria Municipal de Finanças
070100 0412970092291 32909300 – Indenizações e
Restituições..........................................................................
R$ 7.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação da seguinte
dotação orçamentária, ficando legalmente caracterizado
pelo inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Finanças
070100 0412970092242 31901100 – Vencimentos e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 7.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 12 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista

PÁG. 24

Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.993, DE 20 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 2.190, de 13
de julho de 2007, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de unificação e
remanejamento de área urbana, localizada com frente para
a Rua Siqueira Campos e Avenida Eng. Josias de Oliveira,
no Desmembramento Orlando dos Santos, neste Município,
objeto das matrículas nos 23.290 e 23.284 do CRI local,
cadastrada na municipalidade sob nos 6887.34.012.001.440 e 6887.34.012.001.38-8, que constam pertencer a
Agnaldo Sergio Banin Agostinho, portador do RG nº
17.209.949 – SSP/SP e CPF nº 017.229.018-02, casado
com Damares Suilene da Silva Agostinho, portadora do
RG nº 24.982.635-5 – SSP/SP e CPF nº 191.758.158-00,
tudo conforme consta do protocolado nº 2.190/2007, cuja
área, após a fusão e desdobro, fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) lote “44” – matrícula nº 23.290 – área total .....................
288,04 m²;
b) lote “38” – matrícula nº 23.284 – área total .....................
921,80 m².
II – Situação da Unificação - Pretendida
a) área unificada – área total................................................
1.209,84 m².
III – Situação do Desdobro
a) lote “A” com frente para a Rua Siqueira Campos – área
total.......................................................................................
921,80 m²;
b) lote “B” com frente para a Avenida Eng. Josias de
Oliveira – área total..............................................................
288,04 m².
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto nos projetos
e memoriais descritivos, constantes do protocolado
mencionado no artigo 1º deste.
Parágrafo único. Faz parte deste, o croqui de localização
do imóvel no município, constante do selo da planta
aprovada.
Art. 3º A expedição do presente Decreto, não implica no
reconhecimento pela Municipalidade, da propriedade do
imóvel, citado no Artigo 1º deste, nem compete à mesma
se ater a incorreções descritivas de memoriais, objeto do
projeto.
Art. 4º O presente projeto de unificação e remanejamento
de área urbana deverá ser submetido ao Registro
Imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a
data de sua aprovação, findo o qual, referida aprovação
ficará automaticamente cancelada, conforme artigo 18,
da Lei Federal nº 6.766/79, c.c. § 2º, do artigo 31, da Lei
Complementar Municipal nº 75/06.
Art. 5º Em conformidade com o artigo 37, da Lei Federal
nº 6.766/79, fica vedado vender ou prometer vender lotes
de terrenos oriundos de loteamentos, desmembramentos
(desdobro), enquanto não registrado em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
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Pirassununga, 24 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.995, DE 24 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.994, DE 24 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado e aberto na Seção de Finanças
do SAEP – Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga,
um crédito adicional no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), suplementar às seguintes dotações
do orçamento da Autarquia:
I – 17.04.01 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.3.90.30.00 – 17.512.5017.2304.0000 – Material de
Consumo.............................................................................
R$ 50.000,00
II – 17.04.02 – SERVIÇOS DE ESGOTO
3.3.90.30.00 – 17.512.5012.2305.0000 – Material de
Consumo.............................................................................
R$ 70.000,00
III – 17.04.03 – GALERIAS PLUVIAIS/DRENAGEM
URBANA
3.3.90.30.00 – 15.512.5016.2319.0000 – Material de
Consumo.............................................................................
R$ 30.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no Artigo
anterior, será coberto com o Superávit Financeiro apurado
em Balanço Patrimonial do exercício de 2012, ficando
legalmente caracterizado pelo inciso “I”, do § 1º, do Artigo
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, e com
fundamento no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais),
suplementar à seguinte dotação do orçamento em vigor:
I – Ensino Fundamental
090200 1236120011170 449051 – Obras e Instalações......
R$ 123.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação da seguinte
dotação orçamentária, ficando legalmente caracterizado
pelo inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964:
I – Ensino Fundamental
090200 1236120012041 339030 – Material de Consumo...
R$ 123.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 24 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.996, DE 24 DE JUNHO DE 2013
“Rescinde contrato público celebrado com a Casa de Apoio ao
Drogado e Alcoólatra de Santa Cruz das Palmeiras”.............

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 4626/2012,
DECRETA:
Art. 1º Fica rescindido, a partir de 18 de junho do fluente
ano, o contrato público nº 275/2012, celebrado com a
Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra de Santa Cruz
das Palmeiras, que tem por objeto a prestação de serviços
de tratamento de químio-dependência, em regime de
internação, o (a) adolescente em clínica de recuperação,
atendendo a determinação judicial (Juízo de Direito da 3ª
Vara da Comarca de Pirassununga/SP).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 24 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.997, DE 27 DE JUNHO DE 2013
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“Convoca a I Conferência Municipal do Meio Ambiente”...................

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.761, de 21 de
junho de 2013; e, considerando o disposto na Portaria
nº 185, de 4 de junho de 2012, do Ministério do Meio
Ambiente, que convoca a IV Conferência Nacional do Meio
Ambiente; considerando a necessidade de realização de
etapa municipal preliminarmente à Conferência Nacional,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a I Conferência Municipal do Meio
Ambiente, a ser realizada no período de 23 a 25 de julho
de 2013, às 19h no Centro de Convenções “Prof. Dr.
Fausto Victorelli”.
Art. 2º A I Conferência Municipal do Meio Ambiente terá
como objetivo contribuir para a implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, com foco em:
I – produção e consumo sustentáveis;
II – redução dos impactos ambientais;
III – geração de emprego e renda; e,
IV – educação ambiental.
Art. 3º A I Conferência Municipal do Meio Ambiente será
presidida pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.
Art. 4º A organização da Conferência contará com uma
Comissão Organizadora Municipal a ser designada por
Portaria da Prefeita, com a participação da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, um representante
da Secretaria Municipal da Educação, dois representantes
do Poder Legislativo Municipal e quatro representantes da
sociedade civil organizada.
Art. 5º O Regimento Interno da I Conferência Municipal
do Meio Ambiente será aprovado pela Comissão
Organizadora Municipal e editado por Decreto da Prefeita.
Art. 6º As despesas com a organização e realização da
I Conferência Municipal do Meio Ambiente correrão por
conta de recursos previstos no orçamento das Secretarias
Municipais envolvidas.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 27 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.998, DE 28 DE JUNHO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 1.281, de 7 de
maio de 2001, DECRETA:
Art. 1º A partir desta data, o inciso V, do artigo 2º, do
Decreto nº 2.967, de 30 de março de 2005, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º .......................................
I – ...............................................
II – .............................................
III – .................................................
IV – ….............................................
V – Um representante titular e um suplente da Associação
de Apicultores de Pirassununga – ASSAPIRA.” (NR)
VI – …...........................................
VII – …..........................................
VIII – ….........................................
IX – …...........................................
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 28 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 4.999, DE 28 DE JUNHO DE 2013
“Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal Antidrogas –
COMAD”.................................................................................

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e face ao constante
nos autos do procedimento administrativo nº 3.694/2002,
DECRETA:
REGIMENTO INTERNO
CAPITULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º O Conselho Municipal Antidrogas - COMAD, de
Pirassununga, visando integrar, estimular e coordenar a
participação de todos os segmentos sociais do município
tem como objetivo:
I – assegurar a máxima eficácia das ações a serem
desenvolvidas no âmbito da redução da demanda de
drogas;
II – instituir o Programa Municipal Antidrogas – PROMAD,
destinado ao desenvolvimento de ações visando à redução
da demanda de drogas;
III – atuar como órgão coordenador das atividades de
todas as instituições e entidades municipais, responsáveis
pelo desenvolvimento das ações referidas no inciso I,
assim como dos movimentos comunitários organizados
e representações das instituições federais estaduais
existentes no município e dispostos a cooperar com o
esforço municipal;
IV – avaliar periodicamente a conjuntura municipal
mantendo atualizados a Prefeita e a Câmara Municipal,
quanto aos resultados de suas ações;
V – manter a Secretaria Nacional Antidrogas –
SENAD e o Conselho Estadual Antidrogas – CONEN,
permanentemente informados sobre os aspectos de
interesse relacionados à sua atuação;
VI – propor a instituição do REMAD – Recursos Municipais
Antidrogas;
VII – acompanhar o desenvolvimento das ações de
fiscalização e repressão, executadas pelo Estado e pela
União;
VIII – elaborar a proposta orçamentária anual inerente ao
REMAD;
IX – integrar-se ao Sistema Nacional Antidrogas –
SISNAD, de que tratam o Decreto Federal nº 3.696 de 21
de dezembro de 2000.
CAPITULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º O COMAD tem a seguinte organização:
I – Plenário;
II – Presidente;
III – Secretário Executivo;
IV – Membros;
V – Comitê-REMAD
§ 1º O Presidente é de livre nomeação da Prefeita, dentre
os membros do Conselho, com mandato de dois anos.
§ 2º O Secretário Executivo é indicado pelo Presidente e
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designado pela Prefeita, dentre os membros do Conselho.
§ 3º O Conselho será composto de 13 (treze) membros
efetivos 13 (treze) suplentes, todos de livre designação da
Prefeita.
§ 4º O mandato dos membros do Conselho e de seus
suplentes será de 2 (dois) anos, a partir de 28 de junho
de 2013.
§ 5º No caso de perda ou desistência do mandato, o seu
suplente o substituirá até o final do mandato, na condição
de membro titular do Conselho, devendo ser designado
outro membro como suplente para sua vaga.
SEÇÃO I
DO PLENÁRIO
Art. 3º O Plenário é constituído dos membros do Conselho
presentes às suas reuniões.
SEÇÃO II
DO CONSELHO
Art. 4º Compete ao Conselho:
I – desenvolver o COMAD, por meio da coordenação
das atividades de todas as instituições e entidades
municipais, responsáveis pelo desenvolvimento das ações
mencionadas neste artigo, assim como dos movimentos
comunitários organizados e representações das instituições
federais e estaduais existentes no município e dispostas a
cooperar com o esforço do Governo Municipal.
II – aprovar as propostas de programas, planos e regimento
interno;
III – apreciar a proposta de instituição do Comitê REMAD
– Recursos Municipais Antidrogas,
IV – aprovar a proposta orçamentária do Comitê REMAD e
o plano de aplicações desses recursos;
V – aprovar a avaliação mensal feita pelo Comitê-REMAD
da execução dos recursos orçamentários;
VI – indicar os membros do Conselho a serem designados
pela Prefeita para a composição do Comitê REMAD;
Art. 5º O Conselho reunir-se-á com pelo menos cinco de
seus membros.
SEÇÃO III
DO PRESIDENTE
Art. 6º Compete ao Presidente:
I – presidir as reuniões do Conselho;
II – representar oficialmente o Conselho;
III – estimular a mais ampla participação das instituições
e entidades, dos movimentos comunitários organizados
e de representantes das instituições federais estaduais
existentes no município, visando o desenvolvimento do
COMAD;
IV – convocar as reuniões do Conselho sempre que
necessário, fazendo-o pelo menos uma vez por mês;
V – promover a realização de estudos e pesquisas sobre
temas de interesse do Conselho como também a sua
ampla divulgação;
VI – indicar à Prefeita o membro do Conselho para ocupar
o cargo de Secretário Executivo;
VII – indicar à Prefeita os membros do Conselho a serem
designados para fazer parte como membros do Comitê
REMAD – Recursos Municipais Antidrogas;
VIII – encaminhar à apreciação da Prefeita as decisões do
Conselho referidas no artigo 4º;
IX – promover intercâmbio técnico-cultural-científico com
órgãos do SENAD e com setores da administração pública
relacionados ou especializados em drogas;
X – encaminhar informações ao SENAD e ao CONEN
sobre as verbas orçamentárias anuais e seus respectivos
planos anuais de aplicação, como também relatórios
semestrais das ações visando à redução da demanda de
drogas no Município; ·.

XI – praticar os demais atos necessários ao cumprimento
do seu mandato;
XII – solicitar à Prefeita a designação de novo suplente nos
casos do § 5º do artigo 2º;
XIII – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno.
SEÇÃO IV
DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Art. 7º Compete ao Secretário:
I – planejar, supervisionar e coordenar a execução das
atividades de apoio técnico e administrativo necessários
ao funcionamento do Conselho;
II – secretariar as reuniões do Conselho;
III – manter em ordem e em dia toda a documentação do
Conselho, arquivando-as;
IV – auxiliar o Presidente nas suas tarefas administrativas;
V – cuidar da correspondência e das demais tarefas da
administração do Conselho;
VI – cumprir as demais tarefas que lhe forem determinadas
pelo Presidente.
VII – substituir o Presidente nos seus impedimentos e
ausências.
Parágrafo único.
Em suas faltas e impedimentos o
Secretário Executivo será substituído por outro conselheiro,
designado pelo Presidente.
SEÇÃO V
DOS MEMBROS DO CONSELHO
Art. 8º Compete aos membros do Conselho:
I – executar as tarefas que lhes forem atribuídas pelo
Presidente;
II – manter a entidade ou instituição que representa
permanentemente informada sobre as decisões do
Conselho;
III – apresentar proposta de alteração deste Regimento
Interno, subscrita por um terço de seus membros;
IV – manter sigilo dos assuntos tratados no Conselho,
sempre que por ele determinados;
V – convocar reuniões extraordinárias mediante subscrição
de um terço de seus membros.
CAPÍTULO III
4.
DO COMITÊ
REMAD – RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS
Art. 9º O Comitê REMAD – Recursos Municipais Antidrogas
é composto de três membros, escolhidos pelo Conselho,
dentre seus membros.
§ 1º - O Comitê REMAD será presidido por um de seus
membros, escolhidos pelo Presidente do Conselho.
§ 2º - O mandato será de dois anos.
Art. 10. Os recursos orçamentários destinados ao ComitêREMAD serão geridos pela Secretaria de Finanças, que
se incumbirá da execução das verbas orçamentárias e do
cronograma físico-financeiro.
Art. 11. Compete ao Presidente do Comitê convocar as
suas reuniões.
Art. 12. Compete ao Comitê-REMAD:
I – apresentar proposta orçamentária anual do Comitê,
como também o plano de aplicação desses recursos;
II – acompanhar e avaliar mensalmente a gestão do
REMAD, mantendo o Conselho informado sobre os
resultados correspondentes.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13. Os recursos do Comitê-REMAD serão originários
de verbas orçamentárias, de recursos extra-orçamentários
provenientes de doações financeiras de instituições,
entidades e pessoas físicas, bem como de doações de
bens in natura.
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Art. 14. A Secretaria Municipal de Finanças prestará
contas mensalmente da execução orçamentária dos
recursos destinados ao Comitê-REMAD, encaminhando-a
ao Conselho.
Art. 15. Os membros do Conselho que faltarem a cinco
reuniões consecutivas, sem justa causa, sujeitar-se-ão a
revogação de sua designação.
Art. 16. O Conselho poderá apresentar propostas de
emendas deste Regimento, a serem submetidas à superior
apreciação da Prefeita.
Parágrafo único.
Referidas propostas de emendas
poderão ser de iniciativa do Presidente ou de um terço dos
membros do Conselho.
Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho.
Art. 18. Este Conselho ficará subordinado, para todos os
efeitos administrativos à Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 19. Este Regimento Interno entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Decreto nº 2.844, de 13 de abril de 2004.
Pirassununga, 28 de junho de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
PORTARIAS
Cristina Aparecida Batista, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, edita as seguintes Portarias:
Nº 499/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve que, a partir desta data as
empresas locatárias de Box localizado no Terminal
Rodoviário Municipal, para comercialização de passagens
de ônibus e encomendas, deverão realizar o recolhimento
de suas movimentações financeiras diretamente
na Prefeitura Municipal, através de Documento de
Arrecadação Municipal – DAM.
Nº 500/2013 de 3 de junho de 2013 – No exercício do cargo
e uso das prerrogativas legais, conforme o inciso II do
Artigo 54 da Lei Orgânica do Município, resolve exonerar
do emprego em comissão de Secretária Municipal de
Governo, a servidora Elizabete Aparecida Godoy Rosim,
RG nº 6.109.576-X - SSP/SP, ficando a mesma, a partir
desta data, à disposição da Seção de Pessoal, para fins de
promoção do procedimento demissional. Determinar que
uma vez submetida ao exame demissional, seja rescindido
o contrato de trabalho com referida servidora.
Nº 501/2013 de 3 de junho de 2013 – No exercício do
cargo e uso das prerrogativas legais, conforme o inciso II
do Artigo 54 c.c. o inciso VII do Artigo 26 da Lei Orgânica do
Município, resolve nomear, a partir desta data, o Sr. Fúlvio
André de Mena Rebolças, RG nº 23.304.854-6 - SSP/SP,
para o emprego em comissão de Secretário Municipal de
Governo.
Nº 502/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar o servidor desta
municipalidade Fúlvio André de Mena Rebolças, para
integrar como presidente a Comissão Sindicante de
que trata a Portaria nº 498, de 29 de maio de 2013, em
substituição à sra. Elizabete Aparecida Godoy Rosim.
Nº 503/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve exonerar do emprego em
comissão de Assessor de Secretaria, a servidora Carla
Cristina de Moraes Caetano, RG nº 32.178.442-X – SSP/
SP, ficando a mesma, a partir desta data, à disposição da
Seção de Pessoal, para fins de promoção do procedimento
demissional. Determinar que uma vez submetida ao
exame demissional, seja rescindido o contrato de trabalho
com referida servidora.
Nº 504/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
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atribuições legais, resolve designar, no período de 3 a 17
de junho do fluente ano, a servidora desta municipalidade
Ana Laura Franco Teracin, RG nº 33.917.487-0 – SSP/SP,
para integrar como presidente na Comissão de Registro
Cadastral em substituição à servidora Cláudia Soares de
Oliveira.
Nº 505/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 936/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Técnico de Enfermagem e diante da abertura
de vaga por motivo de demissão de servidor ocupante
do emprego, resolve admitir, a partir desta data e pelo
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), a candidata Elaine Gonçalves de Azevedo Silva,
RG nº 43.730.858-3 – SSP/SP, classificada em 13º lugar
para o emprego permanente mensalista de Técnico de
Enfermagem, com vencimentos equivalentes à referência
inicial 29 e jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, subordinada à Secretaria Municipal de Saúde,
passando por um período de experiência de 90 dias (45
por 45), de acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 506/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 936/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Técnico de Enfermagem e diante da abertura
de vaga por força da Lei nº 4.385, de 3 de maio de 2013,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Paola Aparecida Rocha, RG nº 46.363.026-9 – SSP/SP,
classificada em 14º lugar para o emprego permanente
mensalista de Técnico de Enfermagem, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 29 e jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde, passando por um período
de experiência de 90 dias (45 por 45), de acordo com o
diploma legal acima mencionado.
Nº 507/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 936/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Técnico de Enfermagem e diante da abertura
de vaga por força da Lei nº 4.385, de 3 de maio de 2013,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Ardêmia de Fátima Oliveira, RG nº 25.751.800-9 – SSP/
SP, classificada em 16º lugar para o emprego permanente
mensalista de Técnico de Enfermagem, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 29 e jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde, passando por um período
de experiência de 90 dias (45 por 45), de acordo com o
diploma legal acima mencionado.
Nº 508/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 936/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Técnico de Enfermagem e diante da abertura
de vaga por força da Lei nº 4.385, de 3 de maio de 2013,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Édna Rodrigues da Silva Benine, RG nº 28.945.3690 – SSP/SP, classificada em 17º lugar para o emprego
permanente mensalista de Técnico de Enfermagem,
com vencimentos equivalentes à referência inicial 29 e
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, passando
por um período de experiência de 90 dias (45 por 45), de
acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 509/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 936/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Técnico de Enfermagem e diante da abertura
de vaga por força da Lei nº 4.385, de 3 de maio de 2013,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
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Mariane Priscilla Murarolli da Silva, RG nº 49.019.8521 – SSP/SP, classificada em 18º lugar para o emprego
permanente mensalista de Técnico de Enfermagem,
com vencimentos equivalentes à referência inicial 29 e
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, passando
por um período de experiência de 90 dias (45 por 45), de
acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 510/2013 de 3 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 936/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Técnico de Enfermagem e diante da abertura
de vaga por força da Lei nº 4.385, de 3 de maio de 2013,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Priscila da Silva, RG nº 20.201.732-3 – SSP/RJ, classificada
em 19º lugar para o emprego permanente mensalista de
Técnico de Enfermagem, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 29 e jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, subordinada à Secretaria Municipal de
Saúde, passando por um período de experiência de 90
dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal acima
mencionado.
Nº 511/2013 de 4 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve nomear, a partir desta data e
pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), a sra. Carla Cristina de Moraes Caetano, RG nº
32.178.442-X – SSP/SP, para o emprego em comissão
de Assessor Adjunto de Secretaria, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 30, subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde.
Nº 512/2013 de 4 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve nomear a partir desta data e
pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), a sra. Elizabete Aparecida Godoy Rosim, RG nº
6.109.576-X - SSP/SP, para o emprego em comissão de
Assessor de Secretaria, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 43, subordinada à Secretaria Municipal
de Governo.
Nº 513/2013 de 4 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal
a efetuar, a partir de 3 de junho do fluente ano, a rescisão
do contrato de trabalho da servidora Ana Paula Baldin
Anversa, RG nº 29.164.420-X – SSP/SP, ocupante do
emprego permanente horista de Monitor de Educação
Básica, tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 514/2013 de 4 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 4.708/2010, que dispõe sobre Concurso
Público de Professor e diante da abertura de vaga por
motivo de demissão de servidor ocupante do emprego,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Ana Paula Baldin Anversa, RG nº 29.164.420-X – SSP/SP,
classificada em 134º lugar para o emprego permanente
mensalista de Professor, com vencimentos equivalentes
à referência inicial 29 e jornada de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais, subordinada à Secretaria Municipal de
Educação, passando por um período de experiência de
90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal acima
mencionado.
Nº 515/2013 de 5 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, a partir de
3 de junho do fluente ano, o servidor desta municipalidade
Paulo Roberto Guiguer Martins, RG nº 15.131.463-9 –
SSP/SP, ocupante do emprego em comissão de Diretor
Auxiliar Contábil.
Nº 516/2013 de 5 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve Nomear a partir desta data
e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), o sr. Ronaldo Carlos Pavão, RG nº
28.105.968-8 – SSP/SP, para o emprego em comissão de
Assessor Administrativo, com vencimentos equivalentes à

referência inicial 43, subordinado à Secretaria Municipal de
Administração.
Nº 517/2013 de 5 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 2.659/2005, que dispõe sobre Concurso
Público de Auxiliar de Pavimentação e, considerando a
decisão proferida no processo judicial pelo M.M. Juíz da
2ª Vara Judicial da Comarca de Pirassununga, nos autos
do Mandado de Segurança nº 1645/09 constante do
protocolo administrativo nº 4317/09, bem como ratificada
pelo acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público
do TJSP (apelação nº 0009374-18.2009.8.26.0457),
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o sr. Osvaldo
Habitante, RG nº 18.517.760- 8– SSP/SP, classificado em
1º lugar para o emprego permanente mensalista de Auxiliar
de Pavimentação, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 17 e jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, subordinado à Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, passando por um período de experiência
de 90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal
acima mencionado.
Nº 518/2013 de 5 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal
a efetuar, a partir desta data, a rescisão do contrato de
trabalho da servidora Aparecida Tatiane Fernanda Alves,
RG nº 24.556.536-X – SSP/SP, ocupante do emprego
permanente mensalista de Recepcionista, tendo em vista
o pedido de demissão formulado.
Nº 519/2013 de 6 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face a representação encaminhada
a este Executivo Municipal pela Secretaria Municipal
de Educação, objeto do Ofício no 343/2013, resolve:
I – Autorizar a Seção de Pessoal a proceder as devidas
anotações no prontuário dos Professores substitutos nos
limites do Anexo desta Portaria, em face de substituição
de Professor regente que encontrava-se em licença ou por
qualquer outra razão. II – Determinar que os professores
substitutos percebam valor igual ao salário básico de
Professor. (QUADROS EM ANEXO)
Nº 520/2013 de 6 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve transferir, a partir desta data,
a servidora pública municipal Stella Sílvia Dias Oliveira,
RG nº 18.028.691-2 – SSP/SP, ocupante do emprego
permanente mensalista de Escriturário, da Secretaria
Municipal de Governo para a Secretaria Municipal de
Esportes.
Nº 521/2013 de 10 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal
a efetuar, a partir desta data, a rescisão do contrato de
trabalho do servidor Rubens Mendes, RG nº 4.205.465-5
– SSP/SP, ocupante do emprego permanente mensalista
de Auxiliar de Enfermagem, tendo em vista o pedido de
demissão formulado.
Nº 522/2013 de 10 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve exonerar do emprego em
comissão de Chefe da Seção de Comunicação, o servidor
Aurélio Carlos Cabianca, RG nº 2.535.145-X – SSP/SP,
ficando o mesmo, a partir desta data, à disposição da
Seção de Pessoal, para fins de promoção do procedimento
demissional. Determinar que uma vez submetido ao exame
demissional, seja rescindido o contrato de trabalho com
referido servidor.
Nº 523/2013 de 11 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve nomear, interinamente, a partir
desta data e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), a sra. Ana Laura Franco Teracin, RG
nº 33.917.487-0 – SSP/SP, para o emprego em comissão
de Chefe da Seção de Comunicação, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 42, subordinada à
Secretária Municipal Administração.
Nº 524/2013 de 11 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal a
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efetuar, a partir de 10 de junho do fluente ano, a rescisão
do contrato de trabalho do servidor Adriano Marinho de
Matos, RG nº 27.695.029-X – SSP/SP, ocupante do
emprego permanente horista de Monitor de Educação
Básica, tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 525/2013 de 11 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar a partir desta data o
Grupo Executivo Local – GEL, que será responsável pelo
acompanhamento dos trabalhos de elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, com o apoio técnico
da Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos
Hídricos de São Paulo, composto pelos cidadãos abaixo,
exercendo suas funções a título de relevância pública: I
– Coordenadora - Camila Aldriguetti Rosim – Engenheira
Civil do SAEP; II – Membros - Marcus César Sardinha
Valsecchi – Engenheiro Civil do SAEP; Sérgio Ricardo de
Castro – Engenheiro Agrimensor do SAEP; Flávio Augusto
Franco de Sousa – Secretário Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente; e Carlos Alberto Dalmonte – Gestor
Ambiental/Responsável pelo Horto Florestal.
Nº 526/2013 de 11 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve: I – Designar, a título de
relevância pública, servidores municipais para representar
a Delegação Pirassununguense nos 57º Jogos Regionais
que se realizarão na cidade de São Carlos – SP, no
período de 15 a 27 de julho do fluente ano, com poderes
para resolver em nome do Executivo Municipal assuntos
atinentes aos referidos Jogos: a) Luiz Carlos Montagnero
Filho, portador do CPF nº 273.435.718-69, como Chefe da
Delegação; b) Miguel Joaquim Garcia, portador do CPF
nº 099.650.748-52, como Assistente de Chefia; c) Carlos
Marcelo Pozzobom, portador do CPF nº 123.425.388-71,
como Tesoureiro. II – Determinar, que o Tesoureiro da
Delegação no referido evento, efetue prestação de contas
tão logo o encerramento dos Jogos, perante a Seção de
Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças.
Nº 527/2013 de 13 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 4.708/2010, que dispõe sobre Concurso
Público de Professor e diante da abertura de vaga por
motivo de demissão de servidor ocupante do emprego,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o candidato
Adriano Marinho de Matos, RG nº 27.695.029-X – SSP/SP,
classificado em 135º lugar para o emprego permanente
mensalista de Professor, com vencimentos equivalentes
à referência inicial 29 e jornada de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais, subordinado à Secretaria Municipal de
Educação, passando por um período de experiência de
90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal acima
mencionado.
Nº 528/2013 de 14 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 1.541/2013, resolve: I –
Determinar abertura de Sindicância a fim de apurar os
fatos narrados no procedimento administrativo nº 1.541,
de 9 de abril de 2013, em relação à aquisição de um
microscópio para realização de cirurgias de oftalmologia,
sendo que o mesmo nunca foi utilizado para o devido fim,
com conclusão dos trabalhos no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar desta data. II – Designar o servidor Lucas
Alexandre da Silva Porto como presidente e os servidores
Aurélio Palaveri Zamaro e Roseli Marchetti Pimentel, como
membros da Comissão Sindicante.
Nº 529/2013 de 14 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2.544/2013, resolve: I –
Determinar abertura de Sindicância a fim de apurar os
fatos narrados no procedimento administrativo nº 2.544, de
10 de junho de 2013, com relação à realização, por parte
da Prefeitura, de guias nos terrenos localizados com frente
às ruas Curitiba, Niterói e Campo Grande, na Vila Belmiro,
com conclusão dos trabalhos no prazo de 90 (noventa)
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dias, a contar desta data. II – Designar a servidora Érica
Regina Pianca como presidente e os servidores Nara
Cassandra Guinther e Daniel Gaspar, como membros da
Comissão Sindicante.
Nº 530/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2.603/201, resolve: I –
Determinar abertura de Sindicância a fim de apurar os fatos
narrados no procedimento administrativo nº 2.603, de 13
de junho de 2013, com relação às possíveis irregularidades
no processo licitatório e de execução do projeto Cidade
Digital – Acessa Pirassununga, com conclusão dos
trabalhos no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta
data. II – Designar o servidor Lawrence Bianchini Barnabé
Waclawiak como presidente e os servidores Mirelle
Cristina de Souza Bueno, Eduardo Marcel Benine e André
Luiz Heinzl, como membros da Comissão Sindicante.
Nº 531/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, a partir
desta data, a servidora desta municipalidade Carla Cristina
de Moraes Caetano, RG nº 32.178.442-X – SSP/SP,
ocupante do emprego em comissão de Assessor Adjunto
de Secretaria.
Nº 532/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal a
efetuar, a partir de 3 de junho do fluente ano, a rescisão do
contrato de trabalho do servidor Luiz Carlos Cardozo, RG nº
13.990.317 – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Operador de Máquina Hidrossolúvel, tendo
em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 533/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 1.866/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Monitor de Informática e diante da abertura
de vaga por motivo de demissão de servidor ocupante do
emprego, resolve admitir, a partir desta data e pelo regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o
candidato Hosmar Marino dos Reis, RG nº 34.227.2895 – SSP/SP, classificado em 15º lugar para o emprego
permanente mensalista de Monitor de Informática, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 29 e jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, subordinado
à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, passando
por um período de experiência de 90 dias (45 por 45), de
acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 534/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 933/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Pintor e diante da abertura de vaga por motivo de
demissão de servidor ocupante do emprego, resolve admitir,
a partir desta data e pelo regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), o candidato Rodrigo Pichinelli,
RG nº 30.076.624-5 – SSP/SP, classificado em 4º lugar
para o emprego permanente mensalista de Pintor, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 29 e jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, subordinado
à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, passando
por um período de experiência de 90 dias (45 por 45), de
acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 535/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, a partir desta data até
2 de julho do fluente ano, a servidora desta municipalidade
Sandra Regina Fadini Carbonaro, RG nº 28.057.500-2
– SSP/SP, para integrar como membro a Comissão de
Registro Cadastral, tendo em vista as férias concedidas à
servidora Rafaela Cristina Machnosck.
Nº 536/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face a representação encaminhada
a este Executivo Municipal pela Secretaria Municipal de
Educação, objeto do Ofício no 379/2013, resolve: I –
Autorizar a Seção de Pessoal a proceder as devidas
anotações no prontuário dos Professores substitutos nos
limites do Anexo desta Portaria, em face de substituição
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de Professor regente que encontrava-se em licença ou por
qualquer outra razão. II – Determinar que os professores
substitutos percebam valor igual ao salário básico de
Professor. (QUADROS EM ANEXO)
Nº 537/2013 de 17 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 1.866/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Monitor de Informática e diante de vaga
existente conforme Edital de Concurso Público nº 02/2012,
resolve exonerar do emprego em comissão de Assessor de
Secretaria, a servidora Elizabete Aparecida Godoy Rosim,
RG nº 6.109.576-X - SSP/SP, ficando a mesma, a partir
desta data, à disposição da Seção de Pessoal, para fins
de promoção do procedimento demissional. Determinar
que uma vez submetida ao exame demissional, seja
rescindido o contrato de trabalho com referida servidora.
Nº 538/2013 de 20 de junho de 2013 – No exercício do
cargo e uso das prerrogativas legais, conforme o inciso II
do Artigo 54 da Lei Orgânica do Município, resolve exonerar
do emprego em comissão de Secretário Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, o servidor
Bellarmino Del Nero Júnior, RG nº 50.898.681-3 - SSP/
SP, ficando o mesmo, a partir desta data, à disposição da
Seção de Pessoal, para fins de promoção do procedimento
demissional. Determinar que uma vez submetido ao
exame demissional, seja rescindido o contrato de trabalho
com referido servidor.
Nº 539/2013 de 20 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve exonerar do emprego em
comissão de Assessor Administrativo, o servidor Ronaldo
Carlos Pavão, RG nº 28.105.968-8 – SSP/SP, ficando
o mesmo, a partir desta data, à disposição da Seção
de Pessoal, para fins de promoção do procedimento
demissional. Determinar que uma vez submetido ao
exame demissional, seja rescindido o contrato de trabalho
com referido servidor.
Nº 540/2013 de 20 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal a
efetuar, a partir de 17 de junho do fluente ano, a rescisão do
contrato de trabalho da servidora Marta Regina Zanobia,
RG nº 11.715.656 – SSP/SP, ocupante do emprego
permanente mensalista de Professor, tendo em vista o
pedido de demissão formulado.
Nº 541/2013 de 20 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve revogar, a partir desta data e
em seu inteiro teor, a Portaria nº 315, de 8 de julho de
2011, que nomeou a servidora desta municipalidade
Daniela Soares Tomáz, RG nº 32.890.808-3 – SSP/SP,
para o emprego em comissão de Assessor de Secretaria.
Nº 542/2013 de 21 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve nomear a partir desta data e
pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o sr. Ronaldo Carlos Pavão, RG nº 28.105.968-8
– SSP/SP, para o emprego em comissão de Assessor de
Secretaria, com vencimentos equivalentes à referência
inicial 43, subordinado à Secretaria Municipal de Governo.
Nº 543/2013 de 21 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve nomear a partir desta data
e pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), o sr. Daverson Antonio Gonçalves, RG nº
25.073.514-3 – SSP/SP, para o emprego em comissão de
Assessor Administrativo, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 43, subordinado à Secretaria Municipal
de Administração.
Nº 544/2013 de 21 de junho de 2013 – No exercício do
cargo e uso das prerrogativas legais, conforme o inciso II
do Artigo 54 c.c. o inciso VII do Artigo 26 da Lei Orgânica
do Município, resolve Nomear, a partir desta data, a sra.
Deborah Raquel Rosin Delphino de Moraes Leme, RG nº
16.731.013-0 - SSP/SP, para o emprego em comissão de
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico.
Nº 545/2013 de 21 de junho de 2013 – No uso de suas

atribuições legais, resolve designar os servidores desta
municipalidade Cléber Botazini de Souza e Daverson
Antonio Gonçalves para integrarem a Comissão
Permanente de que trata a Portaria nº 107, de 29 de
janeiro de 2013, na qualidade de presidente e membro,
respectivamente, em substituição aos servidores Daniel
Gaspar e Aline Sinotti D’Avilla.
Nº 546/2013 de 24 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 936/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Técnico de Enfermagem e diante da abertura
de vaga por força da Lei nº 4.385, de 3 de maio de 2013,
resolve admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Sabrina Silvana Faria, RG nº 41.165.995-9 – SSP/SP,
classificada em 11º lugar para o emprego permanente
mensalista de Técnico de Enfermagem, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 29 e jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde, passando por um período
de experiência de 90 dias (45 por 45), de acordo com o
diploma legal acima mencionado.
Nº 547/2013 de 24 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, no período de
15 de julho a 3 de agosto do fluente ano, a servidora
desta municipalidade Nara Cassandra Guinther, RG nº
27.257.065-5 – SSP/SP, para responder pelas funções do
emprego em comissão de Assessor de Secretaria, tendo
em vista as férias concedidas ao sr. José Luiz Pereira de
Godoy Júnior, fazendo jus à diferença salarial pertinente.
Nº 548/2013 de 24 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 1.216/2013, resolve:
I – Conduzir, a partir desta data, a servidora desta
municipalidade Érica Regina Pianca, à condição de
presidente da Comissão Sindicante de que trata a Portaria
nº 460, de 14 de maio de 2013, em substituição ao servidor
Daniel Gaspar. II – Designar, a partir desta data, o servidor
desta municipalidade Daverson Antonio Gonçalves para
integrar como membro a Comissão Sindicante de que trata
a Portaria nº 460, de 14 de maio de 2013, em substituição
à servidora Érica Regina Pianca. III – Restabelecer, a partir
desta data, o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão
dos trabalhos.
Nº 549/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2019/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
da servidora Elisete Vitoriano, RG nº 25.751.761-3 – SSP/
SP, ocupante das funções de Coordenador de Núcleo - 8.
Nº 550/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2019/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
do servidor Valdemir Paulino, RG nº 17.095.380 – SSP/
SP, ocupante das funções de Coordenador de Núcleo - 9.
Nº 551/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2622/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 201,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
do servidor Matheus Silva Tavelini, RG nº 23.907.434-8 –
SSP/SP, ocupante das funções de Coordenador de Núcleo
- 5.
Nº 552/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2622/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
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resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
da servidora Cristiane Donizetti Alves Marconi Luiz, RG
nº 23.908.898-0 – SSP/SP, ocupante das funções de
Coordenador de Núcleo – 7.
Nº 553/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2622/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
do servidor Áquila Denofrio, RG nº 41.187.326-X – SSP/
SP, ocupante das funções de Coordenador de Núcleo - 10.
Nº 554/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2625/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de julho
do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho da
servidora Héllen Tissiany Oliva da Silva, RG nº 40.104.8676 – SSP/SP, ocupante das funções de Monitora de
Atividades Esportivas – Núcleo 9.
Nº 555/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2020/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
do servidor Bruno Gabriel Archangelo Moura, RG nº
47.697.860-9 – SSP/SP, ocupante das funções de Monitor
de Atividades Esportivas – Núcleo 1.
Nº 556/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2020/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de julho
do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho da
servidora Ana Sílvia Scatolin Coêlho, RG nº 48.085.116-5
– SSP/SP, ocupante das funções de Monitor de Atividades
Esportivas – Núcleo 2.
Nº 557/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2020/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de julho
do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho do
servidor Marcos Antonio Fuzaro Júnior, RG nº 46.238.823-2
– SSP/SP, ocupante das funções de Monitor de Atividades
Esportivas – Núcleo 3.
Nº 558/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2020/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
da servidora Naiara da Silva Zuanetti, RG nº 40.598.451-0
– SSP/SP, ocupante das funções de Monitor de Atividades
Esportivas – Núcleo 6.
Nº 559/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2020/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de julho
do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho da
servidora Marina Nair da Silva Ferigato, RG nº 33.256.5488 – SSP/SP, ocpuante das funções de Monitor de Atividades
Esportivas – Núcleo 7.
Nº 560/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 2020/2011 e, considerando
o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março de 2011,
resolve autorizar, a partir de 5 de junho até o dia 10 de
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julho do fluente ano, a prorrogação do contrato de trabalho
do servidor Sílvio Aparecido Oliveira, RG nº 28.736.002-7
– SSP/SP, ocupante das funções de Monitor de Atividades
Esportivas – Núcleo 10.
Nº 561/2013 de 25 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 3.694/2002, resolve:
I - Revogar, a partir desta data e em seu inteiro teor, a
Portaria nº 596, de 21 de novembro de 2005 e suas
alterações posteriores. II - Constituir o Conselho Municipal
Antidrogas – COMAD composto pelos cidadãos abaixo,
que exercerão suas funções a título de relevância pública:
A – Representantes do Poder Público - Secretaria Municipal
de Saúde: Lia Mara da Silva (CAPSad) e Thaís Helena
Baptistela; Secretaria Municipal de Esportes: Carlos
Marcelo Pozzobom; Secretaria Municipal da Educação:
Gisela Maria Pinto Cantelli; Secretaria Municipal dos Direitos
da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade: Adriana
Gonçalves Melo; Secretaria Municipal de Promoção Social:
Everton Amaral Berton; Escolas Estaduais: Fábia Cristina
Hildebrand Pastori; B – Representantes da Sociedade
Civil: Grupo Amor Exigente de Pirassununga – GAEP:
Olavo Teixeira; Rotary Club: Luiz Gonzaga de Andrade;
Sociedade Civil: Manuel Pacheco de Andrade; Narcóticos
Anônimos: Virgínio Marçal Rodrigues; Casa Renascer:
Júlio César de Oliveira; e Recanto Flamboyant: Wagner
Roberto do Nascimento.
Nº 562/2013 de 27 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve nomear, a partir de 5 de junho
do fluente ano e pelo regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), a sra. Aparecida Donizetti da Silva,
RG nº 22.296.137 – SSP/SP, para o emprego em comissão
de Assessor Adjunto de Secretaria, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 30, subordinada à
Secretaria Municipal de Saúde.
Nº 563/2013 de 27 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais , resolve: I – Revogar, a partir desta data
e em seu inteiro teor, a Portaria nº 66, de 8 de janeiro de
2013. II – Designar, a partir desta data, o servidor Ronaldo
Carlos Pavão, RG nº 28.105.968-8 – SSP/SP, Assessor
de Secretaria, e no impedimento seu substituto legal,
para que promovidos todos os trâmites legais, determine
aguardar provocação em arquivo ou arquivamento dos
respectivos procedimentos administrativos protocolados
nesta Prefeitura.
Nº 564/2013 de 27 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve transferir, a partir desta data,
a servidora pública municipal Rosana Cristina Florentino
de Araújo, RG nº 23.731.118-5 – SSP/SP, ocupante do
emprego permanente mensalista de Servente, da Secretaria
Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e da
Terceira Idade para a Secretaria Municipal de Educação.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
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04

03

02

01

Nº

04-04
26 a 30-04

11.707.360

11.707.360

Nilce R. Magalhães
Bonani
Nilce R. Magalhães
Bonani

12 a 30-04

25.129.836-X

Luciana Ferreira Paim

Dia/
Período
10-04

25.129.836-X

R.G.

Luciana Ferreira Paim

Profa. Substituta
EMEIJAEF. Profª Julia Colombo de
Almeida – 3º ano – manhã
EMEIJAEF. Profª Julia Colombo de
Almeida – 5º ano – manhã
EMEIJAEF. Profª Julia Colombo de
Almeida – 3º ano – manhã
EMEIJAEF. Profª Julia Colombo de
Almeida – 3º ano – manhã

Unidade/ Classe/ Período

Renata Tereza da Silva
Ferreira
Mirian H. Guerra Pereira
Parceria Estado/Município
Renata Tereza da Silva
Ferreira
Renata Tereza da Silva
Ferreira

Profa. Regente
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05:00
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15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº

06/ 09/ 13/
16 e 17-05
24 a 29-05
02-05 a
04-06
06 e 07-05
06-05
09-05
13-05

40.850.862-0

29.931.230-6

32.573.476-8

12.357.489-4

12.357.489-4

26.642.560-4

13.559.065-6

13.559.065-6

13.559.065-6

Almir Rogério Ferraz

Gisele Marcele Pereira

Liene Raquel Mello

Lucia Helena Ferratin
Toffoli
Lucia Helena Ferratin
Toffoli
Lucia Helena Ferratin
Toffoli
Maria Cristina da Costa
Silva
Maria de Fátima Pinheiro
dos Santos
Maria Madalena de Araújo
da Costa
Maria Madalena de Araújo
da Costa
Maria Madalena de Araújo
da Costa
Maria Madalena de Araújo

13.559.065-6

19.374.384

12.357.489-4

02/ 10-05

40.850.862-0

Almir Rogério Ferraz

14 a 17-05

09 a 15-05

29-05

28 e 29-05

24-05

14 a 17-05

40.850.862-0

Almir Rogério Ferraz

Dia/
Período
13-05

40.850.862-0

R.G.

Almir Rogério Ferraz

Profa. Substituta

Profa. Regente

Licença Médica

Licença Médica

Folga TRE

Folga TRE

Licença Médica

Atestado Médico

Ocorrência

Riciela Claudino Zerbini
2º Contrato
Márcia Maria Borelli de Moraes
1º Contrato
Oficina Educação Infantil

Elaine Cristina Marin Siqueira
1º Contrato
Oficina Educação Infantil

Márcia dos Santos Lourenço

Oficina Educação Infantil

------------------

Atestado Médico

Folga TRE

------------------

Afast. como Secretária da
Promoção Social
Licença Médica

------------------

Claudia Silva de Andrade Maciel Atestado Médico
1º Contrato
Oficina Educação Infantil
------------------

Ana Claudia Baptista da Cruz

Rita de Cássia Pagoto da Silva

Susana Regina Iacovino
1º Contrato
Natalia Martins Pimenta Zanetti

Márcia Maria Borelli de Moraes
2º Contrato
Ana Paula Leme Mantoan

- ANEXO A PORTARIA Nº 536/2013 -

EMEIEF. Vila dos Sargentos
Pré II – manhã
EMEIJA Abbibe Appes
Pré I – manhã
EMEIJA Abbibe Appes
Pré I – manhã
EMEIJA Abbibe Appes
Pré II – manhã
EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – Pré II – tarde
Creche Tenente Olympio Guiguer
Maternal II – tarde
Creche Profª Lourdes C. Guelli
Victorelli – Maternal II – tarde
Creche Adélia Fernandes Bruno
Maternal II – manhã
Creche Profª Lourdes C. Guelli
Victorelli – Maternal II – tarde
Creche Adélia Fernandes Bruno
Berçário – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
Pré II – tarde
Creche Adélia Fernandes Bruno
Maternal I – tarde
Creche Profª Terezinha Sueli K.
Marostegan – Pré I – tarde
EMEIJA Prof. Sergio Cólus
Pré I – tarde
Creche Prof. Jayme A.Montanheiro

Unidade/ Classe/ Período

PROFESSORAS SUBSTITUTAS - MÊS MAIO / 2013 - EDUCAÇÃO INFANTIL
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ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Imprensa Oficial do Município

ANO XVIII - N.º 653-A - PIRASSUNUNGA, 28 de Junho de 2013

R.G.

46.952.345-1

46.952.345-1

33.917.488-2

Mayara Cristina da Silva

Mayara Cristina da Silva

Renata da Silva de Souza

da Costa
Maria Madalena de Araújo 13.559.065-6
da Costa
Maria Madalena de Araújo 13.559.065-6
da Costa
Mayara Cristina da Silva
46.952.345-1

Profa. Substituta

02 e 03-05

03/08 a 23/
27 e 28-05
24-05

02-05

29-05

27-05

Dia/
Período
Maternal I – manhã
EMEIJA Prof. Sergio Cólus
Pré II – tarde
Creche Prof. Jayme A.Montanheiro
Maternal II – manhã
Creche Adélia Fernandes Bruno
Maternal II – manhã
Creche Adélia Fernandes Bruno
Maternal II – manhã
Creche Maria Eugenia Pereira da
Silva – Maternal I – manhã
Creche Dr. Paulo Marsiglio
Maternal II – manhã

Unidade/ Classe/ Período

Carina Tofulli Loureiro

Tatiane Tofulli Veduato

Oficina Educação Infantil

Zilba Priscilla da Silva

Sinara Ap. Ferreira Lima Bison

Ana Maria Sales Baltel

Profa. Regente
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05

04

03

02

01

Nº

Célia Maria de Moraes
Inforzatto

Alessandra Maira de
Carvalho Machado
Alessandra Maira de
Carvalho Machado
Alessandra Maira de
Carvalho Machado
Almir Rogerio Ferraz

Profa. Substituta

35.614.628

40.850.862-0

28.105.888-X

28.105.888-X

28.105.888-X

R.G.

20-05 a
13-06

A partir de
21-05
08 e 09-05

Dia/
Período
07/ 09 e
10-05
08-05

EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 5º ano – tarde
EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 5º ano – tarde
EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 1º ano – tarde
EMEIEF. Vila dos Sargentos
1º ano – manhã
EMEF. Prof. Iran Rodrigues
4º ano – manhã

Unidade/ Classe/ Período

Paula dos Santos Oliveira de
Carvalho
Paula dos Santos Oliveira de
Carvalho
Simone Aparecida Botaro
Bezerra
Gláucia L. Moura Freitas
Parceria Estado/Município
Maria Nilza Vieira
2º Contrato

Profa. Regente

Ocorrência

Demissão a pedido

Licença Médica

Licença INSS

Licença Médica

Licença Médica

Ocorrência

Atestado Médico

Atestado Médico

04:00

05:00

04:00

03:00

Hora/aula
Diária
05:00

------------------

II Mostra de Linguagem Oral
e Escrita
Licença Médica

Atestado Médico
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46.952.345-1

46.952.345-1

33.917.488-2

Mayara Cristina da Silva

Mayara Cristina da Silva

Renata da Silva de Souza

Maria Madalena de Araújo 13.559.065-6
da Costa
Maria Madalena de Araújo 13.559.065-6
da Costa
Mayara Cristina da Silva
46.952.345-1

02 e 03-05

03/08 a 23/
27 e 28-05
24-05

02-05

29-05

27-05

EMEIJA Prof. Sergio Cólus
Pré II – tarde
Creche Prof. Jayme A.Montanheiro
Maternal II – manhã
Creche Adélia Fernandes Bruno
Maternal II – manhã
Creche Adélia Fernandes Bruno
Maternal II – manhã
Creche Maria Eugenia Pereira da
Silva – Maternal I – manhã
Creche Dr. Paulo Marsiglio
Maternal II – manhã
Carina Tofulli Loureiro

Tatiane Tofulli Veduato

Oficina Educação Infantil

Zilba Priscilla da Silva

Sinara Ap. Ferreira Lima Bison

Ana Maria Sales Baltel

06

05

04

03

02

01

Nº

Célia Maria de Moraes
Inforzatto
Cristiani Ap. Pessoa da

Alessandra Maira de
Carvalho Machado
Alessandra Maira de
Carvalho Machado
Alessandra Maira de
Carvalho Machado
Almir Rogerio Ferraz

Profa. Substituta

27.824.477-4

35.614.628

40.850.862-0

28.105.888-X

28.105.888-X

28.105.888-X

R.G.

20-05 a
13-06
02 a 16-05

A partir de
21-05
08 e 09-05

Dia/
Período
07/ 09 e
10-05
08-05

Profa. Regente
Paula dos Santos Oliveira de
Carvalho
Paula dos Santos Oliveira de
Carvalho
Simone Aparecida Botaro
Bezerra
Gláucia L. Moura Freitas
Parceria Estado/Município
Maria Nilza Vieira
2º Contrato
Luciana C. da S. Modena

- ANEXO A PORTARIA Nº 536/2013 -

EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 5º ano – tarde
EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 5º ano – tarde
EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 1º ano – tarde
EMEIEF. Vila dos Sargentos
1º ano – manhã
EMEF. Prof. Iran Rodrigues
4º ano – manhã
EMEF. Jorn. Washington Luiz de

Unidade/ Classe/ Período

Licença Prêmio

Demissão a pedido

Licença Médica

Licença INSS

Licença Médica

Licença Médica

Ocorrência

Atestado Médico

Atestado Médico

05:00

04:00

05:00

04:00

03:00

Hora/aula
Diária
05:00

------------------

II Mostra de Linguagem Oral
e Escrita
Licença Médica

Atestado Médico
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Obs.: As professoras acima relacionadas para efeito de pagamento deverão perceber seus vencimentos por 04 horas diárias.

21

20

19

18

17

16

Imprensa Oficial do Município

ANO XVIII - N.º 653-A - PIRASSUNUNGA, 28 de Junho de 2013

ANO XVIII - N.º 653-A - PIRASSUNUNGA, 28 de Junho de 2013.

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

Nº

27 a 29-05
23-05
06-05

27-05
09-05
23-05
27 e 28-05
02 a 29-05

27.824.477-4

22.296.218-5

19.548.670-5

19.548.670-5

28.580.401-7

29.931.230-6

29.931.230-6

29.931.230-6

23.661.414-9

32.077.017-5

Gisele Marcele Pereira

Gisele Marcele Pereira

Jovana Ap. Baladore
Murarolli
Juliana Picolo

Keli Assunção de Araújo 21.088.417-7

28.384.555-7

Gisele Fernanda
Martinelli
Gisele Marcele Pereira

Keli Assunção de Araújo 21.088.417-7

25.129.836-X

Eliana Martins Macedo

Luciana Ferreira Paim

Magda Marlene Ap. de
Souza Nale
Magda Marlene Ap. de

28.384.555-7

20-05

27.824.477-4

16 a 29-05

02 a 07-05

28-05

21-05

07-05 a
20-06
A partir de
10-05
08 a 20-05

17-05

Dia/
Período

27.824.477-4

R.G.

Silva
Cristiani Ap. Pessoa da
Silva
Cristiani Ap. Pessoa da
Silva
Cristiani Ap. Pessoa da
Silva
Daniela Nogueira de
Queiroz
Eliana Martins Macedo

Profa. Substituta

Profa. Regente

Maria Cristina Barbirato
Lourenço
Alessandra Alves Machado
Gomes
Subst.
Mirian Helena G. Pereira
Parceria Estado/Município
Joana Rosimeire da Silva
Martins – 1º Contrato
Marilise Moraes de Souza

Sueli Ap. Telles de Meneses
1º Contrato
Andréia Maria Botaro

Andréia Maria Botaro

Juliana Cristina Martins

Simone Ap. Botaro Bezerra

Maria Rosa N.O.F.Cardoso
Parceria Estado/Município
Maria Rosa N.O.F.Cardoso
Parceria Estado/Município
-----------------------

Parceria Estado/Município
Luciana C. da S. Modena
Parceria Estado/Município
Luciana C. da S. Modena
Parceria Estado/Município
Cristiane Araújo Oliveira Dias
2º Contrato
Martha Heloisa Zaninetti
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Andrade – 4º ano – tarde
EMEF. Jorn. Washington Luiz de
Andrade – 4º ano – tarde
EMEF. Jorn. Washington Luiz de
Andrade – 4º ano – tarde
EMEF. Jorn. Washington Luiz de
Andrade – 2º ano – tarde
EMEIJAEF.(TI) Profª Zuleika V.F.
Velloso – 1º ano – manhã
EMEF. Jorn. Washington Luiz de
Andrade – 3º ano – tarde
EMEF. Jorn. Washington Luiz de
Andrade – 3º ano – tarde
EMEIEF. Catharina Sinotti
2º ao 5º ano – manhã
EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 1º ano – tarde
EMEIEF. Prof. Arcidio Giacomelli
Stel – 3º ano – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
1º ano – tarde
EMEIJAEF. Profª Julia Clombo de
Almeida – 1º ano – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
1º ano – tarde
EMEF. Prof. Próspero Grisi
3º ano – manhã
EMEF. Prof. Iran Rodrigues
2º ano – manhã
EMEIJAEF. Profª Julia Clombo de
Almeida – 5º ano – manhã
EMEF. Prof. Iran Rodrigues
1º ano – tarde
EMEF. Jorn. Washington Luiz de

Unidade/ Classe/ Período

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Afastada para

Licença Médica

Licença Prêmio

Licença Nojo

Atestado Médico

Atestado Médico

Atestado Médico

Atestado Médico

Licença Médica

Programa Reforço/
Recuperação Paralela
Licença Médica

Licença Médica

Falta Abonada

Licença Médica

Licença Médica

Falta Abonada

Curso de Capacitação

Ocorrência

04:00

05:00

04:00

05:00

05:00

05:00

05:00

04:00

05:00

04:00

04:00

05:00

05:00

04:00

05:00

05:00

05:00

Hora/aula
Diária
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39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

Nº

13-05
14-05
17-05
21 a 23/
27 a 29-05
02-05
20 a 28-05

19.374.384

19.374.384

19.374.384

19.374.384

13.559.065-6

35.348.789-2

15 a 29-05
A partir de
02-05
21-05

47.546.660-3

47.546.660-3

22.506.154-5

Rogério Fernandes
Mattos Dias
Rogério Fernandes
Mattos Dias
Rosana Marafon de O.
Martins Santos
Telma Regiane da Silva
Mello

27.970.345-4

02-05

42.346.190-4

27-05

09-05

19.374.384

19.374.384

20-05 a
03-06
08-05

14-05

15.132.687

15.132.687

20-05

Dia/
Período

13.561.933

R.G.

Rick de Souza Bichoff

Souza Nale
Marcia da Silva
Tuckmantel
Maria da Gracia Ferreira
Marcucci
Maria da Gracia Ferreira
Marcucci
Maria de Fátima Pinheiro
dos Santos
Maria de Fátima Pinheiro
dos Santos
Maria de Fátima Pinheiro
dos Santos
Maria de Fátima Pinheiro
dos Santos
Maria de Fátima Pinheiro
dos Santos
Maria de Fátima Pinheiro
dos Santos
Maria Madalena de
Araújo da Costa
Paula dos Santos Oliveira
de Carvalho

Profa. Substituta

Profa. Regente

Vera Lucia Bertollucci da
Silva
Magda Marlene Ap. de S.
Nale Subst.

Jane do Carmo B. Toledo
Parceria Estado/Município
Gisele de Paula Andrade
Subst.
Juliano Manoel Ferreira

Adriana Paula Pinheiro
Barbosa
Fátima Suzete Pereira
1º Contrato
Fátima Suzete Pereira
1º Contrato
Ilsenir Mara Soares
1º Contrato
Fátima Suzete Pereira
2º Contrato

Luana Barbosa da Silva
1º Contrato
Luis Demetrio de Lima
1º Contrato
Cecília Shirley Cuel Assis

Wohnrath
Fátima Suzete Pereira
1º Contrato
Marilise Moraes de Souza
Wohnrath
Célia Ferreira Lima Longo
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EMEF.(TI) CAIC Dr. Eitel Arantes
Dix – 4º ano – manhã
EMEIEF. Catharina Sinotti
1ª e 2ª séries – EJA – noturno
EMEF. Prof. Iran Rodrigues
3ª e 4ª séries - EJA - noturno
EMEIEF. Profª Lenira Papa
1º ano – manhã
EMEF. Jorn. Washington Luiz de
Andrade – 1º ano – tarde

Andrade – 1º ano – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
5º ano – tarde
EMEF. Jorn. Washington Luiz de
Andrade – 1º ano – tarde
EMEF. Prof. Próspero Grisi
4º ano – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
1º ano – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
4º ano – tarde
EMEF. Prof. Próspero Grisi
1º ano – tarde
EMEF. Prof. Próspero Grisi
2º ano – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
5º ano – tarde
EMEIEF. Profª Lenira Papa
5º ano – tarde
EMEIEF. Catharina Sinotti
1º ano – tarde
EMEF.(TI) CAIC Dr. Eitel Arantes
Dix – 5º ano – manhã

Unidade/ Classe/ Período

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Motivos particulares

Licença Médica

Suspensão disciplinar

Motivos particulares

Falta Abonada

Licença Médica

Licença Nojo

Licença Médica

Licença Médica

Atestado Médico

Folga TRE

Reunião de Capacitação

Atestado Médico

Afastada para
Coordenação
Licença Médica

Coordenação
Licença Médica

Ocorrência

02:00

04:00

04:00

04:00

05:00

04:00

04:00

04:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

04:00

02:00

05:00

Hora/aula
Diária
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Profa. Substituta

Uesley Juan Gabriel da
Silva

Nº

40

40.748.652-5

R.G.

Dia/
Período
A partir de
14-05

Profa. Regente
Oficina Ens. Fundamental
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EMEF.(TI) CAIC Dr. Eitel Arantes
Dix - tarde

Unidade/ Classe/ Período

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

-----------------

Ocorrência

Hora/aula
Diária
04:00

Imprensa Oficial do Município
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SEÇÃO DE LICITAÇÃO
Edital nº 67/13
Edital: 67/13. Processo Administrativo: 1170/2013. Pregão
Presencial: 56/13. Objeto: Serviço de Produção Artística
com contratação de banda e sonorização, para os eventos
“Café com Chorinho” e “Bailão da FEPASA”. O Edital será
disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura
Municipal de Pirassununga - http://www.pirassununga.
sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada
do Edital diretamente na Seção de Licitação, à rua Galício
Del Nero, nº 51 - Centro, mediante o recolhimento da taxa
no valor de R$ 43,96 (quarenta e três reais e noventa e
seis centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia 4
de junho até o dia 14 de junho de 2013. Os envelopes
deverão ser protocolados até às 9 horas do dia 17 de junho
de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 68/13
Edital: 68/13. Processo Administrativo: 2163/2013.
Pregão Presencial: 57/13. Objeto: Aquisição de câmara
refrigerada para conservação de cadáveres. O Edital será
disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura
Municipal de Pirassununga - http://www.pirassununga.
sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada
do Edital diretamente na Seção de Licitação, à rua Galício
Del Nero, nº 51 - Centro, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 40,82 (quarenta reais e oitenta e
dois centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia
4 de junho até o dia 14 de junho de 2013. Os envelopes
deverão ser protocolados até às 14 horas do dia 17 de
junho de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço
acima.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 69/13
Edital: 69/13. Processo Administrativo: 2286/2013. Pregão
Presencial: 58/13. Objeto: a aquisição de equipamentos
para o Setor de Parques e Jardins. O Edital será
disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura
Municipal de Pirassununga- http://www.pirassununga.
sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada do
Edital diretamente na Seção de Licitação, à rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 31,40 (trinta e um reais e quarenta centavos),
na Seção de Tributação, a partir do dia 4 de junho até
o dia 17 de junho de 2013. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 18 de junho de 2013,
na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 70/13
Edital: 70/13. Processo Administrativo: 2162/2013.
Pregão Presencial: 59/13. Objeto: a contratação de
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empresa especializada para a realização de curso de
aprimoramento para os Guardas Municipais. O Edital será
disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura
Municipal de Pirassununga - http://www.pirassununga.
sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada do
Edital diretamente na Seção de Licitação, à rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 43,96 (quarenta e três reais e noventa e seis
centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia 4 de
junho até o dia 17 de junho de 2013. Os envelopes deverão
ser protocolados até às 14 horas do dia 18 de junho de
2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 71/13
Edital: 71/13. Processo Administrativo: 2269/2013.
Pregão Presencial: 60/13. Objeto: Aquisição de móveis
de escritório. O Edital será disponibilizado gratuitamente
através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga
- http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações,
ficando facultada a retirada do Edital diretamente na Seção
de Licitação, à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, mediante
o recolhimento da taxa no valor de R$ 36,11 (trinta e seis
reais e onze centavos), na Seção de Tributação, a partir do
dia 4 de junho até o dia 19 de junho de 2013. Os envelopes
deverão ser protocolados até às 9 horas do dia 20 de junho
de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital nº 72/13
Edital: 72/13. Processo Administrativo: 306/2011. Pregão
Presencial: 61/13. Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de captura e
apreensão de animais errantes de pequeno e grande
portes. O Edital será disponibilizado gratuitamente através
do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga - http://
www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações, ficando
facultada a retirada do Edital diretamente na Seção de
Licitação, à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 42,39 (quarenta e dois
reais e trinta e nove centavos), na Seção de Tributação,
a partir do dia 4 de junho até o dia 21 de junho de 2013.
Os envelopes deverão ser protocolados até às 9 horas do
dia 24 de junho de 2013, na Seção de Comunicações, no
endereço acima.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins
Chefe da Seção de Licitação.

*-*-*-*-*
Edital de Reabertura
Edital: 48/13. Processo Administrativo: 1288/2013. Pregão
Presencial: 42/13. Objeto: Aquisição de água mineral para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo. O Edital será disponibilizado gratuitamente
através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga
http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações,
ficando facultada a retirada do Edital diretamente na
Seção de Licitação, à rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 42,39
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(quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), na Seção
de Tributação, a partir do dia 4 de junho até o dia 18 de
junho de 2013. Os envelopes deverão ser protocolados
até às 9 horas do dia 19 de junho de 2013, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 3 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins
Chefe da Seção de Licitação.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
CÂMARA
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 44/2013
Otacílio José Barreiros, Presidente da Câmara Municipal
de Pirassununga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, baixa o seguinte ato:
Art. 1º Fica, a partir desta data, arquivado os seguintes
Projetos de Lei, abaixo relacionados, com supedâneo na
Resolução nº 107, de 22 de março de 1966:
a) Projeto de Lei Complementar nº 02/2010, de autoria
do Executivo Municipal, que visa alterar e acrescer
dispositivos na Lei Complementar nº 75, de 28 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº
85, de 15 de dezembro de 2008 e dá outras providências;
b) Projeto de Lei nº 24/2012, de autoria do Executivo
Municipal, que
dispõe sobre a Reorganização da
Estrutura Administrativa e a Reestruturação do Quadro de
Empregos Permanentes e do Quadro de Empregos em
Comissão da Prefeitura Municipal de Pirassununga.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 26 de junho de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente
Publicado na Portaria e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral
*-*-*-*-*
DECRETO LEGISLATIVO Nº 202/2013
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA APROVA
E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido ao Senhor ELZO DE MELLO, o
título de “HONRA AO MÉRITO”.
Art. 2º As despesas decorrentes com este Decreto
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pirassununga, 12 de junho de 2013.
Otacílio José Barreiros
Presidente
Publicado na Portaria
desta Câmara e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral
*-*-*-*-*
DECRETO LEGISLATIVO Nº 203/2013
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA APROVA
E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido ao Senhor TEMOTEO
RODRIGUES DUARTE, o título de “CIDADÃO

PIRASSUNUNGUENSE”.
Art. 2º As despesas decorrentes com este Decreto
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pirassununga, 12 de junho de 2013.
Otacílio José Barreiros
5.
Presidente
Publicado na Portaria
desta Câmara e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral
*-*-*-*-*
DECRETO LEGISLATIVO Nº 204/2013
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA APROVA
E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido ao Professor Doutor JOÃO
GRANDINO RODAS, o título de “CIDADÃO
PIRASSUNUNGUENSE”.
Art. 2º As despesas decorrentes com este Decreto
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pirassununga, 12 de junho de 2013.
Otacílio José Barreiros
6.
Presidente
Publicado na Portaria
desta Câmara e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral
*-*-*-*-*
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO Nº 05/2012
Processo de Licitação nº 05/2012 - Dispensa - Contrato
nº 05/2012 - Extrato de Contrato nº 05/2012 - Contratada:
PAULO TADEU CAMPOS – M.E. - ESTACIONAMENTO
ARCO ÍRIS – Objeto: Serviço de estacionamento –
depósito de dois veículos da Câmara Municipal: Veículo
Peugeot Allure – 2011/2012 – Frota: 2; e Veículo VWSantana – 2000/2000 – Frota: 1 – Valor: R$ 1.800,00
(hum mil e oitocentos reais) - Vigência: 12 meses, a partir
de 23 de junho de 2013. Assinatura: 19 de junho de 2013.
Pirassununga, 19 de junho de 2013.
Otacílio José Barreiros
Presidente
*-*-*-*-*
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2013
Processo nº 07/2013. Dispensa de Licitação - Serviços.
Contrato nº 05/2013. Extrato de Contrato nº 05/2013.
Contratada: FERNANDO MEIRELLES VIEIRA – ME.
Valor: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
Assinatura: 6 de junho de 2013. Objeto: Instalação de
Novo Servidor de Rede e Manutenção e Atualização do
Servidor Linux e Banco de Dados. Vigência: 12 (doze)
meses. Proponentes: 2 (dois).
Pirassununga, 6 de junho de 2013
Otacílio José Barreiros
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Presidente
*-*-*-*-*
2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº
03/2012
Processo de Licitação nº 02/2012. Convite nº 02/2012 Contrato nº 03/2012. Extrato de Contrato nº 03/2012.
Contratada: GB Informática Ltda.. Valor estimado: R$
180,00 (cento e oitenta reais). Objeto: Fica incluído
nos serviços de transmissão das sessões por servidor
steaming, as audiências públicas. Assinatura: 3 de
junho de 2013. Vigência: 12 (doze) meses, acompanha o
contrato principal.
Pirassununga, 3 de junho de 2013
Otacílio José Barreiros
Presidente
*-*-*-*-*
EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2013
Processo de Licitação nº 05/2013. Dispensa / Serviços
- Contrato nº 06/2013. Extrato de Contrato nº 06/2013.
Contratada: Kast Assessoria e Consultoria em Segurança
do Trabalho e Gestão Ambiental Ltda.. Valor: R$ 1.450,00
(um mil, quatrocentros e cinquenta reais). Objeto: Serviço
de segurança e saúde no trabalho dos servidores
camarários. Assinatura: 10 de junho de 2013. Vigência: 12
(doze) meses. Proponentes: 1.
Pirassununga, 10 de junho de 2013
Otacílio José Barreiros
Presidente
*-*-*-*-*
PORTARIAS
Otacílio José Barreiros, Presidente da Câmara
Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, edita a (s) seguinte (s)
Portaria (s):
Nº 535/2013 de 12 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve conceder, a partir de 17 de
junho de 2013, 20 (vinte) dias de férias, referente ao
período aquisitivo de 25 de agosto de 2011 à 25 de agosto
de 2012, à servidora CARLA MARIA BASILICI BATISTA,
Chefe de Zeladoria e Serviços Diversos, devendo retornar
ao serviço no dia 7 de julho de 2013.
Nº 536/2013 de 12 de junho de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, de 17 de junho
de 2013 a 6 de julho de 2013, o,servidor LEANDRO
CHRISTOPHER BUENO DE SOUZA, Ajudente de
Serviços Diversos, para responder pelas funções de Chefe
de Zeladoria e Serviços Diversos, em vista do gozo das
férias concedidas à servidora CARLA MARIA BASILICI
BATISTA.
Otacílio José Barreiros
Presidente
Publicado na Portaria e IOM
Data supra
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral
*-*-*-*-*
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