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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 113, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2013
“Dispõe sobre a criação da Ouvidoria Geral da Guarda Civil Municipal de Pirassununga na Estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Pública e dá outras providências”..................................

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1° Fica criada, na estrutura da Secretaria Municipal
de Segurança Pública, a Ouvidoria Geral da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga, órgão permanente, autônomo
e independente.
Art. 2º À Ouvidoria Geral da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga compete:
I - receber:
a) denúncias, reclamações e representações sobre atos
considerados arbitrários, indecorosos ou que violem os
direitos humanos individuais ou coletivos praticados por
integrantes do Quadro de Servidores da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga;
b) sugestões sobre o funcionamento dos serviços da
Guarda Civil Municipal de Pirassununga;
c) sugestões de integrantes do Quadro de Servidores
da Guarda Civil Municipal de Pirassununga sobre o
funcionamento dos serviços, bem como denúncias a
respeito de atos irregulares praticados na execução desses
serviços, inclusive por superiores hierárquicos.
II - verificar a pertinência das denúncias, reclamações
e representações, propondo à Corregedoria Geral da
Guarda Civil Municipal de Pirassununga, a instauração
de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas
à apuração das responsabilidades administrativas, civis e
criminais.
III - propor ao Supervisor da Guarda Civil Municipal:
a) a adoção das providências que entender pertinentes,
necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à
população pela Guarda Civil Municipal de Pirassununga;
b) a realização de pesquisas, seminários e cursos versando
sobre assuntos de interesse da segurança e sobre temas
ligados aos direitos humanos, divulgando os resultados
desses eventos.
IV - organizar e manter atualizado arquivo da documentação
relativa às denúncias, às reclamações, às representações
e às sugestões recebidas;
V - elaborar e publicar, trimestral e anualmente, relatórios
de suas atividades;
VI - requisitar, diretamente, de qualquer órgão, informações,
certidões, cópias de documentos ou volumes de autos
relacionados com investigações em curso;
VII - dar conhecimento, sempre que solicitado, das
denúncias, reclamações e representações recebidas pela
Ouvidoria à Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de
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Segurança Pública.
§ 1° Quando solicitado, a Ouvidoria manterá sigilo sobre
denúncias e reclamações que receber, bem como sua
fonte, assegurando a proteção dos denunciantes.
§ 2° A Ouvidoria Geral da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga manterá serviço telefônico, destinado a
receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo
da fonte de informação.
Art. 3° A Ouvidoria Geral da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga será composta de um Ouvidor-Geral e
um Ouvidor-Adjunto, com autonomia e independência,
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
após indicação do Supervisor da Guarda Civil Municipal
e aprovação pelo Secretário Municipal de Segurança
Pública, os quais serão escolhidos entre servidores efetivos
e estáveis da municipalidade que não estejam impedidos
nos termos do art. 91, § 2.°, da LOM, para o período de 02
(dois) anos, permitida uma recondução.
Parágrafo único. A destituição dos nomeados aos referidos
cargos em comissão será precedida de decisão motivada
do Chefe do Poder Executivo, após apuração dos fatos
que motivaram a destituição, sem prejuízo de eventual
afastamento preventivo para resguardo do interesse
público.
Art. 4° Ficam criados na Estrutura da Guarda Civil Municipal,
os cargos de Ouvidor Geral e Ouvidor Adjunto, referidos no
artigo anterior, que constituirão serviço público relevante,
não remunerado.
Art. 5° O Ouvidor Geral da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga será substituído, nas suas ausências ou
impedimentos pelo Ouvidor Adjunto.
Art. 6° A Prefeitura do Município disponibilizará a Ouvidoria
todo apoio técnico e administrativo necessário ao exercício
de suas atribuições.
Art. 7º Os atos oficiais da Ouvidoria Geral da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga serão publicados na Imprensa
Oficial do Município.
Art. 8° As despesas resultantes da aplicação desta Lei
Complementar correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9º A presente Lei Complementar será regulamentada
por ato da Prefeita Municipal.
Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI COMPLEMENTAR Nº 114, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 2013
“Dispõe sobre a criação da Corregedoria Geral da Guarda Civil
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1.
A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1° Fica criada a Corregedoria da Guarda Civil Municipal
de Pirassununga, vinculada a Secretaria Municipal de
Segurança Pública, com o objetivo fundamental de
oferecer transparência às ações da instituição e de pautar
no exercício democrático, da justiça e da ética as posturas
e atitudes da corporação local, na forma estabelecida nesta
Lei Complementar.
Art. 2° Compete à Corregedoria da Guarda Civil Municipal
de Pirassununga:
I - receber e apurar as infrações disciplinares atribuídas aos
servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda
Civil Municipal de Pirassununga;
II - realizar visita de inspeção e correições extraordinárias,
em qualquer unidade da Guarda Civil Municipal, remetendo
sempre, relatório reservado ao Supervisor da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga;
III - apreciar as representações que lhe forem dirigidas
relativamente à atuação irregular de servidores integrantes
do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga, bem como propor à supervisão da
Guarda Civil Municipal a instauração de sindicâncias
administrativas e de procedimentos disciplinares, para
a apuração de infrações administrativas atribuídas aos
referidos servidores;
IV - promover investigação sobre o comportamento ético,
social e funcional dos candidatos a cargos na Guarda
Civil Municipal, bem como dos ocupantes desses cargos
em estágio probatório e dos indicados para o exercício de
chefias, observadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis;
V - julgar os recursos de comportamento dos servidores
integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal
de Pirassununga;
VI - instaurar procedimentos, inclusive processos
administrativos, para apurar infrações disciplinares
imputadas aos integrantes do Quadro de Pessoal da
Guarda Civil Municipal de Pirassununga, observando o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;
VII - aplicar penalidades, na forma prevista em Lei.
Art. 3° A Corregedoria da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga será constituída de 3 (três) membros e seus
respectivos suplentes, sendo:
a) Um (1) membro titular, Corregedor-Geral e um (1)
suplente, designados dentre integrantes da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga pelo Chefe do Poder Executivo;
b) Um (1) membro titular, Corregedor-Adjunto e um (1)

suplente, designados dentre os servidores da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga pelo Chefe do Poder Executivo;
c) Um (1) membro titular, Corregedor-Auxiliar e um (1)
Suplente, designados dentre os servidores do Município
de Pirassununga pelo Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. A destituição dos nomeados aos referidos
cargos em comissão será precedida de decisão motivada
do Chefe do Poder Executivo, após apuração dos fatos
que motivaram a destituição, sem prejuízo de eventual
afastamento preventivo para resguardo do interesse
público.
Art. 4° Os candidatos aos cargos de Corregedor Geral,
Corregedor Adjunto e Corregedor Auxiliar, deverão atender
aos seguintes requisitos:
I - não estejam impedidos nos termos do art. 91, § 2.°, da
LOM;
II - ter no mínimo 10 (dez) anos como integrante do Quadro
de Servidores Municipais.
Art. 5° Compete ao Corregedor Geral da Guarda Civil
Municipal de Pirassununga:
I - coordenar os trabalhos da Corregedoria Geral da
Guarda Civil Municipal;
II – Instaurar os procedimentos disciplinares e processos
administrativos previstos em regulamento, concluindo-os
no prazo de 30 (trinta) dias, salvo quando a complexidade
do fato exigir prazo maior para a conclusão, cabendo ao
Procurador-Geral do Município a delimitação do tempo
razoável para a ultimação das diligências;
III – Presidir as apurações de faltas disciplinares e
funcionais dos integrantes da Guarda Civil Municipal e os
respectivos processos administrativos;
IV - fazer cumprir todas as sanções disciplinares aplicadas
pela Corregedoria aos integrantes do Quadro de Pessoal
da Guarda Civil Municipal de Pirassununga, elencadas no
respectivo regulamento interno;
V - encaminhar todos os procedimentos e relatórios das
infrações apuradas à Procuradoria-Geral do Município
para as providências administrativas e judiciais cabíveis.
§ 1º As requisições feitas pelo Corregedor Geral da
Guarda Civil Municipal de Pirassununga aos Órgãos do
Poder Executivo deverão ser atendidas no prazo de 10
(dez) dias de seu recebimento, sendo o não atendimento
considerado falta disciplinar grave.
§ 2º Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no
parágrafo anterior, a autoridade responsável pelo Órgão
do Poder Executivo comunicará o fato por escrito ao
Corregedor Geral, até 72 (setenta e duas) horas antes do
vencimento do prazo, caso em que o Corregedor Geral
poderá prorrogá-lo por até 30 (trinta) dias.
Art. 6° Compete aos demais membros da Corregedoria
da Guarda Civil Municipal de Pirassununga, exercer as
atribuições de competência da Corregedoria Geral da
Guarda Civil Municipal de Pirassununga, em especial
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aquelas que forem definidas no ato que regulamentar
esta Lei Complementar e as que forem delegadas pelo
Corregedor Geral.
Art. 7° As comunicações de irregularidades ou infrações
cometidas pelos membros da Corregedoria Geral da Guarda
Civil Municipal de Pirassununga serão encaminhadas
diretamente ao Supervisor da Guarda Civil Municipal,
que constituirá uma comissão especial, composta por 3
(três) integrantes, que exercerão a função de corregedor,
procedendo às apurações, instaurando os procedimentos
e aplicando as penalidades cabíveis.
Parágrafo único. Ao constituir a comissão especial, o
Supervisor da Guarda Civil Municipal indicará 2 (dois) dos
integrantes da Guarda Civil Municipal de Pirassununga
para compor a comissão especial.
Art. 8° Fica o Poder Executivo autorizado a expedir as
normas regulamentares para a fiel execução da presente
Lei Complementar.
Art. 9° A função de membro da Corregedoria é considerada
de interesse público relevante para o Município e não será
remunerada.
Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI COMPLEMENTAR Nº 115, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 2013
“Dispõe sobre a instalação de sistema de monitoramento e gravação
eletrônica de imagens através de circuito fechado de televisão nas
áreas internas abertas ao público e externas das agências bancárias,
casas lotéricas e correspondentes bancários e dá outras providências.”.........................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1º Ficam as agências bancárias, casas lotéricas e
correspondentes bancários, em sua sede ou caixa de
auto-atendimento, localizado fora da agência ou sede,
do município de Pirassununga, obrigados a instalarem às
suas expensas, sistema de monitoramento por imagem,
através de circuito fechado de televisão (CFTV), que
capture ininterruptamente a movimentação de pessoas,
usuárias ou não de seus serviços, em toda a área interna
de acesso público e de sua área externa, abrangendo
toda a fachada bem como o lado direito e o esquerdo
numa distância mínima de 80 (oitenta) metros para cada
lado e a parte frontal num raio de 180º (cento e oitenta
graus).
Parágrafo único. Em se tratando de imóveis de esquina,
ambos os lados deverão atender o disposto no artigo 1º,
bem como, havendo estacionamento interno, este deverá
ser integralmente monitorado por imagem.
Art. 2º O sistema de monitoramento deverá ter recursos
de gravação de boa resolução das imagens capturadas

que possibilitem a identificação e o reconhecimento das
pessoas que transitarem pelos locais monitorados, com
datas e horários respectivos, que deverão permanecer
armazenadas em arquivo destinado a pesquisa por
requisição das autoridades competentes, pelo prazo
mínimo de 90 (noventa) dias.
Art. 3º As instituições financeiras e casa lotéricas terão
o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação da presente lei complementar, para adotar os
procedimentos necessários para o perfeito funcionamento
do sistema, sob pena da aplicação das penalidades
previstas no artigo 4º desta lei complementar.
Art. 4º O descumprimento das obrigações previstas nesta
lei complementar acarretará ao infrator as seguintes
penalidades:
I – pela não implementação ou implementação parcial do
sistema: 2.000 (duas mil) UFM’s;
II – pelo não funcionamento ou funcionamento
inadequado do sistema: 2.000 (duas mil) UFM’s, por
ocorrência.
Parágrafo único. As multas previstas nos incisos I e II
deste artigo poderão ser aplicadas de forma cumulativa.
Art. 5º Os equipamentos utilizados para o cumprimento
das obrigações previstas nesta lei complementar deverão
ser devidamente homologados pelos órgãos competentes
da municipalidade.
Art. 6º Caberá ao Poder Executivo a delegação de
competência para a fiscalização bem como expedir as
instruções complementares que entender necessárias
e adequadas para que os órgãos da administração
observem as regras estabelecidas nesta lei
complementar.
Art. 7º Fica vedada a concessão ou renovação de alvará
de funcionamento às instituições financeiras e casas
lotéricas que não estejam cumprindo as obrigações
previstas nesta lei complementar.
Art. 8º A partir da vigência desta lei complementar,
nenhuma reforma, ampliação e construção para uso de
instituições financeiras e casas lotéricas poderão ser
aprovadas sem que conste dos respectivos projetos
a previsão de instalação dos respectivos sistemas de
monitoramento, bem como será vedada a concessão de
“Habite-se” se não confirmado pelos órgãos competentes
o seu funcionamento.
Art. 9º Esta Lei Complementar será regulamentada
pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da sua publicação.
Art. 10. Esta Lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 28 DE NOVEMBRO
DE 2013
“Dá nova definição ao perímetro urbano do Distrito Sede do
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Município de Pirassununga e determina outras providências”...

2.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
3.
Art. 1º O Perímetro Urbano do Município de Pirassununga
passa a obedecer à seguinte delimitação: a descrição se
inicia no vértice inicia-se no Marco 00, localizado na
margem esquerda da Rodovia SP 330, sentido Pirassununga
– Ribeirão Preto, na confluência com a margem direita da
Rodovia SP 225, sentido Analândia; do vértice MARCO 0
segue até o vértice MARCO 1 no azimute de 242°25’34”,
na extensão de 489,34 m; do vértice MARCO 1 segue até
o vértice MARCO 2 no azimute de 341°28’33”, na extensão
de 4.238,81 m; do vértice MARCO 2 segue até o vértice
MARCO 3 no azimute de 292°30’26”, na extensão de
1.314,40 m; do vértice MARCO 3 segue até o vértice
MARCO 4 no azimute de 341°11’51”, na extensão de
1.745,61 m; do vértice MARCO 4 segue até o vértice
MARCO 5 no azimute de 341°28’33”, na extensão de
860,10 m; do vértice MARCO 5 segue até o vértice MARCO
6 no azimute de 112°10’29”, na extensão de 1.319,00 m;
do vértice MARCO 6 segue até o vértice MARCO 7 no
azimute de 112°10’32”, na extensão de 1.249,51 m; do
vértice MARCO 7 segue até o vértice MARCO 8 no azimute
de 120°42’11”, na extensão de 94,21 m; do vértice MARCO
8 segue até o vértice MARCO 9 no azimute de 160°20’05”,
na extensão de 135,50 m; do vértice MARCO 9 segue até
o vértice MARCO 10 no azimute de 152°09’15”, na
extensão de 58,02 m; do vértice MARCO 10 segue até o
vértice MARCO 11 no azimute de 138°29’19”, na extensão
de 78,86 m; do vértice MARCO 11 segue até o vértice
MARCO 12 no azimute de 117°58’05”, na extensão de
143,61 m; do vértice MARCO 12 segue até o vértice
MARCO 13 no azimute de 132°45’11”, na extensão de
31,25 m; do vértice MARCO 13 segue até o vértice MARCO
14 no azimute de 133°03’47”, na extensão de 35,25 m; do
vértice MARCO 14 segue até o vértice MARCO 15 no
azimute de 139°47’23”, na extensão de 52,75 m; do vértice
MARCO 15 segue até o vértice MARCO 16 no azimute de
150°06’08”, na extensão de 535,24 m; do vértice MARCO
16 segue até o vértice MARCO 17 no azimute de 50°29’27”,
na extensão de 33,18 m; do vértice MARCO 17 segue até
o vértice MARCO 18 no azimute de 42°23’35”, na extensão
de 16,11 m; do vértice MARCO 18 segue até o vértice
MARCO 19 no azimute de 38°59’24”, na extensão de
32,24 m; do vértice MARCO 19 segue até o vértice MARCO
20 no azimute de 45°38’05”, na extensão de 24,98 m; do
vértice MARCO 20 segue até o vértice MARCO 21 no
azimute de 60°17’39”, na extensão de 33,84 m; do vértice
MARCO 21 segue até o vértice MARCO 22 no azimute de
58°05’04”, na extensão de 212,43 m; do vértice MARCO
22 segue até o vértice MARCO 23 no azimute de 27°56’59”,
na extensão de 21,32 m; do vértice MARCO 23 segue até
o vértice MARCO 24 no azimute de 42°07’49”, na extensão
de 23,46 m; do vértice MARCO 24 segue até o vértice
MARCO 25 no azimute de 56°41’34”, na extensão de
22,62 m; do vértice MARCO 25 segue até o vértice MARCO
26 no azimute de 64°26’51”, na extensão de 22,52 m; do
vértice MARCO 26 segue até o vértice MARCO 27 no
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azimute de 54°16’16”, na extensão de 10,73 m; do vértice
MARCO 27 segue até o vértice MARCO 28 no azimute de
49°47’15”, na extensão de 114,54 m; do vértice MARCO
28 segue até o vértice MARCO 29 no azimute de 45°24’40”,
na extensão de 15,32 m; do vértice MARCO 29 segue até
o vértice MARCO 30 no azimute de 36°52’54”, na extensão
de 65,76 m; do vértice MARCO 30 segue até o vértice
MARCO 31 no azimute de 9°51’35”, na extensão de 71,83
m; do vértice MARCO 31 segue até o vértice MARCO 32
no azimute de 24°49’21”, na extensão de 93,18 m; do
vértice MARCO 32 segue até o vértice MARCO 33 no
azimute de 42°03’30”, na extensão de 89,07 m; do vértice
MARCO 33 segue até o vértice MARCO 34 no azimute de
55°16’38”, na extensão de 93,85 m; do vértice MARCO 34
segue até o vértice MARCO 35 no azimute de 32°42’12”,
na extensão de 322,61 m; do vértice MARCO 35 segue até
o vértice MARCO 36 no azimute de 33°13’54”, na extensão
de 39,37 m; do vértice MARCO 36 segue até o vértice
MARCO 37 no azimute de 39°17’28”, na extensão de
65,90 m; do vértice MARCO 37 segue até o vértice MARCO
38 no azimute de 41°42’40”, na extensão de 64,59 m; do
vértice MARCO 38 segue até o vértice MARCO 39 no
azimute de 54°21’09”, na extensão de 21,90 m; do vértice
MARCO 39 segue até o vértice MARCO 40 no azimute de
67°00’15”, na extensão de 34,14 m; do vértice MARCO 40
segue até o vértice MARCO 41 no azimute de 352°42’18”,
na extensão de 294,52 m; do vértice MARCO 41 segue até
o vértice MARCO 42 no azimute de 314°12’00”, na
extensão de 364,38 m; do vértice MARCO 42 segue até o
vértice MARCO 43 no azimute de 310°08’31”, na extensão
de 79,43 m; do vértice MARCO 43 segue até o vértice
MARCO 44 no azimute de 312°15’04”, na extensão de
25,41 m; do vértice MARCO 44 segue até o vértice MARCO
45 no azimute de 315°42’56”, na extensão de 126,78 m;
do vértice MARCO 45 segue até o vértice MARCO 46 no
azimute de 317°06’51”, na extensão de 53,60 m; do vértice
MARCO 46 segue até o vértice MARCO 47 no azimute de
314°47’24”, na extensão de 30,72 m; do vértice MARCO
47 segue até o vértice MARCO 48 no azimute de
322°21’07”, na extensão de 281,86 m; do vértice MARCO
48 segue até o vértice MARCO 49 no azimute de
325°33’28”, na extensão de 140,96 m; do vértice MARCO
49 segue até o vértice MARCO 50 no azimute de
329°43’15”, na extensão de 24,57 m; do vértice MARCO
50 segue até o vértice MARCO 51 no azimute de
325°52’15”, na extensão de 47,38 m; do vértice MARCO
51 segue até o vértice MARCO 52 no azimute de
328°53’25”, na extensão de 24,54 m; do vértice MARCO
52 segue até o vértice MARCO 53 no azimute de
336°14’56”, na extensão de 25,78 m; do vértice MARCO
53 segue até o vértice MARCO 54 no azimute de
341°26’56”, na extensão de 30,56 m; do vértice MARCO
54 segue até o vértice MARCO 55 no azimute de
345°12’48”, na extensão de 237,51 m; do vértice MARCO
55 segue até o vértice MARCO 56 no azimute de
346°26’38”, na extensão de 70,89 m; do vértice MARCO
56 segue até o vértice MARCO 57 no azimute de
340°14’35”, na extensão de 76,36 m; do vértice MARCO
57 segue até o vértice MARCO 58 no azimute de
337°39’03”, na extensão de 19,29 m; do vértice MARCO
58 segue até o vértice MARCO 59 no azimute de
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330°25’58”, na extensão de 35,32 m; do vértice MARCO
59 segue até o vértice MARCO 60 no azimute de
329°57’56”, na extensão de 28,86 m; do vértice MARCO
60 segue até o vértice MARCO 61 no azimute de
323°19’55”, na extensão de 63,65 m; do vértice MARCO
61 segue até o vértice MARCO 62 no azimute de 32°42’29”,
na extensão de 968,13 m; do vértice MARCO 62 segue até
o vértice MARCO 63 no azimute de 44°27’41”, na extensão
de 179,37 m; do vértice MARCO 63 segue até o vértice
MARCO 64 no azimute de 64°14’00”, na extensão de
80,30 m; do vértice MARCO 64 segue até o vértice MARCO
65 no azimute de 72°25’53”, na extensão de 93,83 m; do
vértice MARCO 65 segue até o vértice MARCO 66 no
azimute de 53°39’57”, na extensão de 33,42 m; do vértice
MARCO 66 segue até o vértice MARCO 67 no azimute de
47°40’00”, na extensão de 75,98 m; do vértice MARCO 67
segue até o vértice MARCO 68 no azimute de 52°16’18”,
na extensão de 87,16 m; do vértice MARCO 68 segue até
o vértice MARCO 69 no azimute de 65°03’01”, na extensão
de 455,94 m; do vértice MARCO 69 segue até o vértice
MARCO 70 no azimute de 65°01’16”, na extensão de 7,49
m; do vértice MARCO 70 segue até o vértice MARCO 71
no azimute de 175°43’59”, na extensão de 41,14 m; do
vértice MARCO 71 segue até o vértice MARCO 72 no
azimute de 174°56’44”, na extensão de 131,33 m; do
vértice MARCO 72 segue até o vértice MARCO 73 no
azimute de 174°48’16”, na extensão de 68,26 m; do vértice
MARCO 73 segue até o vértice MARCO 74 no azimute de
177°54’39”, na extensão de 6,54 m; do vértice MARCO 74
segue até o vértice MARCO 75 no azimute de 175°17’56”,
na extensão de 6,54 m; do vértice MARCO 75 segue até o
vértice MARCO 76 no azimute de 172°41’09”, na extensão
de 6,54 m; do vértice MARCO 76 segue até o vértice
MARCO 77 no azimute de 170°04’25”, na extensão de
6,54 m; do vértice MARCO 77 segue até o vértice MARCO
78 no azimute de 167°27’41”, na extensão de 6,54 m; do
vértice MARCO 78 segue até o vértice MARCO 79 no
azimute de 164°50’54”, na extensão de 6,54 m; do vértice
MARCO 79 segue até o vértice MARCO 80 no azimute de
162°14’11”, na extensão de 6,54 m; do vértice MARCO 80
segue até o vértice MARCO 81 no azimute de 159°37’26”,
na extensão de 6,54 m; do vértice MARCO 81 segue até o
vértice MARCO 82 no azimute de 157°00’40”, na extensão
de 6,54 m; do vértice MARCO 82 segue até o vértice
MARCO 83 no azimute de 154°23’54”, na extensão de
6,54 m; do vértice MARCO 83 segue até o vértice MARCO
84 no azimute de 150°34’04”, na extensão de 30,01 m; do
vértice MARCO 84 segue até o vértice MARCO 85 no
azimute de 150°33’59”, na extensão de 24,28 m; do vértice
MARCO 85 segue até o vértice MARCO 86 no azimute de
151°57’51”, na extensão de 32,07 m; do vértice MARCO
86 segue até o vértice MARCO 87 no azimute de
158°06’03”, na extensão de 8,54 m; do vértice MARCO 87
segue até o vértice MARCO 88 no azimute de 161°19’25”,
na extensão de 8,54 m; do vértice MARCO 88 segue até o
vértice MARCO 89 no azimute de 164°32’43”, na extensão
de 8,54 m; do vértice MARCO 89 segue até o vértice
MARCO 90 no azimute de 167°46’04”, na extensão de
8,54 m; do vértice MARCO 90 segue até o vértice MARCO
91 no azimute de 170°59’24”, na extensão de 8,54 m; do
vértice MARCO 91 segue até o vértice MARCO 92 no

azimute de 174°12’42”, na extensão de 8,54 m; do vértice
MARCO 92 segue até o vértice MARCO 93 no azimute de
177°26’06”, na extensão de 8,54 m; do vértice MARCO 93
segue até o vértice MARCO 94 no azimute de 180°39’25”,
na extensão de 8,54 m; do vértice MARCO 94 segue até o
vértice MARCO 95 no azimute de 183°52’44”, na extensão
de 8,54 m; do vértice MARCO 95 segue até o vértice
MARCO 96 no azimute de 187°06’03”, na extensão de
8,54 m; do vértice MARCO 96 segue até o vértice MARCO
97 no azimute de 192°22’33”, na extensão de 22,74 m; do
vértice MARCO 97 segue até o vértice MARCO 98 no
azimute de 190°00’39”, na extensão de 14,27 m; do vértice
MARCO 98 segue até o vértice MARCO 99 no azimute de
126°22’48”, na extensão de 100,19 m; do vértice MARCO
99 segue até o vértice MARCO 100 no azimute de
17°00’27”, na extensão de 90,42 m; do vértice MARCO
100 segue até o vértice MARCO 101 no azimute de
29°13’21”, na extensão de 21,20 m; do vértice MARCO
101 segue até o vértice MARCO 102 no azimute de
18°56’58”, na extensão de 19,07 m; do vértice MARCO
102 segue até o vértice MARCO 103 no azimute de
343°19’57”, na extensão de 17,38 m; do vértice MARCO
103 segue até o vértice MARCO 104 no azimute de
13°04’06”, na extensão de 26,44 m; do vértice MARCO
104 segue até o vértice MARCO 105 no azimute de
28°35’32”, na extensão de 84,51 m; do vértice MARCO
105 segue até o vértice MARCO 106 no azimute de
36°29’45”, na extensão de 25,50 m; do vértice MARCO
106 segue até o vértice MARCO 107 no azimute de
21°34’16”, na extensão de 10,23 m; do vértice MARCO
107 segue até o vértice MARCO 108 no azimute de
30°04’34”, na extensão de 31,22 m; do vértice MARCO
108 segue até o vértice MARCO 109 no azimute de
34°28’02”, na extensão de 34,32 m; do vértice MARCO
109 segue até o vértice MARCO 110 no azimute de
33°26’38”, na extensão de 30,24 m; do vértice MARCO
110 segue até o vértice MARCO 111 no azimute de
43°57’52”, na extensão de 24,19 m; do vértice MARCO
111 segue até o vértice MARCO 112 no azimute de
133°58’57”, na extensão de 102,06 m; do vértice MARCO
112 segue até o vértice MARCO 113 no azimute de
133°58’57”, na extensão de 701,14 m; do vértice MARCO
113 segue até o vértice MARCO 114 no azimute de
134°22’35”, na extensão de 55,24 m; do vértice MARCO
114 segue até o vértice MARCO 115 no azimute de
90°57’33”, na extensão de 8,96 m; do vértice MARCO 115
segue até o vértice MARCO 116 no azimute de 24°48’41”,
na extensão de 15,49 m; do vértice MARCO 116 segue até
o vértice MARCO 117 no azimute de 103°51’03”, na
extensão de 502,02 m; do vértice MARCO 117 segue até o
vértice MARCO 118 no azimute de 103°50’51”, na
extensão de 2,61 m; do vértice MARCO 118 segue até o
vértice MARCO 119 no azimute de 104°23’43”, na
extensão de 14,21 m; do vértice MARCO 119 segue até o
vértice MARCO 120 no azimute de 104°12’27”, na
extensão de 7,96 m; do vértice MARCO 120 segue até o
vértice MARCO 121 no azimute de 104°12’29”, na
extensão de 180,41 m; do vértice MARCO 121 segue até
o vértice MARCO 122 no azimute de 201°37’34”, na
extensão de 44,92 m; do vértice MARCO 122 segue até o
vértice MARCO 123 no azimute de 217°09’57”, na
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extensão de 21,62 m; do vértice MARCO 123 segue até o
vértice MARCO 124 no azimute de 229°55’13”, na extensão
de 18,45 m; do vértice MARCO 124 segue até o vértice
MARCO 125 no azimute de 216°45’30”, na extensão de
30,14 m; do vértice MARCO 125 segue até o vértice
MARCO 126 no azimute de 197°13’34”, na extensão de
25,81 m; do vértice MARCO 126 segue até o vértice
MARCO 127 no azimute de 194°30’17”, na extensão de
70,16 m; do vértice MARCO 127 segue até o vértice
MARCO 128 no azimute de 188°56’29”, na extensão de
24,41 m; do vértice MARCO 128 segue até o vértice
MARCO 129 no azimute de 183°53’18”, na extensão de
26,33 m; do vértice MARCO 129 segue até o vértice
MARCO 130 no azimute de 182°03’07”, na extensão de
84,96 m; do vértice MARCO 130 segue até o vértice
MARCO 131 no azimute de 184°54’19”, na extensão de
39,27 m; do vértice MARCO 131 segue até o vértice
MARCO 132 no azimute de 199°20’18”, na extensão de
67,93 m; do vértice MARCO 132 segue até o vértice
MARCO 133 no azimute de 210°50’57”, na extensão de
51,00 m; do vértice MARCO 133 segue até o vértice
MARCO 134 no azimute de 176°44’00”, na extensão de
45,05 m; do vértice MARCO 134 segue até o vértice
MARCO 135 no azimute de 175°57’00”, na extensão de
18,55 m; do vértice MARCO 135 segue até o vértice
MARCO 136 no azimute de 163°58’59”, na extensão de
29,42 m; do vértice MARCO 136 segue até o vértice
MARCO 137 no azimute de 186°53’16”, na extensão de
34,39 m; do vértice MARCO 137 segue até o vértice
MARCO 138 no azimute de 170°08’58”, na extensão de
15,45 m; do vértice MARCO 138 segue até o vértice
MARCO 139 no azimute de 174°28’35”, na extensão de
22,91 m; do vértice MARCO 139 segue até o vértice
MARCO 140 no azimute de 180°12’07”, na extensão de
21,15 m; do vértice MARCO 140 segue até o vértice
MARCO 141 no azimute de 178°36’56”, na extensão de
26,71 m; do vértice MARCO 141 segue até o vértice
MARCO 142 no azimute de 171°21’09”, na extensão de
26,84 m; do vértice MARCO 142 segue até o vértice
MARCO 143 no azimute de 125°11’05”, na extensão de
11,97 m; do vértice MARCO 143 segue até o vértice
MARCO 144 no azimute de 171°56’46”, na extensão de
11,40 m; do vértice MARCO 144 segue até o vértice
MARCO 145 no azimute de 176°07’23”, na extensão de
19,91 m; do vértice MARCO 145 segue até o vértice
MARCO 146 no azimute de 166°24’43”, na extensão de
23,97 m; do vértice MARCO 146 segue até o vértice
MARCO 147 no azimute de 170°58’57”, na extensão de
30,50 m; do vértice MARCO 147 segue até o vértice
MARCO 148 no azimute de 144°49’20”, na extensão de
31,77 m; do vértice MARCO 148 segue até o vértice
MARCO 149 no azimute de 150°20’38”, na extensão de
41,12 m; do vértice MARCO 149 segue até o vértice
MARCO 150 no azimute de 142°31’14”, na extensão de
17,47 m; do vértice MARCO 150 segue até o vértice
MARCO 151 no azimute de 147°13’20”, na extensão de
31,36 m; do vértice MARCO 151 segue até o vértice
MARCO 152 no azimute de 148°11’58”, na extensão de
47,87 m; do vértice MARCO 152 segue até o vértice
MARCO 153 no azimute de 152°27’34”, na extensão de
13,70 m; do vértice MARCO 153 segue até o vértice

PÁG. 6

MARCO 154 no azimute de 125°59’10”, na extensão de
17,17 m; do vértice MARCO 154 segue até o vértice
MARCO 155 no azimute de 146°33’29”, na extensão de
16,57 m; do vértice MARCO 155 segue até o vértice
MARCO 156 no azimute de 135°06’53”, na extensão de
9,79 m; do vértice MARCO 156 segue até o vértice MARCO
157 no azimute de 131°36’13”, na extensão de 13,78 m;
do vértice MARCO 157 segue até o vértice MARCO 158
no azimute de 125°43’23”, na extensão de 54,17 m; do
vértice MARCO 158 segue até o vértice MARCO 159 no
azimute de 131°37’16”, na extensão de 7,20 m; do vértice
MARCO 159 segue até o vértice MARCO 160 no azimute
de 145°42’35”, na extensão de 50,71 m; do vértice MARCO
160 segue até o vértice MARCO 161 no azimute de
151°27’53”, na extensão de 10,88 m; do vértice MARCO
161 segue até o vértice MARCO 162 no azimute de
138°01’02”, na extensão de 49,56 m; do vértice MARCO
162 segue até o vértice MARCO 163 no azimute de
132°52’50”, na extensão de 30,02 m; do vértice MARCO
163 segue até o vértice MARCO 164 no azimute de
127°52’34”, na extensão de 5,68 m; do vértice MARCO
164 segue até o vértice MARCO 165 no azimute de
134°10’32”, na extensão de 32,72 m; do vértice MARCO
165 segue até o vértice MARCO 166 no azimute de
124°19’40”, na extensão de 35,77 m; do vértice MARCO
166 segue até o vértice MARCO 167 no azimute de
136°53’00”, na extensão de 37,26 m; do vértice MARCO
167 segue até o vértice MARCO 168 no azimute de
117°24’19”, na extensão de 35,61 m; do vértice MARCO
168 segue até o vértice MARCO 169 no azimute de
125°25’03”, na extensão de 28,51 m; do vértice MARCO
169 segue até o vértice MARCO 170 no azimute de
139°01’49”, na extensão de 12,44 m; do vértice MARCO
170 segue até o vértice MARCO 171 no azimute de
139°48’56”, na extensão de 27,93 m; do vértice MARCO
171 segue até o vértice MARCO 172 no azimute de
139°48’57”, na extensão de 32,95 m; do vértice MARCO
172 segue até o vértice MARCO 173 no azimute de
135°12’42”, na extensão de 15,61 m; do vértice MARCO
173 segue até o vértice MARCO 174 no azimute de
119°58’40”, na extensão de 39,73 m; do vértice MARCO
174 segue até o vértice MARCO 175 no azimute de
137°29’59”, na extensão de 20,92 m; do vértice MARCO
175 segue até o vértice MARCO 176 no azimute de
141°04’52”, na extensão de 24,64 m; do vértice MARCO
176 segue até o vértice MARCO 177 no azimute de
145°14’25”, na extensão de 15,75 m; do vértice MARCO
177 segue até o vértice MARCO 178 no azimute de
155°35’36”, na extensão de 13,91 m; do vértice MARCO
178 segue até o vértice MARCO 179 no azimute de
117°15’26”, na extensão de 37,11 m; do vértice MARCO
179 segue até o vértice MARCO 180 no azimute de
128°51’36”, na extensão de 14,73 m; do vértice MARCO
180 segue até o vértice MARCO 181 no azimute de
126°14’09”, na extensão de 44,82 m; do vértice MARCO
181 segue até o vértice MARCO 182 no azimute de
112°28’49”, na extensão de 16,59 m; do vértice MARCO
182 segue até o vértice MARCO 183 no azimute de
116°27’14”, na extensão de 23,35 m; do vértice MARCO
183 segue até o vértice MARCO 184 no azimute de
118°42’07”, na extensão de 31,82 m; do vértice MARCO
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184 segue até o vértice MARCO 185 no azimute de
131°48’10”, na extensão de 16,78 m; do vértice MARCO
185 segue até o vértice MARCO 186 no azimute de
126°34’44”, na extensão de 36,19 m; do vértice MARCO
186 segue até o vértice MARCO 187 no azimute de
121°04’15”, na extensão de 41,30 m; do vértice MARCO
187 segue até o vértice MARCO 188 no azimute de
109°59’05”, na extensão de 34,62 m; do vértice MARCO
188 segue até o vértice MARCO 189 no azimute de
113°37’26”, na extensão de 21,86 m; do vértice MARCO
189 segue até o vértice MARCO 190 no azimute de
114°00’21”, na extensão de 22,33 m; do vértice MARCO
190 segue até o vértice MARCO 191 no azimute de
112°17’40”, na extensão de 59,45 m; do vértice MARCO
191 segue até o vértice MARCO 192 no azimute de
111°45’32”, na extensão de 55,30 m; do vértice MARCO
192 segue até o vértice MARCO 193 no azimute de
109°27’17”, na extensão de 17,70 m; do vértice MARCO
193 segue até o vértice MARCO 194 no azimute de
102°38’41”, na extensão de 23,74 m; do vértice MARCO
194 segue até o vértice MARCO 195 no azimute de
123°40’40”, na extensão de 8,65 m; do vértice MARCO
195 segue até o vértice MARCO 196 no azimute de
129°58’17”, na extensão de 36,89 m; do vértice MARCO
196 segue até o vértice MARCO 197 no azimute de
127°42’52”, na extensão de 43,45 m; do vértice MARCO
197 segue até o vértice MARCO 198 no azimute de
118°58’00”, na extensão de 6,38 m; do vértice MARCO
198 segue até o vértice MARCO 199 no azimute de
111°48’40”, na extensão de 58,20 m; do vértice MARCO
199 segue até o vértice MARCO 200 no azimute de
116°29’24”, na extensão de 39,37 m; do vértice MARCO
200 segue até o vértice MARCO 201 no azimute de
123°42’40”, na extensão de 21,83 m; do vértice MARCO
201 segue até o vértice MARCO 202 no azimute de
117°32’52”, na extensão de 21,69 m; do vértice MARCO
202 segue até o vértice MARCO 203 no azimute de
127°03’32”, na extensão de 26,37 m; do vértice MARCO
203 segue até o vértice MARCO 204 no azimute de
128°52’55”, na extensão de 25,78 m; do vértice MARCO
204 segue até o vértice MARCO 205 no azimute de
135°53’56”, na extensão de 66,04 m; do vértice MARCO
205 segue até o vértice MARCO 206 no azimute de
137°04’24”, na extensão de 73,84 m; do vértice MARCO
206 segue até o vértice MARCO 207 no azimute de
145°44’15”, na extensão de 72,08 m; do vértice MARCO
207 segue até o vértice MARCO 208 no azimute de
160°44’18”, na extensão de 65,42 m; do vértice MARCO
208 segue até o vértice MARCO 209 no azimute de
163°36’01”, na extensão de 4,66 m; do vértice MARCO
209 segue até o vértice MARCO 210 no azimute de
172°14’35”, na extensão de 63,00 m; do vértice MARCO
210 segue até o vértice MARCO 211 no azimute de
165°56’58”, na extensão de 29,78 m; do vértice MARCO
211 segue até o vértice MARCO 212 no azimute de
149°22’33”, na extensão de 23,52 m; do vértice MARCO
212 segue até o vértice MARCO 213 no azimute de
156°01’11”, na extensão de 22,44 m; do vértice MARCO
213 segue até o vértice MARCO 214 no azimute de
163°16’44”, na extensão de 19,82 m; do vértice MARCO
214 segue até o vértice MARCO 215 no azimute de

184°51’08”, na extensão de 34,02 m; do vértice MARCO
215 segue até o vértice MARCO 216 no azimute de
179°57’37”, na extensão de 44,61 m; do vértice MARCO
216 segue até o vértice MARCO 217 no azimute de
177°44’59”, na extensão de 26,38 m; do vértice MARCO
217 segue até o vértice MARCO 218 no azimute de
172°31’43”, na extensão de 10,71 m; do vértice MARCO
218 segue até o vértice MARCO 219 no azimute de
170°48’38”, na extensão de 11,05 m; do vértice MARCO
219 segue até o vértice MARCO 220 no azimute de
156°29’52”, na extensão de 12,89 m; do vértice MARCO
220 segue até o vértice MARCO 221 no azimute de
153°28’34”, na extensão de 20,06 m; do vértice MARCO
221 segue até o vértice MARCO 222 no azimute de
150°05’06”, na extensão de 21,43 m; do vértice MARCO
222 segue até o vértice MARCO 223 no azimute de
158°29’03”, na extensão de 2,07 m; do vértice MARCO
223 segue até o vértice MARCO 224 no azimute de
165°20’51”, na extensão de 21,75 m; do vértice MARCO
224 segue até o vértice MARCO 225 no azimute de
173°31’01”, na extensão de 34,16 m; do vértice MARCO
225 segue até o vértice MARCO 226 no azimute de
179°07’30”, na extensão de 34,67 m; do vértice MARCO
226 segue até o vértice MARCO 227 no azimute de
184°22’09”, na extensão de 52,31 m; do vértice MARCO
227 segue até o vértice MARCO 228 no azimute de
185°05’01”, na extensão de 52,73 m; do vértice MARCO
228 segue até o vértice MARCO 229 no azimute de
191°30’31”, na extensão de 48,97 m; do vértice MARCO
229 segue até o vértice MARCO 230 no azimute de
193°09’17”, na extensão de 39,43 m; do vértice MARCO
230 segue até o vértice MARCO 231 no azimute de
193°51’15”, na extensão de 41,46 m; do vértice MARCO
231 segue até o vértice MARCO 232 no azimute de
190°02’44”, na extensão de 20,63 m; do vértice MARCO
232 segue até o vértice MARCO 233 no azimute de
186°21’20”, na extensão de 20,70 m; do vértice MARCO
233 segue até o vértice MARCO 234 no azimute de
182°01’48”, na extensão de 20,11 m; do vértice MARCO
234 segue até o vértice MARCO 235 no azimute de
177°59’28”, na extensão de 20,09 m; do vértice MARCO
235 segue até o vértice MARCO 236 no azimute de
175°04’41”, na extensão de 18,93 m; do vértice MARCO
236 segue até o vértice MARCO 237 no azimute de
172°37’10”, na extensão de 23,80 m; do vértice MARCO
237 segue até o vértice MARCO 238 no azimute de
168°33’02”, na extensão de 32,69 m; do vértice MARCO
238 segue até o vértice MARCO 239 no azimute de
169°16’03”, na extensão de 14,84 m; do vértice MARCO
239 segue até o vértice MARCO 240 no azimute de
172°34’11”, na extensão de 11,95 m; do vértice MARCO
240 segue até o vértice MARCO 241 no azimute de
175°12’50”, na extensão de 10,73 m; do vértice MARCO
241 segue até o vértice MARCO 242 no azimute de
178°25’52”, na extensão de 15,21 m; do vértice MARCO
242 segue até o vértice MARCO 243 no azimute de
182°05’38”, na extensão de 16,73 m; do vértice MARCO
243 segue até o vértice MARCO 244 no azimute de
183°32’02”, na extensão de 22,47 m; do vértice MARCO
244 segue até o vértice MARCO 245 no azimute de
182°50’57”, na extensão de 52,84 m; do vértice MARCO
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245 segue até o vértice MARCO 246 no azimute de
189°32’24”, na extensão de 13,82 m; do vértice MARCO
246 segue até o vértice MARCO 247 no azimute de
193°26’15”, na extensão de 56,97 m; do vértice MARCO
247 segue até o vértice MARCO 248 no azimute de
199°35’27”, na extensão de 36,53 m; do vértice MARCO
248 segue até o vértice MARCO 249 no azimute de
202°58’32”, na extensão de 38,61 m; do vértice MARCO
249 segue até o vértice MARCO 250 no azimute de
206°08’15”, na extensão de 55,07 m; do vértice MARCO
250 segue até o vértice MARCO 251 no azimute de
201°41’40”, na extensão de 35,24 m; do vértice MARCO
251 segue até o vértice MARCO 252 no azimute de
203°36’43”, na extensão de 38,54 m; do vértice MARCO
252 segue até o vértice MARCO 253 no azimute de
199°58’33”, na extensão de 29,09 m; do vértice MARCO
253 segue até o vértice MARCO 254 no azimute de
192°06’01”, na extensão de 41,02 m; do vértice MARCO
254 segue até o vértice MARCO 255 no azimute de
191°16’57”, na extensão de 34,61 m; do vértice MARCO
255 segue até o vértice MARCO 256 no azimute de
191°26’34”, na extensão de 33,48 m; do vértice MARCO
256 segue até o vértice MARCO 257 no azimute de
193°27’22”, na extensão de 28,57 m; do vértice MARCO
257 segue até o vértice MARCO 258 no azimute de
200°35’07”, na extensão de 12,11 m; do vértice MARCO
258 segue até o vértice MARCO 259 no azimute de
210°09’31”, na extensão de 14,13 m; do vértice MARCO
259 segue até o vértice MARCO 260 no azimute de
216°34’28”, na extensão de 14,28 m; do vértice MARCO
260 segue até o vértice MARCO 261 no azimute de
219°03’55”, na extensão de 94,07 m; do vértice MARCO
261 segue até o vértice MARCO 262 no azimute de
216°57’52”, na extensão de 14,57 m; do vértice MARCO
262 segue até o vértice MARCO 263 no azimute de
214°19’21”, na extensão de 25,24 m; do vértice MARCO
263 segue até o vértice MARCO 264 no azimute de
214°24’36”, na extensão de 25,72 m; do vértice MARCO
264 segue até o vértice MARCO 265 no azimute de
207°46’51”, na extensão de 13,47 m; do vértice MARCO
265 segue até o vértice MARCO 266 no azimute de
201°20’18”, na extensão de 16,10 m; do vértice MARCO
266 segue até o vértice MARCO 267 no azimute de
197°25’22”, na extensão de 20,02 m; do vértice MARCO
267 segue até o vértice MARCO 268 no azimute de
196°38’20”, na extensão de 25,48 m; do vértice MARCO
268 segue até o vértice MARCO 269 no azimute de
198°57’15”, na extensão de 16,80 m; do vértice MARCO
269 segue até o vértice MARCO 270 no azimute de
201°57’53”, na extensão de 10,51 m; do vértice MARCO
270 segue até o vértice MARCO 271 no azimute de
205°54’03”, na extensão de 12,73 m; do vértice MARCO
271 segue até o vértice MARCO 272 no azimute de
211°14’44”, na extensão de 8,26 m; do vértice MARCO
272 segue até o vértice MARCO 273 no azimute de
216°20’50”, na extensão de 7,25 m; do vértice MARCO
273 segue até o vértice MARCO 274 no azimute de
220°40’50”, na extensão de 6,91 m; do vértice MARCO
274 segue até o vértice MARCO 275 no azimute de
223°09’56”, na extensão de 7,85 m; do vértice MARCO
275 segue até o vértice MARCO 276 no azimute de
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221°23’47”, na extensão de 10,34 m; do vértice MARCO
276 segue até o vértice MARCO 277 no azimute de
215°47’21”, na extensão de 7,87 m; do vértice MARCO
277 segue até o vértice MARCO 278 no azimute de
209°21’08”, na extensão de 7,13 m; do vértice MARCO
278 segue até o vértice MARCO 279 no azimute de
203°34’28”, na extensão de 7,22 m; do vértice MARCO
279 segue até o vértice MARCO 280 no azimute de
199°08’13”, na extensão de 8,52 m; do vértice MARCO
280 segue até o vértice MARCO 281 no azimute de
195°53’06”, na extensão de 8,95 m; do vértice MARCO
281 segue até o vértice MARCO 282 no azimute de
193°18’40”, na extensão de 14,76 m; do vértice MARCO
282 segue até o vértice MARCO 283 no azimute de
191°40’30”, na extensão de 18,62 m; do vértice MARCO
283 segue até o vértice MARCO 284 no azimute de
192°51’14”, na extensão de 13,03 m; do vértice MARCO
284 segue até o vértice MARCO 285 no azimute de
196°51’09”, na extensão de 13,28 m; do vértice MARCO
285 segue até o vértice MARCO 286 no azimute de
200°50’12”, na extensão de 11,75 m; do vértice MARCO
286 segue até o vértice MARCO 287 no azimute de
204°44’26”, na extensão de 10,63 m; do vértice MARCO
287 segue até o vértice MARCO 288 no azimute de
209°51’11”, na extensão de 11,39 m; do vértice MARCO
288 segue até o vértice MARCO 289 no azimute de
216°49’09”, na extensão de 18,02 m; do vértice MARCO
289 segue até o vértice MARCO 290 no azimute de
220°23’21”, na extensão de 23,57 m; do vértice MARCO
290 segue até o vértice MARCO 291 no azimute de
222°21’24”, na extensão de 17,81 m; do vértice MARCO
291 segue até o vértice MARCO 292 no azimute de
226°18’31”, na extensão de 17,63 m; do vértice MARCO
292 segue até o vértice MARCO 293 no azimute de
227°11’30”, na extensão de 14,98 m; do vértice MARCO
293 segue até o vértice MARCO 294 no azimute de
223°51’36”, na extensão de 13,24 m; do vértice MARCO
294 segue até o vértice MARCO 295 no azimute de
219°39’29”, na extensão de 13,90 m; do vértice MARCO
295 segue até o vértice MARCO 296 no azimute de
214°29’04”, na extensão de 18,84 m; do vértice MARCO
296 segue até o vértice MARCO 297 no azimute de
209°35’42”, na extensão de 30,98 m; do vértice MARCO
297 segue até o vértice MARCO 298 no azimute de
212°26’11”, na extensão de 23,46 m; do vértice MARCO
298 segue até o vértice MARCO 299 no azimute de
209°54’29”, na extensão de 13,79 m; do vértice MARCO
299 segue até o vértice MARCO 300 no azimute de
206°42’01”, na extensão de 27,42 m; do vértice MARCO
300 segue até o vértice MARCO 301 no azimute de
206°51’03”, na extensão de 35,67 m; do vértice MARCO
301 segue até o vértice MARCO 302 no azimute de
159°33’41”, na extensão de 1.099,87 m; do vértice
MARCO 302 segue até o vértice MARCO 303 no azimute
de 186°33’10”, na extensão de 119,21 m; do vértice
MARCO 303 segue até o vértice MARCO 304 no azimute
de 216°14’18”, na extensão de 2.205,93 m; do vértice
MARCO 304 segue até o vértice MARCO 305 no azimute
de 217°30’59”, na extensão de 128,70 m; do vértice
MARCO 305 segue até o vértice MARCO 306 no azimute
de 230°56’26”, na extensão de 37,88 m; do vértice MARCO
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306 segue até o vértice MARCO 307 no azimute de
245°15’54”, na extensão de 18,83 m; finalmente do vértice
MARCO 307 segue até o vértice MARCO 0, (início da
descrição), no azimute de 242°25’34”, na extensão de
2.272,60 m, fechando assim o polígono acima descrito,
abrangendo uma área de 34.827.566,79 m² ou 3.482,7567
ha ou 1.439,1557 Alqs e um perímetro de 31.396,83 m,
em conformidade com os dados de cadastro e planta na
escala 1:10.000 anexa, que faz parte integrante desta Lei
Complementar.
Art. 2º As estradas municipais que estiverem contidas
dentro do perímetro urbano definido no artigo anterior,
serão definidas como ruas ou avenidas, observadas as
larguras mínimas especificadas na Lei Complementar de
parcelamento do solo vigente.
Art. 3º Na aprovação de propostas para estudos do
parcelamento do solo urbano, as áreas deverão ser
contíguas às já urbanizadas, de modo a elidir custos da
municipalidade com a extensão da infraestrutura.
Art. 4º A área do Perímetro Urbano é de 38.727.169,51 m².
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei Complementar nº 103, de 31 de maio
de 2011.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI COMPLEMENTAR Nº 117, DE 28 DE NOVEMBRO
DE 2013
“Dá nova definição ao perímetro urbano do Distrito de Cachoeira de
Emas, no Município de Pirassununga e determina outras providências”...............................................

4.
A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
5.
Art. 1º O Perímetro Urbano do Distrito de Cachoeira de
Emas, no Município de Pirassununga, passa a obedecer à
seguinte delimitação: a descrição se inicia no vértice iniciase no Marco 00, localizado na margem esquerda da
Rodovia Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy, SP
201, sentido Pirassununga ao Distrito de cachoeira de
Emas, em frente ao acesso para a Vila Santa Fé; do vértice
MARCO 0 segue até o vértice MARCO 1 no azimute de
135°20’12”, na extensão de 607,35 m; do vértice MARCO
1 segue até o vértice MARCO 2 no azimute de 49°05’08”,
na extensão de 143,29 m; do vértice MARCO 2 segue até
o vértice MARCO 3 no azimute de 138°06’46”, na extensão
de 38,58 m; do vértice MARCO 3 segue até o vértice
MARCO 4 no azimute de 233°05’40”, na extensão de
141,41 m; do vértice MARCO 4 segue até o vértice MARCO
5 no azimute de 233°52’24”, na extensão de 96,13 m; do
vértice MARCO 5 segue até o vértice MARCO 6 no azimute
de 229°19’13”, na extensão de 61,20 m; do vértice MARCO
6 segue até o vértice MARCO 7 no azimute de 228°15’02”,

na extensão de 130,23 m; do vértice MARCO 7 segue até
o vértice MARCO 8 no azimute de 229°00’38”, na extensão
de 149,47 m; do vértice MARCO 8 segue até o vértice
MARCO 9 no azimute de 229°10’02”, na extensão de
180,86 m; do vértice MARCO 9 segue até o vértice MARCO
10 no azimute de 228°42’02”, na extensão de 122,79 m;
do vértice MARCO 10 segue até o vértice MARCO 11 no
azimute de 231°07’37”, na extensão de 118,74 m; do
vértice MARCO 11 segue até o vértice MARCO 12 no
azimute de 225°02’48”, na extensão de 76,16 m; do vértice
MARCO 12 segue até o vértice MARCO 13 no azimute de
219°09’59”, na extensão de 159,59 m; do vértice MARCO
13 segue até o vértice MARCO 14 no azimute de
219°22’13”, na extensão de 108,36 m; do vértice MARCO
14 segue até o vértice MARCO 15 no azimute de
215°00’53”, na extensão de 67,46 m; do vértice MARCO
15 segue até o vértice MARCO 16 no azimute de
213°04’05”, na extensão de 58,65 m; do vértice MARCO
16 segue até o vértice MARCO 17 no azimute de
211°05’49”, na extensão de 69,01 m; do vértice MARCO
17 segue até o vértice MARCO 18 no azimute de
207°15’53”, na extensão de 52,82 m; do vértice MARCO
18 segue até o vértice MARCO 19 no azimute de
207°51’09”, na extensão de 33,91 m; do vértice MARCO
19 segue até o vértice MARCO 20 no azimute de
182°33’49”, na extensão de 26,63 m; do vértice MARCO
20 segue até o vértice MARCO 21 no azimute de
189°51’26”, na extensão de 49,19 m; do vértice MARCO
21 segue em curva de raio 1.152,13 m, com
desenvolvimento de 357,69 m, ângulo central de
17º47’18” até o vértice MARCO 22 no azimute de
214°56’42”, na extensão de 356,26 m; do vértice MARCO
22 segue até o vértice MARCO 23 no azimute de 97°54’11”,
na extensão de 46,40 m; do vértice MARCO 23 segue até
o vértice MARCO 24 no azimute de 97°35’36”, na extensão
de 1.322,89 m; do vértice MARCO 24 segue até o vértice
MARCO 25 no azimute de 277°35’34”, na extensão de
0,19 m; do vértice MARCO 25 segue em curva de raio
82,63 m, com desenvolvimento de 40,35 m, ângulo
central de 27º58’48” até o vértice MARCO 26 no azimute
de 23°57’50”, na extensão de 39,95 m; do vértice MARCO
26 segue em curva de raio 30,02 m, com desenvolvimento
de 19,89 m, ângulo central de 37º57’56”até o vértice
MARCO 27 no azimute de 56°56’12”, na extensão de
19,53 m; do vértice MARCO 27 segue em curva de raio
48,48 m, com desenvolvimento de 25,10 m, ângulo
central de 29º39’53” até o vértice MARCO 28 no azimute
de 61°05’13”, na extensão de 24,82 m; do vértice MARCO
28 segue em curva de raio 121,22 m, com desenvolvimento
de 34,56 m, ângulo central de 16º20’03” até o vértice
MARCO 29 no azimute de 38°05’15”, na extensão de
34,44 m; do vértice MARCO 29 segue em curva de raio
104,77 m, com desenvolvimento de 32,15 m, ângulo
central de 17º34’46” até o vértice MARCO 30 no azimute
de 21°07’51”, na extensão de 32,02 m; do vértice MARCO
30 segue em curva de raio 71,02 m, com desenvolvimento
de 26,63 m, ângulo central de 21º29’11” até o vértice
MARCO 31 no azimute de 1°35’52”, na extensão de 26,48
m; do vértice MARCO 31 segue em curva de raio 28,83 m,
com desenvolvimento de 17,12 m, ângulo central de
34º01’31” até o vértice MARCO 32 no azimute de 7°52’02”,
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na extensão de 16,87 m; do vértice MARCO 32 segue até
o vértice MARCO 33 no azimute de 24°52’48”, na extensão
de 57,78 m; do vértice MARCO 33 segue até o vértice
MARCO 34 no azimute de 24°52’47”, na extensão de
57,78 m; do vértice MARCO 34 segue em curva de raio
40,95 m, com desenvolvimento de 17,93 m, ângulo
central de 25º05’22” até o vértice MARCO 35 no azimute
de 12°20’06”, na extensão de 17,79 m; do vértice MARCO
35 segue em curva de raio 40,67 m, com desenvolvimento
de 12,85 m, ângulo central de 18º06’10” até o vértice
MARCO 36 no azimute de 8°50’31”, na extensão de 12,80
m; do vértice MARCO 36 segue até o vértice MARCO 37
no azimute de 21°14’55”, na extensão de 49,67 m; do
vértice MARCO 37 segue até o vértice MARCO 38 no
azimute de 33°31’47”, na extensão de 36,61 m; do vértice
MARCO 38 segue até o vértice MARCO 39 no azimute de
19°34’04”, na extensão de 33,98 m; do vértice MARCO 39
segue até o vértice MARCO 40 no azimute de 3°05’27”, na
extensão de 21,19 m; do vértice MARCO 40 segue até o
vértice MARCO 41 no azimute de 29°16’37”, na extensão
de 30,77 m; do vértice MARCO 41 segue até o vértice
MARCO 42 no azimute de 36°11’11”, na extensão de 20,06
m; do vértice MARCO 42 segue até o vértice MARCO 43
no azimute de 5°55’11”, na extensão de 26,63 m; do vértice
MARCO 43 segue até o vértice MARCO 44 no azimute de
15°14’49”, na extensão de 42,30 m; do vértice MARCO 44
segue até o vértice MARCO 45 no azimute de 27°40’17”,
na extensão de 32,30 m; do vértice MARCO 45 segue até
o vértice MARCO 46 no azimute de 46°40’40”, na extensão
de 21,18 m; do vértice MARCO 46 segue até o vértice
MARCO 47 no azimute de 43°18’39”, na extensão de
17,41 m; do vértice MARCO 47 segue até o vértice MARCO
48 no azimute de 21°52’15”, na extensão de 27,73 m; do
vértice MARCO 48 segue até o vértice MARCO 49 no
azimute de 21°14’55”, na extensão de 27,58 m; do vértice
MARCO 49 segue até o vértice MARCO 50 no azimute de
15°58’09”, na extensão de 22,55 m; do vértice MARCO 50
segue até o vértice MARCO 51 no azimute de 10°12’41”,
na extensão de 18,97 m; do vértice MARCO 51 segue até
o vértice MARCO 52 no azimute de 32°00’09”, na extensão
de 31,70 m; do vértice MARCO 52 segue até o vértice
MARCO 53 no azimute de 39°56’41”, na extensão de
35,28 m; do vértice MARCO 53 segue até o vértice MARCO
54 no azimute de 35°10’53”, na extensão de 14,65 m; do
vértice MARCO 54 segue até o vértice MARCO 55 no
azimute de 11°18’59”, na extensão de 26,07 m; do vértice
MARCO 55 segue até o vértice MARCO 56 no azimute de
28°03’31”, na extensão de 31,50 m; do vértice MARCO 56
segue até o vértice MARCO 57 no azimute de 38°32’51”,
na extensão de 33,26 m; do vértice MARCO 57 segue até
o vértice MARCO 58 no azimute de 49°53’36”, na extensão
de 36,15 m; do vértice MARCO 58 segue até o vértice
MARCO 59 no azimute de 49°19’13”, na extensão de
52,77 m; do vértice MARCO 59 segue até o vértice MARCO
60 no azimute de 45°02’48”, na extensão de 22,80 m; do
vértice MARCO 60 segue até o vértice MARCO 61 no
azimute de 45°17’46”, na extensão de 12,19 m; do vértice
MARCO 61 segue até o vértice MARCO 62 no azimute de
33°50’59”, na extensão de 23,75 m; do vértice MARCO 62
segue até o vértice MARCO 63 no azimute de 46°44’41”,
na extensão de 65,18 m; do vértice MARCO 63 segue até
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o vértice MARCO 64 no azimute de 35°25’43”, na extensão
de 42,70 m; do vértice MARCO 64 segue até o vértice
MARCO 65 no azimute de 32°45’04”, na extensão de
39,05 m; do vértice MARCO 65 segue até o vértice MARCO
66 no azimute de 48°04’30”, na extensão de 15,67 m; do
vértice MARCO 66 segue até o vértice MARCO 67 no
azimute de 26°04’22”, na extensão de 19,76 m; do vértice
MARCO 67 segue até o vértice MARCO 68 no azimute de
36°36’06”, na extensão de 22,28 m; do vértice MARCO 68
segue até o vértice MARCO 69 no azimute de 52°03’29”,
na extensão de 17,11 m; do vértice MARCO 69 segue até
o vértice MARCO 70 no azimute de 21°03’24”, na extensão
de 17,03 m; do vértice MARCO 70 segue até o vértice
MARCO 71 no azimute de 14°15’56”, na extensão de
30,64 m; do vértice MARCO 71 segue até o vértice MARCO
72 no azimute de 14°15’56”, na extensão de 30,64 m; do
vértice MARCO 72 segue até o vértice MARCO 73 no
azimute de 18°27’15”, na extensão de 33,62 m; do vértice
MARCO 73 segue até o vértice MARCO 74 no azimute de
34°13’18”, na extensão de 37,66 m; do vértice MARCO 74
segue até o vértice MARCO 75 no azimute de 32°00’09”,
na extensão de 26,55 m; do vértice MARCO 75 segue até
o vértice MARCO 76 no azimute de 24°05’05”, na extensão
de 33,88 m; do vértice MARCO 76 segue até o vértice
MARCO 77 no azimute de 30°19’05”, na extensão de
29,77 m; do vértice MARCO 77 segue até o vértice MARCO
78 no azimute de 22°51’12”, na extensão de 53,20 m; do
vértice MARCO 78 segue até o vértice MARCO 79 no
azimute de 313°51’57”, na extensão de 82,56 m; do vértice
MARCO 79 segue até o vértice MARCO 80 no azimute de
292°18’08”, na extensão de 322,25 m; do vértice MARCO
80 segue até o vértice MARCO 81 no azimute de
283°20’06”, na extensão de 245,77 m; do vértice MARCO
81 segue até o vértice MARCO 82 no azimute de
300°32’36”, na extensão de 135,28 m; do vértice MARCO
82 segue até o vértice MARCO 83 no azimute de
314°21’27”, na extensão de 27,18 m; do vértice MARCO
83 segue até o vértice MARCO 84 no azimute de
321°02’42”, na extensão de 56,73 m; do vértice MARCO
84 segue até o vértice MARCO 85 no azimute de
329°03’06”, na extensão de 535,25 m; do vértice MARCO
85 segue até o vértice MARCO 86 no azimute de
331°52’33”, na extensão de 53,54 m; do vértice MARCO
86 segue até o vértice MARCO 87 no azimute de 54°37’20”,
na extensão de 31,06 m; do vértice MARCO 87 segue até
o vértice MARCO 88 no azimute de 52°18’21”, na extensão
de 10,02 m; do vértice MARCO 88 segue até o vértice
MARCO 89 no azimute de 55°50’29”, na extensão de 9,58
m; do vértice MARCO 89 segue até o vértice MARCO 90
no azimute de 46°19’26”, na extensão de 19,77 m; do
vértice MARCO 90 segue até o vértice MARCO 91 no
azimute de 56°52’35”, na extensão de 22,56 m; do vértice
MARCO 91 segue até o vértice MARCO 92 no azimute de
43°18’39”, na extensão de 23,73 m; do vértice MARCO 92
segue até o vértice MARCO 93 no azimute de 37°36’03”,
na extensão de 34,07 m; do vértice MARCO 93 segue até
o vértice MARCO 94 no azimute de 36°58’16”, na extensão
de 30,70 m; do vértice MARCO 94 segue até o vértice
MARCO 95 no azimute de 36°11’12”, na extensão de
27,33 m; do vértice MARCO 95 segue até o vértice MARCO
96 no azimute de 31°02’52”, na extensão de 39,90 m; do
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vértice MARCO 96 segue até o vértice MARCO 97 no
azimute de 23°19’57”, na extensão de 39,68 m; do vértice
MARCO 97 segue até o vértice MARCO 98 no azimute de
22°16’42”, na extensão de 47,22 m; do vértice MARCO 98
segue até o vértice MARCO 99 no azimute de 16°45’13”,
na extensão de 37,91 m; do vértice MARCO 99 segue até
o vértice MARCO 100 no azimute de 18°52’26”, na
extensão de 40,97 m; do vértice MARCO 100 segue até o
vértice MARCO 101 no azimute de 16°45’13”, na extensão
de 37,91 m; do vértice MARCO 101 segue até o vértice
MARCO 102 no azimute de 18°52’26”, na extensão de
40,97 m; do vértice MARCO 102 segue até o vértice
MARCO 103 no azimute de 20°22’04”, na extensão de
613,05 m; do vértice MARCO 103 segue até o vértice
MARCO 104 no azimute de 356°58’04”, na extensão de
204,61 m; do vértice MARCO 104 segue até o vértice
MARCO 105 no azimute de 92°50’50”, na extensão de
27,85 m; do vértice MARCO 105 segue até o vértice
MARCO 106 no azimute de 88°19’49”, na extensão de
19,72 m; do vértice MARCO 106 segue até o vértice
MARCO 107 no azimute de 88°19’49”, na extensão de
33,60 m; do vértice MARCO 107 segue até o vértice
MARCO 108 no azimute de 78°38’07”, na extensão de
30,39 m; do vértice MARCO 108 segue até o vértice
MARCO 109 no azimute de 77°49’55”, na extensão de
20,06 m; do vértice MARCO 109 segue até o vértice
MARCO 110 no azimute de 71°45’45”, na extensão de
28,20 m; do vértice MARCO 110 segue até o vértice
MARCO 111 no azimute de 65°41’48”, na extensão de
28,49 m; do vértice MARCO 111 segue até o vértice
MARCO 112 no azimute de 57°48’25”, na extensão de
36,58 m; do vértice MARCO 112 segue até o vértice
MARCO 113 no azimute de 55°04’51”, na extensão de
68,54 m; do vértice MARCO 113 segue até o vértice
MARCO 114 no azimute de 53°48’13”, na extensão de
76,78 m; do vértice MARCO 114 segue até o vértice
MARCO 115 no azimute de 57°20’58”, na extensão de
46,11 m; do vértice MARCO 115 segue até o vértice
MARCO 116 no azimute de 61°44’59”, na extensão de
48,63 m; do vértice MARCO 116 segue até o vértice
MARCO 117 no azimute de 67°16’47”, na extensão de
55,07 m; do vértice MARCO 117 segue até o vértice
MARCO 118 no azimute de 57°20’58”, na extensão de
34,58 m; do vértice MARCO 118 segue até o vértice
MARCO 119 no azimute de 36°11’12”, na extensão de
45,09 m; do vértice MARCO 119 segue até o vértice
MARCO 120 no azimute de 11°49’02”, na extensão de
50,85 m; do vértice MARCO 120 segue até o vértice
MARCO 121 no azimute de 13°15’08”, na extensão de
61,41 m; do vértice MARCO 121 segue até o vértice
MARCO 122 no azimute de 14°15’55”, na extensão de
14,40 m; do vértice MARCO 122 segue até o vértice
MARCO 123 no azimute de 34°20’22”, na extensão de
53,80 m; do vértice MARCO 123 segue até o vértice
MARCO 124 no azimute de 28°03’31”, na extensão de
47,83 m; do vértice MARCO 124 segue até o vértice
MARCO 125 no azimute de 39°39’32”, na extensão de
65,85 m; do vértice MARCO 125 segue até o vértice
MARCO 126 no azimute de 32°00’09”, na extensão de
45,86 m; do vértice MARCO 126 segue até o vértice
MARCO 127 no azimute de 2°32’23”, na extensão de

15,51 m; do vértice MARCO 127 segue até o vértice
MARCO 128 no azimute de 321°28’43”, na extensão de
10,78 m; do vértice MARCO 128 segue até o vértice
MARCO 129 no azimute de 311°42’47”, na extensão de
17,79 m; do vértice MARCO 129 segue até o vértice
MARCO 130 no azimute de 303°42’39”, na extensão de
27,31 m; do vértice MARCO 130 segue até o vértice
MARCO 131 no azimute de 287°46’57”, na extensão de
25,90 m; do vértice MARCO 131 segue até o vértice
MARCO 132 no azimute de 275°02’41”, na extensão de
24,59 m; do vértice MARCO 132 segue até o vértice
MARCO 133 no azimute de 273°05’49”, na extensão de
17,30 m; do vértice MARCO 133 segue até o vértice
MARCO 134 no azimute de 254°29’53”, na extensão de
12,56 m; do vértice MARCO 134 segue até o vértice
MARCO 135 no azimute de 259°28’57”, na extensão de
10,12 m; do vértice MARCO 135 segue até o vértice
MARCO 136 no azimute de 261°12’02”, na extensão de
32,05 m; do vértice MARCO 136 segue até o vértice
MARCO 137 no azimute de 247°52’05”, na extensão de
62,59 m; do vértice MARCO 137 segue até o vértice
MARCO 138 no azimute de 244°12’49”, na extensão de
41,38 m; do vértice MARCO 138 segue até o vértice
MARCO 139 no azimute de 234°37’20”, na extensão de
28,67 m; do vértice MARCO 139 segue até o vértice
MARCO 140 no azimute de 241°19’35”, na extensão de
15,26 m; do vértice MARCO 140 segue até o vértice
MARCO 141 no azimute de 207°58’49”, na extensão de
13,54 m; do vértice MARCO 141 segue até o vértice
MARCO 142 no azimute de 204°52’48”, na extensão de
7,99 m; do vértice MARCO 142 segue até o vértice MARCO
143 no azimute de 232°35’54”, na extensão de 155,31 m;
do vértice MARCO 143 segue até o vértice MARCO 144
no azimute de 214°33’57”, na extensão de 21,87 m; do
vértice MARCO 144 segue até o vértice MARCO 145 no
azimute de 240°10’21”, na extensão de 14,76 m; do vértice
MARCO 145 segue até o vértice MARCO 146 no azimute
de 336°54’34”, na extensão de 30,02 m; do vértice MARCO
146 segue até o vértice MARCO 147 no azimute de
248°42’11”, na extensão de 77,67 m; do vértice MARCO
147 segue até o vértice MARCO 148 no azimute de
237°09’58”, na extensão de 92,27 m; do vértice MARCO
148 segue até o vértice MARCO 149 no azimute de
298°18’50”, na extensão de 180,75 m; do vértice MARCO
149 segue até o vértice MARCO 150 no azimute de
17°48’53”, na extensão de 130,46 m; do vértice MARCO
150 segue até o vértice MARCO 151 no azimute de
336°05’41”, na extensão de 167,78 m; do vértice MARCO
151 segue até o vértice MARCO 152 no azimute de
196°48’21”, na extensão de 332,26 m; do vértice MARCO
152 segue até o vértice MARCO 153 no azimute de
263°56’57”, na extensão de 35,33 m; do vértice MARCO
153 segue até o vértice MARCO 154 no azimute de
254°17’07”, na extensão de 12,62 m; do vértice MARCO
154 segue até o vértice MARCO 155 no azimute de
255°03’52”, na extensão de 294,78 m; do vértice MARCO
155 segue até o vértice MARCO 156 no azimute de
231°56’22”, na extensão de 20,80 m; do vértice MARCO
156 segue até o vértice MARCO 157 no azimute de
231°12’47”, na extensão de 358,20 m; do vértice MARCO
157 segue até o vértice MARCO 158 no azimute de
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252°44’55”, na extensão de 441,57 m; do vértice MARCO
158 segue até o vértice MARCO 159 no azimute de
254°05’49”, na extensão de 8,49 m; do vértice MARCO
159 segue até o vértice MARCO 160 no azimute de
244°07’06”, na extensão de 49,12 m; do vértice MARCO
160 segue até o vértice MARCO 161 no azimute de
254°45’38”, na extensão de 132,61 m; do vértice MARCO
161 segue até o vértice MARCO 162 no azimute de
263°11’25”, na extensão de 36,23 m; do vértice MARCO
162 segue até o vértice MARCO 163 no azimute de
270°40’09”, na extensão de 44,76 m; do vértice MARCO
163 segue até o vértice MARCO 164 no azimute de
278°49’44”, na extensão de 25,06 m; do vértice MARCO
164 segue até o vértice MARCO 165 no azimute de
292°26’49”, na extensão de 38,00 m; do vértice MARCO
165 segue até o vértice MARCO 166 no azimute de
316°13’40”, na extensão de 115,70 m; do vértice MARCO
166 segue até o vértice MARCO 167 no azimute de
337°27’51”, na extensão de 94,80 m; do vértice MARCO
167 segue até o vértice MARCO 168 no azimute de
356°30’51”, na extensão de 43,89 m; do vértice MARCO
168 segue até o vértice MARCO 169 no azimute de
343°44’18”, na extensão de 122,77 m; do vértice MARCO
169 segue até o vértice MARCO 170 no azimute de
345°00’52”, na extensão de 77,98 m; do vértice MARCO
170 segue até o vértice MARCO 171 no azimute de
351°33’45”, na extensão de 160,87 m; do vértice MARCO
171 segue até o vértice MARCO 172 no azimute de
353°53’48”, na extensão de 24,96 m; do vértice MARCO
172 segue até o vértice MARCO 173 no azimute de
352°13’08”, na extensão de 28,31 m; do vértice MARCO
173 segue até o vértice MARCO 174 no azimute de
350°12’21”, na extensão de 35,54 m; do vértice MARCO
174 segue até o vértice MARCO 175 no azimute de
341°38’30”, na extensão de 31,49 m; do vértice MARCO
175 segue até o vértice MARCO 176 no azimute de
333°43’16”, na extensão de 26,54 m; do vértice MARCO
176 segue até o vértice MARCO 177 no azimute de
323°43’27”, na extensão de 51,30 m; do vértice MARCO
177 segue até o vértice MARCO 178 no azimute de
320°42’05”, na extensão de 44,43 m; do vértice MARCO
178 segue até o vértice MARCO 179 no azimute de
318°02’07”, na extensão de 43,50 m; do vértice MARCO
179 segue até o vértice MARCO 180 no azimute de
318°14’54”, na extensão de 49,93 m; do vértice MARCO
180 segue até o vértice MARCO 181 no azimute de
310°13’39”, na extensão de 39,14 m; do vértice MARCO
181 segue até o vértice MARCO 182 no azimute de
291°51’05”, na extensão de 21,47 m; do vértice MARCO
182 segue até o vértice MARCO 183 no azimute de
289°39’41”, na extensão de 28,06 m; do vértice MARCO
183 segue até o vértice MARCO 184 no azimute de
283°20’06”, na extensão de 36,96 m; do vértice MARCO
184 segue até o vértice MARCO 185 no azimute de
284°02’56”, na extensão de 42,38 m; do vértice MARCO
185 segue até o vértice MARCO 186 no azimute de
278°38’31”, na extensão de 28,51 m; do vértice MARCO
186 segue até o vértice MARCO 187 no azimute de
282°40’53”, na extensão de 27,63 m; do vértice MARCO
187 segue até o vértice MARCO 188 no azimute de
283°45’45”, na extensão de 37,57 m; do vértice MARCO
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188 segue até o vértice MARCO 189 no azimute de
278°49’43”, na extensão de 34,29 m; do vértice MARCO
189 segue até o vértice MARCO 190 no azimute de
280°13’36”, na extensão de 24,25 m; do vértice MARCO
190 segue até o vértice MARCO 191 no azimute de
281°57’58”, na extensão de 42,41 m; do vértice MARCO
191 segue até o vértice MARCO 192 no azimute de
286°09’37”, na extensão de 36,73 m; do vértice MARCO
192 segue até o vértice MARCO 193 no azimute de
275°46’00”, na extensão de 28,97 m; do vértice MARCO
193 segue até o vértice MARCO 194 no azimute de
284°17’10”, na extensão de 36,37 m; do vértice MARCO
194 segue até o vértice MARCO 195 no azimute de
292°47’20”, na extensão de 30,18 m; do vértice MARCO
195 segue até o vértice MARCO 196 no azimute de
301°22’18”, na extensão de 29,80 m; do vértice MARCO
196 segue até o vértice MARCO 197 no azimute de
291°50’35”, na extensão de 31,33 m; do vértice MARCO
197 segue até o vértice MARCO 198 no azimute de
227°25’46”, na extensão de 110,70 m; do vértice MARCO
198 segue até o vértice MARCO 199 no azimute de
137°32’04”, na extensão de 36,32 m; do vértice MARCO
199 segue até o vértice MARCO 200 no azimute de
145°10’10”, na extensão de 38,81 m; do vértice MARCO
200 segue até o vértice MARCO 201 no azimute de
133°20’58”, na extensão de 38,87 m; do vértice MARCO
201 segue até o vértice MARCO 202 no azimute de
114°09’59”, na extensão de 43,02 m; do vértice MARCO
202 segue até o vértice MARCO 203 no azimute de
107°37’56”, na extensão de 52,93 m; do vértice MARCO
203 segue até o vértice MARCO 204 no azimute de
107°05’00”, na extensão de 73,86 m; do vértice MARCO
204 segue até o vértice MARCO 205 no azimute de
107°43’37”, na extensão de 71,50 m; do vértice MARCO
205 segue até o vértice MARCO 206 no azimute de
102°36’14”, na extensão de 76,03 m; do vértice MARCO
206 segue até o vértice MARCO 207 no azimute de
103°35’43”, na extensão de 56,96 m; do vértice MARCO
207 segue até o vértice MARCO 208 no azimute de
105°09’45”, na extensão de 56,11 m; do vértice MARCO
208 segue até o vértice MARCO 209 no azimute de
112°24’39”, na extensão de 35,18 m; do vértice MARCO
209 segue até o vértice MARCO 210 no azimute de
126°23’46”, na extensão de 22,47 m; do vértice MARCO
210 segue até o vértice MARCO 211 no azimute de
137°02’27”, na extensão de 33,80 m; do vértice MARCO
211 segue até o vértice MARCO 212 no azimute de
141°06’50”, na extensão de 24,16 m; do vértice MARCO
212 segue até o vértice MARCO 213 no azimute de
147°23’01”, na extensão de 40,38 m; do vértice MARCO
213 segue até o vértice MARCO 214 no azimute de
151°46’51”, na extensão de 34,41 m; do vértice MARCO
214 segue até o vértice MARCO 215 no azimute de
169°05’25”, na extensão de 33,53 m; do vértice MARCO
215 segue até o vértice MARCO 216 no azimute de
175°50’32”, na extensão de 35,44 m; do vértice MARCO
216 segue até o vértice MARCO 217 no azimute de
165°12’18”, na extensão de 23,71 m; do vértice MARCO
217 segue até o vértice MARCO 218 no azimute de
165°29’27”, na extensão de 44,99 m; do vértice MARCO
218 segue até o vértice MARCO 219 no azimute de
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172°25’41”, na extensão de 22,44 m; do vértice MARCO
219 segue até o vértice MARCO 220 no azimute de
169°35’24”, na extensão de 30,37 m; do vértice MARCO
220 segue até o vértice MARCO 221 no azimute de
166°47’40”, na extensão de 60,44 m; do vértice MARCO
221 segue até o vértice MARCO 222 no azimute de
163°24’30”, na extensão de 18,51 m; do vértice MARCO
222 segue até o vértice MARCO 223 no azimute de
179°37’53”, na extensão de 26,24 m; do vértice MARCO
223 segue até o vértice MARCO 224 no azimute de
159°54’25”, na extensão de 39,60 m; do vértice MARCO
224 segue até o vértice MARCO 225 no azimute de
159°36’59”, na extensão de 37,14 m; do vértice MARCO
225 segue até o vértice MARCO 226 no azimute de
160°44’56”, na extensão de 25,65 m; do vértice MARCO
226 segue até o vértice MARCO 227 no azimute de
168°43’01”, na extensão de 35,68 m; do vértice MARCO
227 segue até o vértice MARCO 228 no azimute de
172°38’31”, na extensão de 28,91 m; do vértice MARCO
228 segue até o vértice MARCO 229 no azimute de
173°49’10”, na extensão de 36,21 m; do vértice MARCO
229 segue até o vértice MARCO 230 no azimute de
174°02’38”, na extensão de 38,10 m; do vértice MARCO
230 segue até o vértice MARCO 231 no azimute de
173°15’15”, na extensão de 42,91 m; do vértice MARCO
231 segue até o vértice MARCO 232 no azimute de
160°18’27”, na extensão de 42,95 m; do vértice MARCO
232 segue até o vértice MARCO 233 no azimute de
147°49’03”, na extensão de 43,00 m; do vértice MARCO
233 segue até o vértice MARCO 234 no azimute de
141°28’45”, na extensão de 42,74 m; do vértice MARCO
234 segue até o vértice MARCO 235 no azimute de
129°24’15”, na extensão de 39,04 m; do vértice MARCO
235 segue até o vértice MARCO 236 no azimute de
125°49’30”, na extensão de 35,89 m; do vértice MARCO
236 segue até o vértice MARCO 237 no azimute de
118°16’43”, na extensão de 36,15 m; do vértice MARCO
237 segue até o vértice MARCO 238 no azimute de
113°25’43”, na extensão de 49,27 m; do vértice MARCO
238 segue até o vértice MARCO 239 no azimute de
107°34’23”, na extensão de 43,23 m; do vértice MARCO
239 segue até o vértice MARCO 240 no azimute de
107°16’01”, na extensão de 35,13 m; do vértice MARCO
240 segue até o vértice MARCO 241 no azimute de
107°31’16”, na extensão de 23,12 m; do vértice MARCO
241 segue até o vértice MARCO 242 no azimute de
97°46’36”, na extensão de 19,44 m; do vértice MARCO
242 segue até o vértice MARCO 243 no azimute de
85°43’33”, na extensão de 19,04 m; do vértice MARCO
243 segue até o vértice MARCO 244 no azimute de
86°57’55”, na extensão de 36,32 m; do vértice MARCO
244 segue até o vértice MARCO 245 no azimute de
83°07’57”, na extensão de 28,65 m; do vértice MARCO
245 segue até o vértice MARCO 246 no azimute de
82°09’22”, na extensão de 32,18 m; do vértice MARCO
246 segue até o vértice MARCO 247 no azimute de
99°38’50”, na extensão de 22,04 m; do vértice MARCO
247 segue até o vértice MARCO 248 no azimute de
112°09’02”, na extensão de 32,13 m; do vértice MARCO
248 segue até o vértice MARCO 249 no azimute de
119°18’40”, na extensão de 30,25 m; do vértice MARCO

249 segue até o vértice MARCO 250 no azimute de
121°34’47”, na extensão de 29,98 m; do vértice MARCO
250 segue até o vértice MARCO 251 no azimute de
125°49’30”, na extensão de 32,69 m; do vértice MARCO
251 segue até o vértice MARCO 252 no azimute de
118°05’30”, na extensão de 27,89 m; do vértice MARCO
252 segue até o vértice MARCO 253 no azimute de
111°32’47”, na extensão de 20,77 m; do vértice MARCO
253 segue até o vértice MARCO 254 no azimute de
104°50’43”, na extensão de 24,62 m; do vértice MARCO
254 segue até o vértice MARCO 255 no azimute de
94°02’41”, na extensão de 26,36 m; do vértice MARCO
255 segue até o vértice MARCO 256 no azimute de
95°27’36”, na extensão de 35,24 m; do vértice MARCO
256 segue até o vértice MARCO 257 no azimute de
90°56’05”, na extensão de 19,25 m; do vértice MARCO
257 segue até o vértice MARCO 258 no azimute de
90°04’02”, na extensão de 28,86 m; do vértice MARCO
258 segue até o vértice MARCO 259 no azimute de
86°28’53”, na extensão de 27,11 m; do vértice MARCO
259 segue até o vértice MARCO 260 no azimute de
85°23’34”, na extensão de 34,14 m; do vértice MARCO
260 segue até o vértice MARCO 261 no azimute de
81°05’19”, na extensão de 18,04 m; do vértice MARCO
261 segue até o vértice MARCO 262 no azimute de
80°55’33”, na extensão de 36,75 m; do vértice MARCO
262 segue até o vértice MARCO 263 no azimute de
76°43’04”, na extensão de 54,11 m; do vértice MARCO
263 segue até o vértice MARCO 264 no azimute de
72°34’09”, na extensão de 19,18 m; do vértice MARCO
264 segue até o vértice MARCO 265 no azimute de
75°34’15”, na extensão de 33,50 m; do vértice MARCO
265 segue até o vértice MARCO 266 no azimute de
67°16’47”, na extensão de 22,57 m; do vértice MARCO
266 segue até o vértice MARCO 267 no azimute de
65°41’48”, na extensão de 28,08 m; do vértice MARCO
267 segue até o vértice MARCO 268 no azimute de
62°09’12”, na extensão de 34,30 m; do vértice MARCO
268 segue até o vértice MARCO 269 no azimute de
44°28’49”, na extensão de 18,72 m; do vértice MARCO
269 segue até o vértice MARCO 270 no azimute de
44°28’49”, na extensão de 18,72 m; do vértice MARCO
270 segue até o vértice MARCO 271 no azimute de
154°07’02”, na extensão de 11,85 m; do vértice MARCO
271 segue até o vértice MARCO 272 no azimute de
136°42’57”, na extensão de 19,51 m; do vértice MARCO
272 segue até o vértice MARCO 273 no azimute de
118°24’56”, na extensão de 11,86 m; do vértice MARCO
273 segue até o vértice MARCO 274 no azimute de
122°02’18”, na extensão de 15,58 m; do vértice MARCO
274 segue até o vértice MARCO 275 no azimute de
157°47’13”, na extensão de 18,47 m; do vértice MARCO
275 segue até o vértice MARCO 276 no azimute de
155°03’58”, na extensão de 23,15 m; do vértice MARCO
276 segue até o vértice MARCO 277 no azimute de
145°43’43”, na extensão de 13,13 m; do vértice MARCO
277 segue até o vértice MARCO 278 no azimute de
161°14’18”, na extensão de 12,03 m; do vértice MARCO
278 segue até o vértice MARCO 279 no azimute de
165°20’39”, na extensão de 11,80 m; do vértice MARCO
279 segue até o vértice MARCO 280 no azimute de

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013 .

PÁG 13

Imprensa Oficial do Município
164°18’11”, na extensão de 9,12 m; do vértice MARCO
280 segue até o vértice MARCO 281 no azimute de
141°02’42”, na extensão de 11,67 m; do vértice MARCO
281 segue até o vértice MARCO 282 no azimute de
144°39’29”, na extensão de 12,75 m; do vértice MARCO
282 segue até o vértice MARCO 283 no azimute de
141°46’33”, na extensão de 17,07 m; do vértice MARCO
283 segue até o vértice MARCO 284 no azimute de
146°20’32”, na extensão de 12,52 m; do vértice MARCO
284 segue até o vértice MARCO 285 no azimute de
153°08’39”, na extensão de 8,31 m; do vértice MARCO
285 segue até o vértice MARCO 286 no azimute de
178°19’43”, na extensão de 1,33 m; do vértice MARCO
286 segue até o vértice MARCO 287 no azimute de
181°41’40”, na extensão de 7,53 m; do vértice MARCO
287 segue até o vértice MARCO 288 no azimute de
185°55’12”, na extensão de 13,39 m; do vértice MARCO
288 segue até o vértice MARCO 289 no azimute de
189°09’49”, na extensão de 21,16 m; do vértice MARCO
289 segue até o vértice MARCO 290 no azimute de
193°08’50”, na extensão de 15,56 m; do vértice MARCO
290 segue até o vértice MARCO 291 no azimute de
186°51’19”, na extensão de 17,89 m; do vértice MARCO
291 segue até o vértice MARCO 292 no azimute de
179°20’36”, na extensão de 20,05 m; do vértice MARCO
292 segue até o vértice MARCO 293 no azimute de
172°25’41”, na extensão de 18,77 m; do vértice MARCO
293 segue até o vértice MARCO 294 no azimute de
178°19’49”, na extensão de 17,38 m; do vértice MARCO
294 segue até o vértice MARCO 295 no azimute de
184°50’45”, na extensão de 22,68 m; do vértice MARCO
295 segue até o vértice MARCO 296 no azimute de
183°13’33”, na extensão de 22,61 m; do vértice MARCO
296 segue até o vértice MARCO 297 no azimute de
185°10’07”, na extensão de 16,21 m; do vértice MARCO
297 segue até o vértice MARCO 298 no azimute de
176°25’20”, na extensão de 19,32 m; do vértice MARCO
298 segue até o vértice MARCO 299 no azimute de
176°25’21”, na extensão de 19,32 m; do vértice MARCO
299 segue até o vértice MARCO 300 no azimute de
178°03’08”, na extensão de 132,61 m; do vértice MARCO
300 segue até o vértice MARCO 301 no azimute de
170°45’57”, na extensão de 136,48 m; do vértice MARCO
301 segue até o vértice MARCO 302 no azimute de
154°35’42”, na extensão de 68,65 m; do vértice MARCO
302 segue até o vértice MARCO 303 no azimute de
168°52’28”, na extensão de 15,29 m; do vértice MARCO
303 segue até o vértice MARCO 304 no azimute de
194°45’21”, na extensão de 138,39 m; do vértice MARCO
304 segue até o vértice MARCO 305 no azimute de
195°53’26”, na extensão de 125,67 m; finalmente do
vértice MARCO 305 segue até o vértice MARCO 0, (início
da descrição), no azimute de 195°01’47”, na extensão de
101,76 m, fechando assim o polígono acima descrito,
abrangendo uma área de 3.759.011,99 m² ou 375,9012 ha
ou 155,3311 Alqs e um perímetro de 17.894,08 m, em
conformidade com os dados de cadastro e planta na escala
1:7.000 anexa, que faz parte integrante desta Lei
Complementar.
Art. 2º As estradas municipais que estiverem contidas
dentro do perímetro urbano definido no artigo anterior,
serão definidas como ruas ou avenidas, observadas as
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larguras mínimas especificadas na Lei Complementar de
parcelamento do solo vigente.
Art. 3º Na aprovação de propostas para estudos do
parcelamento do solo urbano, as áreas deverão ser
contíguas às já urbanizadas, de modo a elidir custos da
municipalidade com a extensão da infra-estrutura.
Art. 4º A área do Perímetro Urbano é de 3.759.011,99 m².
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei Municipal nº 1.971, de 29 de junho
de 1989.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
LEI Nº 4.502, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre a criação da Medalha “Honra ao Mérito Prof. Edirez da
Silva Peres””..................................................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica criada a Medalha “Honra ao Mérito Prof.
Edirez da Silva Peres”, com o objetivo de homenagear,
anualmente, no dia 21 de dezembro “Dia do Atleta”, com
distinção especial, em reconhecimento aos atletas que
se destacarem nos Jogos Regionais dos Idosos – JORI,
Jogos Regionais, Jogos Abertos e Jogos Estaduais dos
Idosos – JEI.
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, 7 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.503, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre criação de empregos em comissão que especifica e
dá outras providências”.....................................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam criados os empregos em comissão de
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e
Assistente do Diretor do Departamento Municipal de
Trânsito, com vencimentos equivalentes à referência
inicial 49 (quarenta e nove) e 38 (trinta e oito),
respectivamente, regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, passando a constar do Anexo I da Lei
nº 1.695, de 25 de março de 1986, e suas alterações
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posteriores.
Art. 2º As atribuições gerais dos ocupantes dos empregos
criados no Artigo 1º, são as seguintes:
I - compete ao Diretor:
a) exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar
os trabalhos dos órgãos que lhe são diretamente
subordinados;
b) exercer supervisão técnica e normativa sobre os
assuntos de competência da Diretoria, ainda que a sua
execução esteja delegada a outro órgão;
c) despachar com o Secretário, nos dias determinados, o
expediente das repartições que dirige;
d) coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas
públicos a cargo do seu setor e apresentar soluções no
âmbito do planejamento governamental;
e) encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças, na
época própria, a proposta orçamentária da Diretoria para
o ano seguinte;
f) preparar, anualmente, relatório de execução do orçamento
no que diz respeito ao seu Departamento, para prestação
de contas e avaliação do Plano de Ação Governamental;
g) proferir despachos interlocutórios em processos cuja
decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles
de sua competência;
h) aprovar a escala de férias dos servidores do
Departamento;
i) vistar documentos referente ao pagamento a servidores
pela prestação de serviços extraordinários ao departamento;
j) solicitar ao Prefeito a contração de servidores para o
Departamento, nos termos da legislação em vigor;
k) elogiar servidores, propor penas disciplinares cuja
decisão e aplicação caberá ao Executivo;
l) determinar a realização de sindicâncias para apuração
de irregularidades, bem como solicitar ao Prefeito a
instauração de inquéritos administrativos, quando for o
caso;
m) zelar pelo cumprimento do presente Regimento e dar
instruções para a execução dos serviços;
n) resolver os casos omissos, bem como as duvidas
suscitadas na execução deste Regimento, expedindo para
esse fim as instruções necessárias.
II - compete ao Assistente do Diretor:
a) exercer a direção geral, a coordenação e a fiscalização
dos programas e atividades a cargo do órgão sob sua
direção;
b) apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo
Diretor;
c) distribuir os serviços aos servidores, e ou, equipes a seu
cargo, estudar e tomar medidas, com a colaboração dos
setores pertinentes, para racionalizar métodos de trabalho
e agilizar o atendimento ao Público;
d) preparar e propor ao Diretor, na época própria,
cronograma das atividades programadas para o ano
seguinte, com a indicação dos órgãos, e ou, setores
responsáveis pela execução;
e) despachar e visar certidões expedidas pelo órgão que
chefia;
f) fazer elaborar estudos e pareceres em processos sobre
assuntos de sua competência;
g) opinar sobre o provimento de cargos e funções daqueles
que integram o setor sob sua direção;
h) organizar e administrar as escalas e funções dos Agentes

e demais servidores que integram o setor sob sua direção;
i) fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos,
subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação
e revisão dos programas e projetos pelos quais é
responsável;
j) justificar faltas dos servidores sob sua direção, nos
termos da regulamentação vigente;
k) propor ao Diretor o treinamento dos servidores em
nível de chefia e de execução de serviços pertinentes ao
Trânsito.
Art. 3º 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. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 7 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.504, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013
“Dá nova redação ao inciso I, do Artigo 6° da Lei n° 4.343, de 12 de
dezembro de 2012”.......................................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O inciso I do Artigo 6°, da Lei n° 4.343, de 12 de
dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa
do Município para o exercício de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“I – até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa
total fixada no art. 4º.; e” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 7 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.505, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA”..................

A CÂMARA DE VEREADORES 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$ 21.197,46
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(vinte e um mil, cento e noventa e sete reais e quarenta
e seis centavos), objetivando o atendimento de 30 (trinta)
adolescentes, através de oficinas, em horário diverso do
escolar.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária
da Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade, rubrica 14.01.00
– 08.243.4001.2117 – 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 outubro de 2013.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

de trabalho suspenso e será assegurado seu retorno
imediato ao cargo de origem, com todos os direitos
garantidos, assim que exonerado.
§ 2°) Ao Órgão cessionário caberá todos os encargos
do servidor cedido, assumindo o custo diretamente ou
restituindo a Autarquia.” (AC)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a 1º de setembro de 2013.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.508, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre a implantação do Serviço Móvel de Urgência
– SAMU (192), no âmbito do município de PirassunungaSP, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e dá outras
providencias”...........................................................................................

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.506, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre elevação do valor autorizado pela Lei nº 4.463 de
26/07/2013, para abertura de Crédito Adicional Especial, na forma
que especifica”......................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica elevado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
o valor autorizado no artigo 1º da Lei Municipal nº 4.463,
de 26 de julho de 2013, para abertura de Crédito Adicional
Especial ao Orçamento Fiscal do Município (Lei nº 4.343,
de 12 de dezembro de 2012), em favor do órgão 12.01.00
para fins da Construção da Unidade Básica de Saúde
Parque Clayton Malaman, a fim de atender à programação
constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no
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, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.

PÁG. 16

Imprensa Oficial do Município

*-*-*-*-*
LEI Nº 4.507, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
“Altera a redação dos Artigos 4° e 5° da Lei nº 1.705, de 16 de maio
de 1986, e dá outras providências”................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O artigo 4º da Lei Municipal nº 1.705, de 16 de maio
de 1986, passa a vigorar com a redação que ora lhe é
dada:
“Art. 4º Fica mantido 1 (um) cargo em comissão de
Superintendente, com vencimentos equivalentes à
referência salarial 61.” (NR)
“Parágrafo único. O preenchimento deste cargo farse-á de conformidade com o Artigo 3° da Lei nº 1.153,
de 14 de março de 1973, alterado pela Lei nº 1.401, de
27 de novembro de 1979.” (AC)
Art. 2º O artigo 5º da Lei Municipal nº 1.705, de 16 de maio
de 1986, passa a vigorar com a redação que ora lhe é
dada:
“Art. 5º A Autarquia poderá ceder seus servidores
para a administração pública direta e indireta dos
Estados, Municípios e União, para exercer cargo de
Secretário Municipal, função de confiança ou cargo
comissionado.” (NR)
“§ 1°) O servidor permanente mensalista, autárquico,
contratado mediante concurso público, que vier a
ser nomeado para os cargos mencionados no caput
deste artigo, na administração pública direta e indireta
dos Estados, Municípios e União, terá seu contrato
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A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Município de
Pirassununga, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
– SAMU (192), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde,
com o objetivo de prestação de serviço pré-hospitalar,
em primeiro nível de atenção, aos portadores de quadros
agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica,
quando ocorrerem fora do ambiente hospitalar, podendo
acarretar sofrimento, e/ou mesmo morte, sendo necessário,
portanto, presta-lhe atendimento e/ou transporte, dando a
população um adequado serviço de saúde, devidamente
hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde –
SUS.
§ 1º O atendimento pré-hospitalar móvel primário, é aquele
cujo pedido de socorro for oriundo de um cidadão.
§ 2º O atendimento pré-hospitalar móvel secundário, é
aquele cuja solicitação parte de um serviço de saúde, no
qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento
necessário à estabilização do quadro de urgência
apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço
de maior complexidade para a continuidade do tratamento.
Art. 2º A base do SAMU em Pirassununga funcionará
na Rua Germano Dix, nº 3046, local onde, atualmente,
funciona a Central de Ambulâncias, esse local garante
tempo resposta de qualidade e racionalidade na assistência
dos atendimentos.
§ 1º O SAMU Pirassununga, contará com uma equipe
de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros,
Técnicos de enfermagem e condutores emergencistas
que atendem às urgências de natureza traumática, clínica,
pediátrica, cirúrgica, gineco – obstétrica e de saúde mental.
§ 2º A base de Descentralizada do SAMU - Pirassununga
funcionará com 2 (duas) viaturas, sendo:
a) 1 Unidade de Suporte Avançado (USA): tripulada por
1 Condutor Emergencista, 1 Enfermeiro e 1 Médico,
esse componente assistencial tem as características de

uma UTI móvel, são veículos destinado ao atendimento
e transporte de pacientes de alto risco em emergências
pré-hospitalares, que necessitam de cuidados médicos
intensivos;
b) 1 Unidade de Suporte Básico (USB): tripulada por
1 Condutor Emergencista e um Técnico Enfermagem,
são veículos destinado ao transporte de pacientes não
classificado com potencial de necessitar de intervenção
médica no local e/ou durante o transporte
Art. 3º O SAMU estará à disposição do cidadão por meio da
Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência,
acessada gratuitamente, 24 horas por dia, pelo número de
telefone 192 (um, nove, dois).
Parágrafo único.
A Central de Regulação Médica de
Urgência e Emergência será coordenada por um médico
regulador com atuação preponderante em situações de
interesse público e contará com uma equipe técnicas,
administrativas e operacionais localizada no Município de
Araras.
Art. 4º O SAMU terá como finalidade proteger as vidas das
pessoas e garantir a qualidade no atendimento no SUS,
como cinco ações:
I – organizar o atendimento de urgência nos pronto –
atendimentos e unidades básicas;
II – estruturar o atendimento pré-hospitalar móvel;
III – reorganizar as grandes urgências e pronto–socorros
em hospitais;
IV – criar retaguarda hospitalar para os atendidos nas
urgências; e
V – estruturar o atendimento pós – hospitalar.
Art. 5º São competências da central de Regulação Médica
de Urgência e Emergência, dentre outras:
I – avaliar e decidir sobre a gravidade de um caso que
lhe está sendo comunicado por rádio ou telefone,
estabelecendo a presumida gravidade;
II – enviar os recursos necessários ao atendimento,
considerando necessidades e ofertas disponíveis;
III – monitorar e orientar o atendimento feito pelo profissional
de saúde habilitado, por profissional da área de segurança
ou bombeiro militar, ou ainda, por leigo que se encontre no
local da situação de urgência;
IV – definir e acionar o serviço de destino do paciente,
informando – o sobre as condições e previsão de chegada
do mesmo, sugerindo os meios necessários ao ser
acolhido;
V – avaliar a necessidade do envio de meios móveis de
atenção;
VI – definir e pactuar a implantação de protocolos de
intervenção médica pré-hospitalar;
VII – monitorar o conjunto das missões de atendimento e
as demandas pendentes;
VIII – registrar sistematicamente os dados das missões;
IX – indicar o destino hospitalar ou ambulatorial dos
pacientes atendidos no pré-hospitalar;
X – acionar planos de atenção a desastres que estejam
pactuados com outros interventores, frente a situações
excepcionais, coordenando o conjunto da atenção médica
de urgência;
XI – requisitar recursos públicos e privados em situações
excepcionais, com pagamento ou contrapartida a
posterior conforme compactuação a ser realizada com as
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autoridades competentes;
XII – exercer a autoridade de regulação púbica das
urgências sobre a atenção pré-hospitalar móvel privada,
sempre que esta necessitar conduzir pacientes ao setor
público, sendo o pré-hospitalar privado responsabilizado
pelo transporte e atenção do paciente até o seu destino
definitivo no Sistema Único de Saúde; e
XIII – manter acesso às demais centrais do complexo
regulador, de forma que possa ter as informações
necessárias e o poder de dirigir o paciente para os locais
adequados às suas necessidades.
Art. 6º Fica instituído o Comitê Municipal de Atenção
às Urgências – CMAU, órgão de assessoramento da
Secretaria Municipal de Saúde, para o funcionamento
do SAMU, com a finalidade de elaborar, indicar, discutir
e implementar as diretrizes básicas do atendimento às
urgências do Município de Pirassununga.
Parágrafo único.
As Normas e Regulamentos para
funcionamento do Comitê Municipal de Atenção às
Urgências – CMAU - serão aprovados por Decreto do
Executivo.
Art. 7º Compete ao Comitê Municipal de Atenção às
Urgências – CMAU:
I – atuar na formação e no controle da execução do Plano
Municipal de Atenção às Urgências, inclusive nos seus
aspectos econômicos financeiros, e nas estratégias para
sua aplicação nos setores públicos e privados;
II – deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da
população nos casos de urgência e de gestão juntamente
do Sistema Único de Saúde;
III – garantir a massiva divulgação de informações relativas
ao perfil assistencial dos diversos equipamentos de urgência
e emergência e a forma adequada de sua utilização;
IV – propor prioridades, métodos e estratégias para a
formação e educação permanente dos trabalhadores que
prestam assistência na área de Urgência e Emergência;
V – ampliar os espaços de divulgação de ações de
promoção e prevenção aos agravos agudos à saúde
realizando palestras, seminários, simulados de emergência
e catástrofes, estimulando a ampla participação da
sociedade;
VI – criar, coordenar e supervisionar Comissões
Intersetoriais e outras que julgar necessárias, inclusive
Grupos de Trabalho, para diversas áreas de atuação dos
equipamentos de urgência e Emergência;
VII – garantir a implementação de um protocolo único
para o trabalho em conjunto dos diversos equipamentos
de urgência, para a cobertura de grandes eventos e
acionamento para catástrofes e para o acolhimento de todos
os pacientes com agravos agudos à saúde, nas diversas
portas de urgência, otimizando recursos, repactuando
fluxos e fortalecimento a regulação médica do Serviço de
Atendimento de Urgência – SAMU;
VIII – acompanhar de forma permanente os processos de
financiamento que possam ser revertidos para o Sistema
de Atenção às Urgências;
IX – articular-se com outros Comitês setoriais com o
propósito de cooperação mutua e de estabelecimento de
estratégias comuns para o fortalecimento do sistema de
participação e controle social;
X – divulgar suas ações através dos diversos mecanismos
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de comunicação social; e,
XI – manifestar-se sobre todos os assuntos de sua
competência.
Art. 8º O Comitê Municipal de Atenção às Urgências –
CMAU, será composto por representantes dos seguintes
órgãos:
I – Secretaria Municipal de Saúde;
II – SAMU 192;
III – Hospitais Públicos e UPA’s;
IV – Hospitais Privados;
V – Corpo de Bombeiros;
VI – Polícia Rodoviária Federal;
VII – Defesa Civil;
VIII – Polícia Militar; e,
IX – Conselho Municipal de Saúde.
Art. 9º 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. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições contrarias.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.509, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Casa São Vicente de Paulo e dá outras providências”..............................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir
recursos financeiros no valor de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) do Fundo Municipal do Idoso, provenientes
de doações de Imposto de Renda, à Casa de São Vicente
Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo, inscrita
no CNPJ sob nº 46.966.131/0001-29, visando a execução
de projeto de proteção e combate a incêndio.
Art. 2º Para atender as despesas decorrentes desta
Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), consignando na
seguinte dotação orçamentária:
I – Fundo Municipal dos Direitos da Criança,
Adolescente e Terceira Idade
140200 – 0824340012632 – 339039...................................
R$ 35.000,00
Parágrafo único. O crédito adicional suplementar de que
trata o caput deste artigo, 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,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
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Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.510, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
“Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal”...................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de créditos adicionais
suplementares no Programa Orçamentário da Câmara
Municipal de Pirassununga, no valor de R$ 101.750,00
(cento e um mil, setecentos e cinquenta reais), a ser
consignado nas seguintes dotações do Orçamento do
exercício de 2013 em vigor:
I - 01.122.7005.2258.0000 - Manutenção dos Serviços
Administrativos
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas..........................
R$ 17.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil.......................................................................................
.............................................................................................
R$ 44.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais....................................
R$ 14.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo....................................
R$ 20.950,00
II - 01.122.7005.2328.0000 - Manutenção do Pagamento
Benefício Alimentação
3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação.......................................
R$ 1.400,00
III - 01.031.7005.2257.0000 - Atividades Legislativas
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil.......................................................................................
.............................................................................................
R$ 4.400,00
Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos no
artigo 1º, serão cobertos através de anulação parcial das
dotações orçamentárias a seguir indicadas, na forma do
artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março
de 1964:
I - 01.122.7005.1071.0000 - Ampliação e Reforma do
Prédio do Legislativo
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações......................................
R$ 24.990,00
II - 01.031.7005.2257.0000 - Atividades Legislativas
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais....................................
R$ 4.400,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil...
R$
990,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil...................................
R$
990,00
III - 01.122.7005.2258.0000 - Manutenção dos Serviços
Administrativos
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Física....................................................................................
R$ 12.010,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil...................................
R$ 7.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do
Servidor................................................................................
.............................................................................................
R$
700,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil...
R$
700,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente..........
R$ 30.000,00
IV - 01.122.7005.2327.0000 - Capacitação de Agentes
Públicos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.................................................................................
.............................................................................................
R$ 6.000,00
V - 01.122.7005.2329.0000 - Plano de Saúde - Servidores
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.................................................................................
.............................................................................................
R$ 3.000,00
VI - 01.122.7005.2349.0000 - Manutenção do Seguro de
Acidentes Pessoais
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.................................................................................
.............................................................................................
R$ 7.000,00
VII - 01.122.7005.2347.0000 - Contratação de Pessoal
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil.......................................................................................
.............................................................................................
R$
990,00
VIII - 01.122.7005.2348.0000 - Reposição e ou Aumento
Salarial
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil.......................................................................................
.............................................................................................
R$
990,00
IX - 01.122.7005.2366.0000 - Publicidade das Sessões e
dos Atos do Legislativo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica.................................................................................
.............................................................................................
R$ 1.000,00
X - 01.122.7005.2419.0000 - Prorrogação de 60 dias da
Licença Maternidade a Servidores Municipais
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil.......................................................................................
.............................................................................................
R$
990,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
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revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.511, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Aldeias
Infantis SOS Brasil”................................................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede na
cidade de São Paulo, à Rua José Antonio Coelho, nº 400,
Vila Mariana, inscrita no CNPJ sob nº 35.797.364/000129, para transferência de recursos no presente exercício
na ordem de R$ 781.464,00 (setecentos e oitenta e um
mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), objetivando
o desenvolvimento e manutenção de seus objetivos
institucionais.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão à dotação da orçamentária da Secretaria
Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e
da Terceira Idade, rubrica 140100 – 0824340012117
- 3390930 - Outros Serviços de Terceiros de Pessoa
Jurídica, 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 entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.512, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre a obrigatoriedade, em todas as edificações de acesso
público no Município que tenham portas com detector de metais ou
dispositivos antifurto, de colocação de aviso sobre os riscos desses
equipamentos para portadores de marca-passo e próteses e dá outras providências.”..............................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º As edificações de acesso público que tenham portas
com detector de metais, dispositivos antifurto e quaisquer
outros equipamentos capazes de produzir interferência
no funcionamento de aparelhos marca-passo e próteses,
ficam obrigadas a exibir, em local visível e de fácil leitura,
avisos sobre os riscos e prejuízos que tais equipamentos
causam à saúde.
Art. 2º O aviso sobre riscos e prejuízos aos portadores de
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marca-passo e próteses será afixado nas portas e acessos
das edificações que contenham dispositivos eletrônicos de
segurança, na forma de adesivo ou placa, medindo, no
mínimo, 148mm x 210mm (A5), com o seguinte texto:
“EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA
PORTADOR DE MARCA-PASSO E PRÓTESES:
SOLICITE O AUXÍLIO DE UM FUNCIONÁRIO. (Lei
Municipal nº..............)”
§ 1º A presença de portador de marca-passo ou prótese
junto ao acesso das edificações, mencionadas no art.
1º desta Lei, obrigará o funcionário a providenciar o
desligamento do dispositivo eletrônico ou encaminhar o
usuário à entrada alternativa mais próxima.
§ 2º Fica facultado as entidades e empresas a criação
de um cadastro para o usuário, evitando eventuais
constrangimentos e a demora no atendimento.
Art. 3º A inobservância das disposições desta Lei implicará
aos infratores multa de 1.000 UFM (Unidade Fiscal do
Município).
Parágrafo único. A multa prevista no caput deste artigo
será aplicada em dobro em caso de reincidência, sem
prejuízo de cassação do alvará de funcionamento após a
reiteração de 5 (cinco) multas, facultado ampla defesa e o
contraditório.
Art. 4º O Poder Público poderá regulamentar a presente
Lei, mediante a edição de Decreto.
Art. 5º Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data da publicação desta Lei, para que as
instituições de acesso público que mantém dispositivos
eletro-eletrônicos promovam as adaptações exigidas.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.513, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais”.........................

A CÂMARA DE VEREADORES 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 de Pais e Amigos dos
Excepcionais, com sede nesta cidade, à Av. Capitão
Antonio Joaquim Mendes, nº 661, inscrita no CNPJ sob
nº 54.851.977/0001-41, para transferência de recursos
no presente exercício no valor de R$ 40.600,32 (quarenta
mil, seiscentos reais e trinta e dois centavos), objetivando
erradicar o trabalho infantil no município, garantindo a
proteção e a inclusão social, promovendo a melhoria da
qualidade de vida de crianças e adolescentes.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão à conta da dotação orçamentária do Fundo
Municipal de Assistência Social, rubrica 13.02.00 –
08.244.4002.2472 – 33.90.30, 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.
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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, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
*-*-*-*-*
LEI Nº 4.514, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013
“Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014
a 2017 e define as metas e prioridades da administração pública
municipal para o exercício de 2014”.....................................................
...............................................................................

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E A PREFEITA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1°, da
Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o
quadriênio 2014/2017, no qual são definidas as diretrizes,
os objetivos e as metas da administração pública municipal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada,
na forma dos Anexos I a V.
§ 1° Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade
executora ou o órgão responsável por programas e ações
e os indicadores e respectivos índices, bem como a
adequar as metas físicas em função de modificações nos
programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis
orçamentárias e seus créditos adicionais.
§ 2° O Plano Plurianual compreende a atuação de todos
os órgãos da Administração Direta e Indireta e da Câmara
Municipal, inclusive das empresas em que o Município
detém o controle acionário, consideradas, nos termos
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, de
caráter dependente.
§ 3° No caso de empresas de caráter não dependente,
somente seus investimentos estão incluídos nos programas
e ações constantes dos anexos desta Lei.
Art. 2º As diretrizes para o quadriênio 2014/2017,
norteadoras da execução dos programas e ações a cargo
dos órgãos municipais, deverão seguir os seguintes
macroobjetivos:
I - prestação eficiente de serviços públicos;
II - gestão adequada dos recursos em face da crise
econômica e no período pós-crise;
III - fomento de atividades geradoras de desenvolvimento
econômico e social.
Art. 3° As estimativas das receitas e dos valores dos
programas e ações constantes dos anexos desta lei são
fixadas exclusivamente para conferir consistência ao
Plano, não se constituindo em limites para a elaboração
das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias
e das suas modificações.
Art. 4° Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a
abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de
diretrizes orçamentárias, e nos créditos extraordinários
poderá ser criados novos programas ou ações ou

modificados os existentes, considerando-se, em
decorrência, alterado o Plano Plurianual.
§ 1º Os projetos de lei que modificarem o Plano Plurianual,
deverão ser acompanhados de demonstrativos em que
fique evidenciado que o equilíbrio econômico e financeiro
permanece preservado, devendo ainda, serem observados
os objetivos, indicadores e metas dos programas e ações.
§ 2º Os projetos de lei de que trata este artigo, deverão ser
submetidos previamente em Audiência Pública.
Art. 5° As metas e prioridades da administração pública
municipal para o exercício de 2014, na conformidade do
exigido pelo art. 165, § 2°, da Constituição, são as fixadas
no Anexo VI, integrante desta Lei.
Art. 6º Fica fazendo parte integrante desta Lei, o Anexo
VII, composto das Emendas apresentadas pelo Poder
Legislativo, autorizado o Executivo a proceder as
adequações técnicas no sistema orçamentário do projeto.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Pirassununga, 29 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração.
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– LEI Nº 4.514, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013 –
"Estabelece o Plano Plurianual do
Município para o período 2014 a 2017
e define as metas e prioridades da
administração pública municipal para
o exercício de 2014”.............................
A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E A PREFEITA MUNICIPAL
DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1°, da Constituição,
o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2014/2017, no qual são definidas as
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na
forma dos Anexos I a V.
§ 1° Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o
órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a
adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de
diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.
§ 2° O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da
Administração Direta e Indireta e da Câmara Municipal, inclusive das empresas em que o
Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.
§ 3° No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus
investimentos estão incluídos nos programas e ações constantes dos anexos desta Lei.
Art. 2º As diretrizes para o quadriênio 2014/2017, norteadoras da
execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão seguir os seguintes
macroobjetivos:
I - prestação eficiente de serviços públicos;
II - gestão adequada dos recursos em face da crise econômica e no período
pós-crise;
III - fomento de atividades geradoras de desenvolvimento econômico e
social.
Art. 3° As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações
constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano,
não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis
orçamentárias e das suas modificações.
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Art. 4° Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de
créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias, e nos créditos
extraordinários poderá ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes,
considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.
§ 1º Os projetos de lei que modificarem o Plano Plurianual, deverão
ser acompanhados de demonstrativos em que fique evidenciado que o equilíbrio econômico e
financeiro permanece preservado, devendo ainda, serem observados os objetivos, indicadores e
metas dos programas e ações.
§ 2º Os projetos de lei de que trata este artigo, deverão ser submetidos
previamente em Audiência Pública.
Art. 5° As metas e prioridades da administração pública municipal para o
exercício de 2014, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2°, da Constituição, são as
fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.
Art. 6º Fica fazendo parte integrante desta Lei, o Anexo VII, composto
das Emendas apresentadas pelo Poder Legislativo, autorizado o Executivo a proceder as
adequações técnicas no sistema orçamentário do projeto.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pirassununga, 29 de novembro de 2013.

- CRISTINA APARECIDA BATISTA Prefeita Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.
DANIEL GASPAR.
Secretário Municipal de Administração.
dmc/.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 05

EMENDA Nº 03

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.06.00 – Setor de Vias Públicas

Recapeamento das vias públicas da Vila Brás.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.06.00 – Setor de Vias Públicas

Abertura de via pública e pavimentação para ligação das Ruas Rio Grande do Norte e
Rua Ana Bercke

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 04

EMENDA Nº 06

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.06.00 – Setor de Vias Públicas

Recapeamento das vias públicas do Jardim Ferrarezzi

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
17.04.03 – Águas Pluviais

Construção de galerias pluviais no final do Jardim Millenium
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 07

EMENDA Nº 09

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

11.01.00 – Secretaria Municipal de Esportes
Reforma e ampliação do Campo de Futebol da ASCOBAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 08

EMENDA Nº 10

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
Reforma das pontes de madeira ou substituição para pontes de concreto (alvenaria) na Dependências
zona rural

PÁG. 26

05.01.00 – Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico

Construção e instalação de elevador no Paço Municipal

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
10.01.00 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Construção e instalação de Teleférico no distrito de Cachoeira de Emas

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013 .

PÁG 27

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 11

EMENDA Nº 13
Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

14.01.00 – Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e
Construção e/ou adequação de praças e parques infantis para atender a criança com Terceira Idade
deficiência física.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Ampliação e reforma do campo de futebol no Jardim Olímpio Felício

11.01.00 – Secretaria Municipal de Esportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 12

EMENDA Nº 14
Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
Substituição das lâmpadas de iluminação de vapor de sódio para vapor metálico nas Dependências
vias e áreas públicas.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO
Construção de campo de futebol na Zona Sul do município.

PÁG. 28

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
11.01.00 – Secretaria Municipal de Esportes

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013 .

PÁG 29

Imprensa Oficial do Município

Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 17

EMENDA Nº 15

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.06.00 – Setor de Vias Públicas

Recapeamento das vias públicas no Jardim Millenium

Construção Unidade Saúde no Jardim Treviso

12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 16

EMENDA Nº 18

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.06.00 – Setor de Vias Públicas

Recapeamento das vias públicas no Jardim Margarida

PÁG. 30

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
Urbanização e revitalização da área localizada entre as Ruas Paschoal Banin, Manoel Dependências
Rodrigues e Walfrido Alcântara e Silva, Jd. Olímpio Felício
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PÁG 31

Imprensa Oficial do Município

Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 19

EMENDA Nº 21

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

UTI Neonatal

12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Atendimento aos autistas, correlatos e deficientes mentais.

13.01.00 – Secretaria Municipal de Promoção Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 20

EMENDA Nº 22

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO
Urbanização e melhorias necessárias no Jardim Urupês.

PÁG. 32

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
Dependências.

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

AÇÃO
Ampliação e reforma da Unidade Saúde no Jardim Roma

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde
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PÁG 33

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 23

EMENDA Nº 25

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Ampliação e reforma da Unidade Saúde na Vila Redenção

12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO
Ampliação e reforma da Unidade Saúde no Jardim Ferrarezi.

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 26

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Ampliação e reforma da Unidade Saúde na Vila Guimarães

PÁG. 34

12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

EMENDA Nº 24

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO
Ampliação e reforma da Unidade Saúde no Distrito de Cachoeira de Emas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013 .

PÁG 35

Imprensa Oficial do Município

Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 27

EMENDA Nº 29

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Pavimentação e recapeamento das vias públicas no Bairro Vertentes do Mamonal

15.06.00 – Setor de Vias Públicas

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Construção de Centro Comunitário no Bairro Vertentes do Mamonal

13.01.00 – Secretaria Municipal de Promoção Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 28
EMENDA Nº 30

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

Instalação de Iluminação nas vias públicas desprovidas no Bairro Vertentes do 15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
Mamonal
Dependências.

PÁG. 36

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

Recapeamento das vias públicas nos Bairros da Zona Norte

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.06.00 – Setor de Vias Públicas
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PÁG 37

Imprensa Oficial do Município

Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 31

EMENDA Nº 33

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Recapeamento das vias públicas no Jardim do Lago

15.06.00 – Setor de Vias Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Recapeamento das vias públicas no bairro Parque dos Eucaliptos.

15.06.00 – Setor de Vias Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 34

EMENDA Nº 32

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Recapeamento das vias públicas no Bairro Cidade Nova

PÁG. 38

15.06.00 – Setor de Vias Públicas
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AÇÃO
Construção e cobertura dos pontos de ônibus

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
Dependências.
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Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 35

EMENDA Nº 37

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Construção de piscina no Centro de Especialidades Médicas

12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

Construção de Ponte sobre o Córrego Andrezinho para interligar a Vila Brás com os 15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
bairros da Zona Leste
Dependências

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 38

EMENDA Nº 36

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
11.01.00 – Secretaria Municipal de Esportes

Construção de Pista de Skate no Jardim das Laranjeiras

PÁG. 40

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
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Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO
Construção de cobertura e bancos nas quadras poliesportivas do Jardim Lauro Pozzi

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
11.01.00 – Secretaria Municipal de Esportes
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Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 41

EMENDA Nº 39

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Construção de bancos, parque infantil e instalação de aparelhos de ginástica na Praça 15.01.00 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e
do Jardim Lauro Pozzi
Dependências

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
13.01.00 – Secretaria Municipal de Promoção Social

Reforma do Centro Comunitário no Jardim das Laranjeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 42
EMENDA Nº 40

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Construção de Centro Comunitário no Jardim Lauro Pozzi

PÁG. 42

13.01.00 – Secretaria Municipal de Promoção Social
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Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
09.01.00 – Secretaria Municipal de Educação

Construção de Creche no Jardim das Laranjeiras
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Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 45

EMENDA Nº 43

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Ampliação da EMEI Profª Lenira Papa

09.02.00 – Ensino Fundamental

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
13.01.00 – Secretaria Municipal de Promoção Social

Ampliação e reforma do Centro Comunitário na Vila Brás

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 46
EMENDA Nº 44

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Subvenção Social ao Clube dos Orquidófilos de Pirassununga

PÁG. 44

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.

10.01.00 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
11.01.00 – Secretaria Municipal de Esportes

Construção de Cozinha ou Galpão no Campo de Futebol Elcio Moraes Delfino, Jardim
das Laranjeiras
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Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Imprensa Oficial do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 47

EMENDA Nº 49

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Monitoramento por câmeras nas vias públicas com controle de trânsito de veículos, 19.01.00 – Secretaria Municipal de Segurança Pública
pessoas e posturas, e central de monitoramento 24 horas com armazenamento de
imagens.

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Construção Unidade Saúde para atender os bairros Jardim do Lago, Cidade Nova e 12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde
Jardim Parque dos Eucaliptos

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMENDA Nº 48

Á Lei nº 4.514, de 29 de novembro de 2013
Autoria: Prefeita Municipal
Ementa: Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2014.
Fica criada nos Anexos V (Programa de Governo do Plano Plurianual 2014/2017) e VI (Metas e Prioridades para 2014), a ação abaixo especificada, ficando
autorizada a adequação técnica nos quadros e demonstrativos constantes no projeto, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL

Construção de nova Unidade Saúde no Jardim das Laranjeiras
PÁG. 46

12.01.00 – Fundo Municipal da Saúde
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DECRETO Nº 5.166, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais, de conformidade com
o § 3º do Art. 88, da Lei Orgânica do Município e face
ao constante nos autos do procedimento administrativo nº
3.533, de 12 de agosto de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida permissão de uso à Associação
de Moradores do Jardim Lauro Pozzi, inscrita no CNPJ
sob nº 62.471.073/0001-19, com sede à Rua Eny Albertina
Castilho Krempell, nº 1.230, Jardim Lauro Pozzi, do Centro
Comunitário construído em área de propriedade municipal
situada entre as ruas Hércules Del Nero, Pedro Ziliotto e
Romilda Victorelli.
Parágrafo único.
A permissão de uso, gratuita, não
reconhece qualquer direito possessório ou dominial a
qualquer título à Associação de Moradores do Jardim Lauro
Pozzi, sendo concedida por mera liberalidade, a título
precário e intransferível.
Art. 2º Deverá o permissionário utilizar o imóvel
exclusivamente para atividades filantrópicas, sociais,
culturais, esportivas, e outras de interesse da comunidade,
ficando vedada sua utilização para fins comerciais.
Art. 3º A presente permissão será formalizada por termo a
ser lavrado pela Procuradoria Geral do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 7 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.167, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013
“Prorroga contratos públicos de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””.........................

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 4.254/2010,
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses,
os contratos públicos de concessão de uso de “boxes”
localizados no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”,
no Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar
a Feira de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e
Brinquedos, a saber:
I – Contrato nº 268/2011, concessionária: Maiara Tafaelle
da Cruz Albino, box nº 53, a partir de 17 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 90,82 (noventa reais e oitenta
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e dois centavos); perfazendo um total estimado de R$
1.089,84 (um mil e oitenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos) por ano;
II – Contrato nº 269/2011, concessionária: Alexsandra
Alvarenga da Silva, box nº 54, a partir de 17 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 112,82 (cento e doze reais e
oitenta e dois centavos); perfazendo um total estimado de
R$ 1.353,84 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e
oitenta e quatro centavos) por ano;
III – Contrato nº 270/2011, concessionária: Sandra
Aparecida Trepador Furlan, box nº 55, a partir de 17 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 224,50 (duzentos
e vinte e quatro reais e cinquenta centavos); perfazendo
um total estimado de R$ 2.694,00 (dois mil, seiscentos e
noventa e quatro reais) por ano;
IV – Contrato nº 272/2011, concessionário: Luis Fernando
Bezerra Andrioti, box nº 57, a partir de 17 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 182,77 (cento e oitenta e
dois reais e setenta e sete centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 2.193,24 (dois mil, cento e noventa e três
reais e vinte e quatro centavos) por ano;
V – Contrato nº 273/2011, concessionário: José Luiz da
Silva, box nº 58, a partir de 14 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 458,06 (quatrocentos e cinquenta e
oito reais e seis centavos) perfazendo um total estimado de
R$ 5.496,72 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais
e setenta e dois centavos) por ano.
Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 8 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.168, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013
“Prorroga contratos públicos de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””..........................

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 54/2011,
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, a partir de 2 de outubro de 2013,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os contratos públicos
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas, para a exploração da atividade de “Lanchonete”,
a saber:
I – Contrato nº 95/2011, concessionário: Bruno Henrique
Ostroschi Ortega, box nº 22, no valor mensal de R$ 393,24
(trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 4.718,88 (quatro mil,
setecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) por
ano.

PÁG. 48

II – Contrato nº 96/2011, concessionário: Rodrigo Furlan,
box nº 60, no valor mensal de R$ 337,87 (trezentos e trinta
e sete reais e oitenta e sete centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 4.054,44 (quatro mil e cinquenta e quatro
reais e quarenta e quatro centavos) por ano;
III – Contrato nº 98/2011, concessionária: Edneia Cristina
dos Santos, box nº 99, no valor mensal de R$ 479,95
(quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco
centavos); perfazendo um total estimado de R$ 5.759,40
(cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta
centavos) por ano.
IV – Contrato nº 155/2011, concessionário: Nelson Ferrari
Junior, box nº 61, no valor mensal de R$ 399,09 (trezentos
e noventa e nove reais e nove centavos); perfazendo um
total estimado de R$ 4.789,08 (quatro mil, setecentos e
oitenta e nove reais e oito centavos) por ano;
Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 8 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

Imprensa Oficial do Município
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 de lote urbano
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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 8 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.169, DE 8 DE NOVEMBRO 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 4.161, de 20
de setembro de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com os termos da Lei
Complementar Municipal nº 109/2012, o projeto de
desdobro de lote, localizado com frente para a Arnaldo
Duarte de Oliveira Filho, Vila São Pedro, município de
Pirassununga-SP, objeto da matrícula nº 19.411 do CRI local,
cadastrado na municipalidade sob no 6887.24.007.017.009 que, conforme referida matrícula, consta pertencer a
Anderson Benedito D’Epiro Buscagim, portador do RG
nº 27.719.770-3 – SSP/SP e CPF nº 181.174.318-82, tudo
conforme consta do protocolado nº 4.161/2013, cuja área
após o desdobro, conforme planta e memorial descritivo,
fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 19.411..........................................................
261,00 m².
II – Situação Final
a) lote “A”..............................................................................
136,00 m²;
b) lote “B”..............................................................................
125,00 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 da planta
aprovada.
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DECRETO Nº 5.170, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013
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 4.241, de 11 de
novembro de 2010, DECRETA:
Art. 1º A partir desta data, os Incisos VI e VII do Artigo 1º,
do Decreto nº 5.160, de 31 de outubro de 2013, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“VI – Contrato nº 299/2011, concessionária: Valter
Alexandre Machado, box nº 87, a partir de 18 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 90,25 (noventa reais e
vinte e cinco centavos), perfazendo um total estimado
de R$ 1.083,00 (um mil e oitenta e três reais) por ano;
VII – Contrato nº 300/2011, concessionária: Amanda
Daniela Pereira dos Santos, box nº 88, a partir de 18 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 90,26 (noventa
reais e vinte e seis centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 1.083,12 (um mil e oitenta e um três
reais e doze centavos) por ano.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.171, DE 11 DE NOVEMBRO 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 4.242, de 25
de setembro de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com os termos da Lei
Complementar Municipal nº 109/2012, o projeto de
desdobro de lote, localizado com frente para a Rua
David Grisi, nos 591 e 595, Jardim América, município de
Pirassununga-SP, objeto da matrícula nº 18.584 do CRI local,
cadastrado na municipalidade sob no 6887.10.005.013.002 que, conforme referida matrícula, consta pertencer
a Antônio Destro, portador do RG nº 32.455 - MAer
e CPF nº 036.409.498-20, casado com Irene Christo
Destro, portadora do RG nº 6.411.855 – SSP/SP e CPF
nº 161.666.298-00, tudo conforme consta do protocolado
nº 4.242/2013, cuja área desdobrada, conforme planta e
memorial descritivo, fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 18.584..........................................................
288,00 m².
II – Situação Final
a) lote 13A com frente para a Rua David Grisi.....................
144,00 m²;
b) lote 13B com frente para a Rua David Grisi.....................
144,00 m².
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto nos projetos
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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 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 de lote 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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 5.172, DE 11 DE NOVEMBRO 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, 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$ 94.700,00 (noventa e quatro
mil e setecentos reais), suplementar à seguinte dotação
orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 - 10.301.1001.2004 - 33.90.39.00 - Outros Serv.
T. P. Jurídica.........................................................................
R$ 94.700,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 - 10.301.1001.2004 - 33.90.39.00 - Outros Serv.
T. P. Jurídica.........................................................................
R$ 71.700,00
12.01.00 - 10.301.1001.2014 - 44.90.52.00 - Equip. e Mat.
Permanente..........................................................................
R$ 23.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
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cujas áreas desmembradas, conforme planta e memoriais
descritivos, ficam assim identificadas:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 28.314..........................................................
5.082,00 m².
II – Situação Final
a) lote 7-A.............................................................................
2.541,00 m²;
b) lote 7-B.............................................................................
2.541,00 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 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 desmembramento de imóvel
urbano 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. o § 2º do artigo 31, da Lei
Complementar nº 75/2006.
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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.173, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

*-*-*-*-*

PÁG. 50

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 1.572, de 10
de abril de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 75/2006, o projeto de desmembramento
de imóvel urbano, localizado com frente para a Rua
São Tiago, Vila Santa Fé, município de PirassunungaSP, objeto da matrícula nº 28.314 do CRI local, com
área total de 5.082,00 m², cadastrado na municipalidade
sob no 6887.89.030.008.00-3, que, conforme referida
matrícula, consta pertencer a Eduardo José da Costa
Rodrigues, portador do RG nº 25.020.622-5 – SSP/
SP e CPF nº 155.638.658-35, casado com Daiane Lília
Oliveira Ferrarezi da Costa Rodrigues, portadora do
RG nº 27.112.867-7 – SSP/SP e CPF nº 175.703.72840, tudo conforme consta do protocolado nº 1.572/2013,
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DECRETO Nº 5.174, DE 13 DE NOVEMBRO 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 4.326, de 30
de setembro de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 109/2012, o projeto de desdobro de terreno
urbano, localizado com frente para a Rua Sofia Levy, nos
3.001 e 3013, Vila Industrial, município de PirassunungaSP, objeto da matrícula nº 32.529 do CRI local, cadastrado
na municipalidade sob nos 6887.21.001.016.00-9 e
6887.21.001.015.00-1 que, conforme referida matrícula,
consta pertencer a Edmur de Oliveira Costa, portador
do RG nº 2.391.442 – SSP/SP e CPF nº 068.152.438-34,
casado com Marise Aparecida Tironi Costa, portadora
do RG nº 3.462.353 – SSP/SP e CPF nº 552.516.258-04,
tudo conforme consta do protocolado nº 4.326/2013, cuja
área desdobrada, conforme planta e memorial descritivo,
fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 32.529..........................................................
590,37 m².
II – Situação Final
a) terreno A ..........................................................................
188,08 m²;
b) terreno B..........................................................................
402,29 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 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 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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
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139,75 m²;
b) terreno B..........................................................................
135,61 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 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 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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.175, DE 13 DE NOVEMBRO 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 4.477, de 8 de
outubro de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 75/2006, o projeto de desdobro de terreno
urbano, localizado com frente para a Rua Carolina Granchi,
nos 490 e 476, Vila Industrial, município de Pirassununga-SP,
objeto da matrícula nº 32.540 do CRI local, cadastrado na
municipalidade sob no 6887.21.002.007.16-7 que, conforme
referida matrícula, consta pertencer a Edmur de Oliveira
Costa, portador do RG nº 2.391.442 – SSP/SP e CPF nº
068.152.438-34, casado com Marise Aparecida Tironi
Costa, portadora do RG nº 3.462.353 – SSP/SP e CPF
nº 552.516.258-04, tudo conforme consta do protocolado
nº 4.477/2013, cuja área desdobrada, conforme planta e
memorial descritivo, fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 32.540..........................................................
275,36 m².
II – Situação Final
a) terreno A ..........................................................................

PÁG. 52

*-*-*-*-*
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DECRETO Nº 5.176, DE 13 DE NOVEMBRO 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 4.478, de 8 de
outubro de 2013deral, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 75/2006, o projeto de desdobro de terreno
urbano, localizado com frente para a Rua Carolina Granchi,
nos 500 e 510, Vila Industrial, município de Pirassununga-SP,
objeto da matrícula nº 32.541 do CRI local, cadastrado na
municipalidade sob no 6887.21.002.007.17-6 que, conforme
referida matrícula, consta pertencer a Edmur de Oliveira
Costa, portador do RG nº 2.391.442 – SSP/SP e CPF nº
068.152.438-34, casado com Marise Aparecida Tironi
Costa, portadora do RG nº 3.462.353 – SSP/SP e CPF
nº 552.516.258-04, tudo conforme consta do protocolado
nº 4.478/2013, cuja área desdobrada, conforme planta e
memorial descritivo, fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 32.541..........................................................
337,16 m².
II – Situação Final
a) terreno A ..........................................................................
177,50 m²;
b) terreno B..........................................................................
159,66 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 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 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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.177, DE 13 DE NOVEMBRO 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 4.479, de 8 de
outubro de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 75/2006, o projeto de desdobro de
terreno urbano, localizado com frente para a Rua
Carolina Granchi, nos 516 e 526, Vila Industrial, município
de Pirassununga-SP, objeto da matrícula nº 32.542
do CRI local, cadastrado na municipalidade sob no
6887.21.002.007.18-5 que, conforme referida matrícula,
consta pertencer a Edmur de Oliveira Costa, portador
do RG nº 2.391.442 – SSP/SP e CPF nº 068.152.438-34,
casado com Marise Aparecida Tironi Costa, portadora
do RG nº 3.462.353 – SSP/SP e CPF nº 552.516.258-04,
tudo conforme consta do protocolado nº 4.479/2013, cuja
área desdobrada, conforme planta e memorial descritivo,
fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 32.542.........................................................
355,00 m².
II – Situação Final
a) terreno A .........................................................................
177,50 m²;
b) terreno B.........................................................................
177,50 m².
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto nos
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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 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 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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

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 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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 5.180, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

DECRETO Nº 5.178, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

PÁG. 54

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), suplementar à
seguinte dotação do orçamento em vigor:
I - Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 - 1030110012001 - 31.90.11.00 - Vencimentos e
Vant. Fixas............................................................................
R$ 30.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através do excesso de arrecadação,
em conformidade com o recebimento dos respectivos
repasses efetuados pela União - Vigilância Sanitária,
ficando legalmente caracterizado pelo inciso I, do parágrafo
1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
os autos do procedimento administrativo nº 4.480, de 8 de
outubro de 2013, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 75/2006, o projeto de desdobro de terreno
urbano, localizado com frente para a Rua Carolina Granchi,
nos 558 e 566, Vila Industrial, município de Pirassununga-SP,
objeto da matrícula nº 32.545 do CRI local, cadastrado na
municipalidade sob no 6887.21.002.007.21-0 que, conforme
referida matrícula, consta pertencer a Edmur de Oliveira
Costa, portador do RG nº 2.391.442 – SSP/SP e CPF nº
068.152.438-34, casado com Marise Aparecida Tironi
Costa, portadora do RG nº 3.462.353 – SSP/SP e CPF
nº 552.516.258-04, tudo conforme consta do protocolado
nº 4.480/2013, cuja área desdobrada, conforme planta e
memorial descritivo, fica assim identificada:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 32.545..........................................................
392,50 m².
II – Situação Final
a) terreno A ..........................................................................
196,25 m²;
b) terreno B..........................................................................
196,25 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 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,
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*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.179, DE 13 DE NOVEMBRO 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
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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$ 116.900,00 (cento e dezesseis
mil e novecentos reais), suplementar à seguinte dotação
orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 - 1339230042382 - 44.90.52.00 - Equip. e Material
Permanente..........................................................................
R$ 116.900,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 - 13.392.3002.2088 - 31.90.13.00 - Obrigações
Patronais..............................................................................
R$ 20.000,00
10.01.00 - 13.392.3002.2088 - 33.90.36.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Física....................................
.............................................................................................
R$ 20.000,00
10.01.00 - 13.392.3002.2088 - 33.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.................................
.............................................................................................
R$ 30.000,00
10.01.00 - 13.392.3002.2091 - 33.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Física....................................
.............................................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3004.2460 - 33.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.................................
.............................................................................................
R$ 1.000,00
10.01.00 - 13.392.3002.2300 - 44.50.42.00 - Auxílio...........
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1016 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00

10.01.00 - 13.392.3002.1016 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1017 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1097 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1171 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1171 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1187 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1234 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1235 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1263 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1295 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1297 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1298 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1302 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1303 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1355 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1358 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1396 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1401 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1402 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.1407 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3003.1296 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3003.1299 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3003.1300 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3004.1024 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3004.1190 - 44.90.51.00 - Obras e
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Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3005.1027 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
10.01.00 - 13.392.3002.2298 - 44.90.51.00 - Equipamento
e Material Permanente.........................................................
R$ 9.800,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*

R$ 15.600,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação parcial da
seguinte dotação do orçamento em vigor, de acordo com o
inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 – 13.392.3002.2088 – 33.90.36.00 – Outros Serv.
Pessoa Física.......................................................................
R$ 15.600,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 5.181, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

*-*-*-*-*

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

DECRETO Nº 5.183, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

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$ 60.100,00 (sessenta mil e cem reais),
suplementar à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Educação
09.01.00 - 1212220071286 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 60.100,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Educação
09.01.00 - 1212220071286 - 44.90.51.00 - Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 17.900,00
09.01.00 - 1212220072070 - 44.90.52.00 - Equip. e Material
Permanente..........................................................................
R$ 42.200,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.182, DE 14 DE NOVEMBRO 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$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais),
suplementar à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 – 13.392.3002.2088 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
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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
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais),
suplementar à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Educação – Ensino
Fundamental
09.02.00 – 12.361.2001.2041 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 60.800,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação parcial das
seguintes dotações do orçamento em vigor, de acordo com
o inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Educação
09.01.00 – 12.122.2007.2070 – 44.90.52.00 –
Equipamentos......................................................................
R$ 30.800,00
II - Secretaria Municipal de Educação – Ensino
Fundamental
09.02.00 – 12.361.2001.2041 – 33.90.36.00 – Outros Serv.
Pessoa Física.......................................................................
R$ 30.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.184, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
“Prorroga contratos públicos de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””................................

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 4.245/2010,
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses,
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os contratos públicos de concessão de uso de “boxes”
localizados no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no
Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar a Feira
de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e Brinquedos,
a saber:
I – Contrato nº 204/2011, concessionária: Maria Cristina
Alves da Silva, box nº 11, a partir de 29 de setembro de
2013, no valor mensal de R$ 279,69 (duzentos e setenta
e nove reais e sessenta e nove centavos), perfazendo
um total estimado de R$ 3.356,28 (três mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) por ano;
II – Contrato nº 205/2011, concessionária: Marinalda
Cristina Libertucci Mello Moretti, box nº 12, a partir de
29 de setembro de 2013, no valor mensal de R$ 227,10
(duzentos e vinte e sete reais e dez centavos); perfazendo
um total estimado de R$ 2.725,20 (dois mil, setecentos e
vinte e cinco reais e vinte centavos) por ano;
III – Contrato nº 209/2011, concessionário: Sérgio Luiz
da Silva Irmão, box nº 16, a partir de 29 de setembro de
2013, no valor mensal de R$ 111,88 (cento e onze reais e
oitenta e oito centavos); perfazendo um total estimado de
R$ 1.342,56 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e
cinquenta e seis centavos) por ano;
IV – Contrato nº 211/2011, concessionária: Irene Carneiro
Rogatto, box nº 18, a partir de 30 de setembro de 2013,
no valor mensal de R$ 111,88 (cento e onze reais e
oitenta e oito centavos); perfazendo um total estimado de
R$ 1.342,56 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e
cinquenta e seis centavos) por ano;
V – Contrato nº 212/2011, concessionário: Luciana Raquel
Isepe, box nº 19, a partir de 28 de setembro de 2013, no
valor mensal de R$ 139,85 (cento e trinta e nove reais e
oitenta e cinco centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 1.678,20 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e
vinte centavos) por ano;
VI – Contrato nº 213/2011, concessionário: Gilmar José
Stabelini, box nº 20, a partir de 28 de setembro de 2013,
no valor mensal de R$ 218,16 (duzentos e dezoito reais e
dezesseis centavos) perfazendo um total estimado de R$
2.617,92 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa
e dois centavos) por ano.
Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.185, DE 19 DE NOVEMBRO 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$ 132.000,00 (cento e trinta
e dois mil reais), suplementar às seguintes dotações do
orçamento da Autarquia:
I - 17.01.01 - GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
3.1.90.11.00-04.122.5018.2301.0000 - Venc. e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil.............................................................
R$ 15.000,00
II - 17.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.00-04.122.5014.2314.0000 - Outros Serv. de
Terceiros - Pes. Jurídica.......................................................
R$ 110.000,00

III - 17.03.01 - FINANÇAS
4.6.90.71.00-28.843.5015.2317.0000 - Principal da Dívida
Contratual Resgatada..........................................................
R$ 7.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no Artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, ficando legalmente
caracterizado pelo inciso “III”, do § 1º, do Artigo 43, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:
I - 17.04.01 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00-17.512.5017.1125.0000 - Construção de
Reservatório de Água...........................................................
R$ 107.000,00
II - 17.03.01 - FINANÇAS
3.2.90.21.00-28.843.5015.2318.0000 - Juros sobre a
dívida por contrato................................................................
R$ 25.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.186, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
“Rescinde contrato público de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””...................................

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 4.245/2010,
DECRETA:
Art. 1º Fica rescindido, a partir de 14 de novembro do
fluente ano, o contrato público nº 208/2011, celebrado com
a sra. Vânia Maria Duarte, que tem por objeto exploração
a título de concessão de uso de “boxes” localizados no
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de
Cachoeira de Emas (box 15), para o fim de abrigar a Feira
de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias e brinquedos,
em conformidade com as disposições da Concorrência
Pública nº 002/2011.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.187, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
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 4.009, de 3 de
novembro de 2011, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado de acordo com os termos da Lei
Complementar Municipal nº 075/2006, e alterações
posteriores, e de conformidade com o Certificado
GRAPROHAB nº 032/2013, encartado às fls. 342/345, do
protocolado supra, o Projeto do Loteamento denominado
“Jardim Residencial São Martinho”, caracterizado com
“Loteamento de Predominância Residencial”, situado na
zona urbana deste município, à Rua Mario Ferrarezzi /
Rua José R. Sobrinho, s/nº, loteamento este composto de
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uma área de terra contendo 173.750,98 metros quadrados,
contendo 300 lotes, e que é objeto da matricula 31.702
do CRI local, cadastrada nesta municipalidade sob os
nº 6887.43.050.001.00.5, imóvel esse que conforme
referida matrícula, consta pertencer a Empreendimentos
Matão Novo Mundo Ltda., sociedade empresaria limitada,
estabelecida no município de Leme, deste Estado, na
Avenida Ferdinando Marchi nº 1970, sala 01, Distrito
Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.327.031/000163, tudo conforme consta dos autos do protocolado acima
mencionado.
Art. 2º Os loteadores deverão executar sob as suas
expensas, no prazo máximo de dois anos a partir da
expedição deste Decreto, todas as obras citadas nos incisos
do Artigo 9º, da Lei Complementar Municipal n.º 075/06, de
acordo com os projetos de infraestrutura e obedecendo os
prazos de execução das mesmas, contidos no Cronograma
Físico Financeiro, aprovado pela municipalidade, encartado
às fls. 352/354, do protocolado supra, sendo obrigatório a
execução das obras abaixo discriminadas:
EXECUÇÃO DE:
I - abertura das vias de comunicação (ruas) e da área de
recreação, com Limpeza da área - Terraplanagem de apoio,
com proteção superficial do solo, obras de drenagem e
muros de arrimo;
II - topografia: locação e colocação de marcos de concreto
de alinhamento e nivelamento dos lotes, e dos localizados
nos ângulos e curvas das vias projetadas e nas divisas dos
lotes;
III - guias e sarjetas das vias públicas;
IV - redes de galerias de águas pluviais - execução de
bocas de lobo, etc, conforme Projeto aprovado pelo SAEP;
V - redes de coleta de esgoto com ligações domiciliares ao
coletor tronco do loteamento, até o emissário, quando for o
caso, conforme projetos aprovados pelo SAEP;
VI - rede de abastecimento de água com ligação da rede
interna do loteamento, até a adutora existente incluída as
ligações domiciliares, conforme projetos aprovados pelo
SAEP;
VII - pavimentação asfáltica das vias públicas;
VIII - arborização - (áreas verdes, praças e vias públicas);
IX - da rede de energia elétrica e de iluminação pública;
X - placas indicativas de nome de vias públicas e sinalização
de transito horizontal e vertical.
§ 1º As obras a que se refere este artigo serão executadas
com observância das especificações dos projetos
executivos, e fiscalizados pelo SAEP, Prefeitura Municipal,
e demais órgãos Estaduais, e afins.
§ 2º A execução das redes de energia elétrica e de
iluminação pública deverão obedecer as normas da
ELEKTRO, as quais deverão ser fiscalizadas e recebidas
pela mesma;
§ 3º Antes do inicio de qualquer obra de infraestrutura
do empreendimento, o proprietário, deverá comunicar à
municipalidade e autarquia, quando do seu início, para fins
de fiscalização;
§ 4º Nenhuma obra do empreendimento poderá ter
início, sem sua prévia solicitação à municipalidade e
autarquia, para fins de fiscalização. Qualquer obra que não
satisfaça as condições de projeto deverá ser refeita pelo
empreendedor;
Art. 3º As obras constantes dos incisos I ao X, do artigo 2º,
deste Decreto, serão garantidas sua execução, através de
escritura pública de hipoteca, lavrada às páginas 343/355,
do livro 397, do 2º Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca de Pirassununga - SP,
cujas escrituras, ficam fazendo parte integrante deste
Decreto, para fins registrários, a qual deverá ser registrada
concomitantemente com o registro do Loteamento;
§ 1º O ônus hipotecário constituído sobre a gleba loteada,
descrita no item primeiro, da escritura citada no Artigo
3º, deverá ser transferido e recaído após o registro do
Loteamento, nos lotes nºs 01 ao 09 da Quadra “C” e lotes
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18 ao 25 da quadra “D”; lotes n. 01 ao 14 da quadra “F”,
que irá perfazer um total de 12.905.43 metros quadrados
da área a ser hipotecada, descrita na escritura de hipoteca
de páginas 101/105, do livro n. 416, do 2º Tabelião de
Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Pirassununga – SP.
§ 2º Este Decreto ficará caduco se não registrada a escritura
hipotecária, constante deste artigo, concomitantemente,
ao ato registrário do loteamento.
§ 3º O Titular do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pirassununga - SP, deverá fazer cumprir
o estabelecido no Artigo 3º, sob pela de nulidade do
ato registrário, ou seja, registrar a escritura de hipoteca
ali referida, concomitantemente, ao ato do registro do
loteamento em questão.
Art. 4º Especificações construtivas:
§ 1º Deverão atender o que dispõe a Lei Complementar
Municipal nº 76/07 e alterações posteriores.
§ 2º O recuo frontal das edificações será de 4,00 metros,
e o percentual da área a ser edificada, deverá atender no
que couber o que dispõe o Decreto Estadual nº 13.069/78,
bem como, o Art. 41 da LCM 80/07.
§ 3º Os lotes nos quais poderão ser estabelecidos
comércio e serviços desde que não produzam ou causem
odores, ruídos, vibrações, poeiras, fumaça, fuligens, e
nem materiais inflamáveis, e que não causem incômodo
à vizinhança.
Art. 5º Não cumpridos os prazos estabelecidos no
cronograma físico financeiro da execução das obras de
infraestrutura, os pedidos de aprovação de projetos de
edificações, ficarão suspensos, até conclusão de todas as
obras de infraestrutura do empreendimento.
Art. 6º Este Decreto ficará caduco se não cumpridas as
etapas construtivas da infraestrutura, constantes do
cronograma físico financeiro aprovado pela municipalidade,
respondendo o empreendedor aos prejuízos que
eventualmente causar a terceiros.
Art. 7º A expedição do Alvará de licença para vendas de
lotes, fica condicionados à execução da infraestrutura
do loteamento , constantes do inciso IV, do artigo 27, da
LCM 075/06, ou seja, a execução no mínimo dos incisos
V, VI e IX, do artigo 2º, deste Decreto, desde que referido
loteamento, esteja devidamente registrado em cartório.
Parágrafo único. A expedição do Alvará de construção
residencial e comercial ficam condicionados a conclusão
de todas as etapas do loteamento.
Art. 8º Se porventura o proprietário do empreendimento
não cumprir os prazos estabelecidos no cronograma físico
financeiro da execução das obras de infraestrutura, os
pedidos de aprovação de projetos de edificações, ficarão
suspensos, até conclusão de todas obras de infraestrutura
do empreendimento.
Art. 9º Completada a execução das obras referidas no
Artigo 2º, a Prefeitura Municipal, expedirá termo de
recebimento das mesmas, desde que estejam a contento,
e de acordo com os padrões previamente estabelecidos.
Parágrafo único. Fica o empreendedor responsável por
quaisquer problemas que as obras de infraestruturas
possam apresentar, mesmo após terem sido recebidas
pela municipalidade, SAEP e demais órgãos afins.
Art. 10. Todas as condições e restrições imputadas para
o empreendimento constante dos Artigos deste Decreto
deverão constar do registro do Loteamento, bem como, do
Contrato Padrão, de compromisso de compra e venda dos
lotes, a ser registrado em cartório.
Parágrafo único. O titular do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Pirassununga - SP, deverá fazer
cumprir o estabelecido neste Artigo, sob pena de nulidade
do ato registrário.
Art. 11. O presente Decreto não implica no reconhecimento
da propriedade do imóvel citado no Artigo 1º deste, e os
loteadores, deverão atender a eventuais alterações, se
decorrentes do interesse público, determinadas pela
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municipalidade.
Art. 12. Fica atribuído o número deste Decreto, nos projetos
e memoriais descritivos, constantes do protocolado nº
4.009/2011.
Parágrafo único. Faz parte deste, o croqui de localização
do imóvel no município, constante do selo do projeto
urbanístico.
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

anterior, será coberto através da anulação parcial da
seguinte dotação do orçamento em vigor, de acordo com o
inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Educação – Creches
Municipais
09.04.00 – 12.365.2002.2051 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 18.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.189, DE 19 DE NOVEMBRO 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. a Lei
nº 4.368, de 2 de abril de 2013, Artigo 6-A – inciso III, 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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), suplementar
à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Administração
06.01.00 – 28.846.9003.0012 – 31.90.91.00 – Reclamação
Trabalhista............................................................................
R$ 50.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Governo
03.01.00 – 04.124.7006.2243 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
T. P. Jurídica.........................................................................
R$ 50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 5.188, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

*-*-*-*-*

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

DECRETO Nº 5.190, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Educação – Creches
Municipais
09.04.00 – 12.365.2002.2051 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 18.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.506, de 14 de novembro 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
Suplementar, referente a elevação do valor autorizado
pela Lei nº 4.463, de 26 de julho de 2013, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), suplementar à seguinte
dotação orçamentária em vigor:
I – Fundo Municipal de Saúde
120100 – 1030110011438 – 449051 – Obras e
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Instalações...........................................................................
R$ 50.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação parcial da
seguinte dotação do orçamento em vigor, de acordo com
o inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964:
I – Fundo Municipal de Saúde
120100 – 1030110012480 – 339030 – fonte 05 – 3000055
– Material de Consumo........................................................
.............................................................................................
R$ 50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.191, 20 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I - Secretaria Municipal de Finanças
07.01.00 – 04.129.7009.2242 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 4.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I - Secretaria Municipal de Finanças
07.01.00 – 04.129.7009.2242 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 3.000,00
II - Secretaria Municipal de Finanças
07.01.00 – 04.129.7009.2289 – 44.90.52.00 –
Equipamentos......................................................................
R$ 1.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.192, DE 20 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,

PÁG. 60

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Procuradoria Geral do Município
04.01.00 – 03.122.7003.2264 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 6.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Procuradoria Geral do Município
04.01.00 – 03.122.7003.2263 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 6.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.193, DE 20 DE NOVEMBRO 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 4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
140100 – 0824340012117 – 33903900 – Outros Serv. Terc.
Pessoa Jurídica	R$ 70.400,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
140100 – 0824340012352 – 33504300 – Subvenção
Social	R$ 15.000,00
140100 – 0824340012117 – 33903000 – Material de
Consumo	R$ 5.000,00
140100 – 0824340012120 – 33903600 – Outros Serv. Terc.
Pessoa Física	R$ 2.000,00
140100 – 0824340012117 – 33904700 – Obrig. Trib.
Contributivas	R$ 21.900,00
140100 – 0824340011427 – 44905100 – Obras e
Instalações	R$ 26.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 20 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.194, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
“Prorroga contratos públicos de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””..................................

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

Imprensa Oficial do Município
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 4.239/2010,
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses,
os contratos públicos de concessão de uso de “boxes”
localizados no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no
Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar a Feira
de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e Brinquedos,
a saber:
I – Contrato nº 304/2011, concessionária: Ariane Hayume
Lozano Sominami, box nº 62, a partir de 18 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 73,34 (setenta e três reais e
trinta e quatro centavos), perfazendo um total estimado de
R$ 880,08 (oitocentos e oitenta reais e oito centavos) por
ano;
II – Contrato nº 305/2011, concessionário: Luciano
Aparecido Dias Barbosa, box nº 63, a partir de 18 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 67,81 (sessenta
e sete reais e oitenta e um centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 813,72 (oitocentos e treze reais e setenta
e dois centavos) por ano;
III – Contrato nº 306/2011, concessionária: Fernanda
Cristina Garcia, box nº 64, a partir de 18 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 67,69 (sessenta e sete
reais e sessenta e nove centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 812,28 (oitocentos e doze reais e vinte e
oito centavos) por ano;
IV – Contrato nº 309/2011, concessionária: Viviane de
Camargo, box nº 67, a partir de 18 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 67,69 (sessenta e sete reais e sessenta
e nove centavos); perfazendo um total estimado de R$
812,28 (oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos)
por ano;
V – Contrato nº 310/2011, concessionária: Gabriela
Medeiros da Costa Leite, box nº 68, a partir de 18 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 71,54 (setenta e
um reais e cinquenta e quatro centavos); perfazendo um
total estimado de R$ 858,48 (oitocentos e cinquenta e oito
reais e quarenta e oito centavos) por ano;
VI – Contrato nº 311/2011, concessionária: Rosangela
Cristina Bueno de Campos Pilon, box nº 69, a partir de 18
de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 68,93 (sessenta
e oito reais e noventa e três centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 827,16 (oitocentos e vinte e sete reais e
dezesseis centavos) por ano.
VII – Contrato nº 312/2011, concessionária: Bernadete
Medeiros, box nº 70, a partir de 18 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 85,98 (oitenta e cinco reais e
noventa e oito centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 1.031,76 (um mil, trinta e um reais e setenta e seis
centavos) por ano.
Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.195, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a

Comunicação Interna da Secretaria Municipal de Finanças
nº 98, de 21 de novembro de 2013, DECRETA:
Art. 1º A partir desta data, o inciso I, do artigo 2º, do Decreto
nº 5.183, de 14 de novembro de 2013, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“I - Secretaria Municipal de Educação
09.01.00 – 12.122.2007.1286 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações..........................................................................
R$ 30.800,00” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.196, DE 22 DE NOVEMBRO 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 1.655/2013,
apenso aos procedimentos administrativos nos 3.687/2011,
1.657/2013, 1.656/2013 e 252/2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 75/2006, o projeto de desmembramento de
terreno, localizado com frente para a Avenida Painguás,
município de Pirassununga-SP, objeto da matrícula nº
28.306 do CRI local, com área total de 1.456,43 m²,
cadastrado na municipalidade sob no 6887.26.018.002.062 que, conforme referida matrícula, consta pertencer a Ilka
Yumi Inoue, portadora do RG nº 23.729.408-4 – SSP/SP
e CPF nº 175.708.508-40, e Vivian Mari Inoue, portadora
do RG nº 23.729.413-8 – SSP/SP e CPF nº 175.708.61884, tudo conforme consta do protocolado nº 1.655/2013 e
apensos, cujas áreas desmembradas, conforme planta e
memoriais descritivos, ficam assim identificadas:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 28.306..........................................................
1.456,43 m².
II – Situação Final
a) área 1...............................................................................
802,22 m²;
b) área 2...............................................................................
654,21 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 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 desmembramento 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. o § 2º
do artigo 31, da Lei Complementar nº 75/2006.
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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 22 de novembro de 2013.
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Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.197, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e, considerando a Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009 e suas alterações
posteriores, DECRETA:
Art. 1º A Prefeita Municipal de Pirassununga comunica que no período, local e hora estabelecidos no Anexo deste Decreto,
estarão abertas as inscrições para o cadastramento de interessados em habitação popular na FAIXA I - renda de 0 a 3
salários mínimos do PROGRAMA: “MINHA CASA, MINHA VIDA”.
Art. 2º Para se inscrever no processo de cadastramento a família não poderá ter sido contemplada por nenhum programa
habitacional já existente no País, como também, não possuir imóvel, e nem financiamento habitacional e morar no município
de Pirassununga nos últimos cinco (05) anos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 22 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
ANEXO AO DECRETO Nº 5.197/2013
1. DAS EXIGÊNCIAS:
Ser maior de 18 anos;
Morar no município de Pirassununga nos últimos cinco (5) anos;
Não possuir imóvel no nome e não ter financiamento imobiliário;
Não ter sido beneficiado (a) anteriormente em programas de habitação social do Governo Federal e/ou Estadual e/ou
Municipal;
Apresentar documentos pessoais e dos familiares e de comprovação de renda, conforme item 04 deste Edital.
2. DO AGENDAMENTO:
No dia do agendamento os interessados deverão apresentar documento de identidade- original e uma cópia para arquivo
do programa “Minha Casa, Minha Vida”.
Deverão comparecer para orientações e agendamento da entrevista atendendo o seguinte esquema e observando as
regras abaixo:
DIAS: 14 e 15 de Dezembro de 2013.
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL Dr. MANOEL JACINTHO VIEIRA DE MORAES
ENDEREÇO: Praça Capitão Nelson Salles de Abreu nº 2.077 - ao lado do SAEP
Cada interessado deverá comparecer no horário indicado de acordo com a primeira (1ª) letra do seu nome:
SÁBADO - 14 de Dezembro de 2013
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
DOMINGO - 15 de Dezembro de 2013
M
N
O
P
Q
R
S
T
U V X
Y W Z

HORÁRIOS
8:00 HORAS
9:30 HORAS
11:00 HORAS
13:30 HORAS
15:00 HORAS
16:30 HORAS
HORÁRIOS
8:00 HORAS
9:30 HORAS
11:00 HORAS
13:30 HORAS
15:00 HORAS
16:30 HORAS

Nas datas acima, cada família será atendida e receberá uma carta contendo informações sobre o dia e horário específico
para realizar o seu cadastramento.
O (a) interessado (a) ao receber a carta deverá ler atentamente o seu conteúdo para providenciar corretamente os
documentos solicitados.
3. DO CADASTRAMENTO
No dia, horário e local agendado para o cadastramento o (a) titular da inscrição deverá comparecer apresentando todos
os documentos exigidos, conforme carta recebida no dia do agendamento. Em caso de estar impedido de comparecer no
dia agendado, poderá ser substituído por seu cônjuge e/ou representante legal devidamente nomeado através de uma
procuração simples, com reconhecimento de firma, munido de todos os documentos exigidos do (a) titular e membros da
família.
Caso o (a) inscrito (a) não possa comparecer no dia e horário agendados por motivo de caso fortuito ou de força maior,
deverá, assim que cessar o motivo, apresentar as justificativas documentais para realinhamento de seu atendimento.
4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CADASTRAMENTO
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DOCUMENTOS PESSOAIS:
RG – CÉDULA DE IDENTIDADE
CPF/CIC – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
CERTIDÃO DE ESTADO CIVIL (CASAMENTO OU
NASCIMENTO)
Observação: Nos casos de separados/divorciados (as)
ou viúvos (as) a certidão de casamento deverá conter a
averbação.
TÍTULO DE ELEITOR ACOMPANHADO DOS TRÊS
(3) ÚLTIMOS COMPROVANTES DE VOTAÇÃO OU
JUSTIFICATIVA.
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL
APRESENTAR AS TRÊS ÚLTIMAS CONTAS DE ÁGUA
E LUZ (DEZEMBRO/2013, JANEIRO E FEVEREIRO DE
2014).
COMPROVANTES DE RENDA:
ASSALARIADO (CLT):
CARTEIRA PROFISSIONAL;
HOLERITE
DOS
TRÊS
ÚLTIMOS
MESES
(DEZEMBRO/2013, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014).
APOSENTADO/PENSIONISTA:
CARTA DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA OU
PENSÃO;
EXTRATO DO INSS E/OU BANCÁRIO DOS TRÊS
ÚLTIMOS (DEZEMBRO/2013, JANEIRO E FEVEREIRO
DE 2014).
AUTÔNOMO – PROFISSIONAL LIBERAL- PRESTADOR
DE SERVIÇO:
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
DECLARAÇÃO DO CONTADOR;
ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (ANO
BASE 2013 – RECIBO DE ENTREGA NO PRAZO) OU
DECLARAÇÃO DE ISENTO.
DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR:
a) É indispensável à apresentação dos documentos
acima para todos que compõem a renda familiar: cônjuge,
companheiro (a), pai, mãe, filhos (as), etc.
b) Apresentar certidão de nascimento para filhos e/ou
dependentes menores de 18 anos.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os (as) interessados (as) inscritos neste cadastro
poderão ser encaminhados (as) para futuros programas
habitacionais que o Município venha realizar.
Os critérios de classificação dos inscritos neste Edital
serão definidos pela Prefeitura Municipal e submetidos
à análise pelos Conselhos Municipais de Habitação e de
Assistência Social.
A ordem de comparecimento para inscrição não influenciará
na classificação do(a) candidato(a).
Não serão cobrados quaisquer taxas ou emolumentos por
ocasião da inscrição.
1.
Pirassununga, 22 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.198, DE 25 DE NOVEMBRO 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. a Lei
nº 4.368, de 2 de abril de 2013, Artigo 6-A – inciso IV, 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$ 245.100,00 (duzentos e quarenta e cinco
mil e cem reais), suplementar às seguintes dotações
orçamentárias em vigor:
I – Secretaria Municipal de Administração

060100 – 0412290010001 – 33904700 – Obrigações Trib.
Contributivas	R$ 135.000,00
II – Ensino Fundamental
090200 – 1236190010002 – 33904700 – Obrigações Trib.
Contributivas	R$ 71.300,00
III – Creches Municipais
090400 – 1236590010003 – 33904700 – Obrigações Trib.
Contributivas	R$
800,00
IV – Secretaria Municipal de Saúde
120100 – 1030190010005 – 33904700 – Obrigações Trib.
Contributivas	R$ 38.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
050100 – 0412270072237 – 33903000 – Material de
Consumo	R$ 15.000,00
II – Secretaria Municipal de Finanças
070100 – 0412970092242 – 33903500 – Asses. Cons.
Tec. Jurídica	R$ 25.000,00
III – Educação Infantil
090500 – 1236520020003 – 33904700 – Obrigações Trib.
Contributivas	R$ 25.000,00
IV – Merenda Escolar
090700 – 1230620062075 – 33903000 – Material de
Consumo	R$ 180.100,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.199, DE 25 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal de Segurança Pública
19.01.00 – 06.181.8002.2267 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 8.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Segurança Pública
19.01.00 – 06.181.8002.2267 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 8.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 5.200, DE 25 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Corpo de Bombeiros
16.01.00 – 06.181.8003.2268 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 4.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Corpo de Bombeiros
16.01.00 – 06.181.8003.1083 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 4.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.201, DE 25 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais),
suplementar à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal de Promoção Social
13.01.00 – 08.244.4002.2129 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 1.800,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Promoção Social
13.01.00 – 08.244.4002.2462 – 44.90.52.00 –
Equipamentos......................................................................
R$ 1.800,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
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DECRETO Nº 5.202, DE 25 DE NOVEMBRO 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. a Lei
nº 4.368, de 2 de abril de 2013, Artigo 6-A – inciso VI 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$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil
reais), suplementar às seguintes dotações orçamentárias
em vigor:
I – FUNDEB
09.09.00 – 1236120012045 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 203.000,00
09.09.00 – 1236520022379 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pessoa Jurídica....................................................................
R$ 14.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – FUNDEB
09.09.00 – 1236120012045 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 217.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.203, DE 25 DE NOVEMBRO 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$ 30.000,00 (trinta mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Setor de Merenda Escolar
09.07.00 – 1230620062075 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 30.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através do excesso de arrecadação,
em conformidade com o recebimento dos respectivos
repasses efetuados pelo Estado - FUNDESP, 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.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 5.204, DE 25 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.2117 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo	R$ 8.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Fundo Municipal da Criança
14.02.00 – 08.243.4001.2362 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pess Jurídica	R$ 8.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.205, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013
“Prorroga contratos públicos de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””................................

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 2.906/2011
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses,
os contratos públicos de concessão de uso de “boxes”
localizados no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no
Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar a
Feira Municipal de Artes e Artesanato, a saber:
I – Contrato nº 320/2011, concessionária: Tania Maria do
Prado, box nº 112, a partir de 21 de outubro de 2013 ,
no valor mensal de R$ 11,29 (onze reais e vinte e nove
centavos), perfazendo um total estimado de R$ 135,48
(cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
por ano;
II – Contrato nº 321/2011, concessionária: Arminda Foguel
Bragagnollo, box nº 113, a partir de 21 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 12,41 (doze reais e quarenta e um
centavos), perfazendo um total estimado de R$ 148,92
(cento e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)
por ano;
III – Contrato nº 322/2011, concessionário: Marcionilo
Lopes Ferreira, box nº 114, a partir de 24 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 29,27 (vinte e nove reais e
vinte e sete centavos), perfazendo um total estimado de R$
351,24 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro
centavos) por ano;
IV – Contrato nº 323/2011, concessionária: Isabel Cristina
de Campos Ferreira, box nº 115, a partir de 21 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 47,41 (quarenta e sete

reais e quarenta e um centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 568,92 (quinhentos e sessenta e oito reais
e noventa e dois centavos) por ano;
V – Contrato nº 324/2011, concessionária: Maria Conceição
Janini Motta, box nº 117, a partir de 21 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 22,56 (vinte e dois reais e
cinquenta e seis centavos), perfazendo um total estimado
de R$ 270,72 (duzentos e setenta reais e setenta e dois
centavos) por ano;
VI – Contrato nº 325/2011, concessionária: Rosangela
Ribeiro, box nº 118, a partir de 21 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 21,42 (vinte e um reais e quarenta e
dois centavos), perfazendo um total estimado de R$ 257,04
(duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) por
ano.
Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.206, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013
“Prorroga contratos públicos de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””................................

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 4.242/2010,
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses,
os contratos públicos de concessão de uso de “boxes”
localizados no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”,
no Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar
a Feira de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e
Brinquedos, a saber:
I – Contrato nº 284/2011, concessionário: José Crispim
da Rocha, box nº 91, a partir de 17 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 66,56 (sessenta e seis reais e
cinquenta e seis centavos), perfazendo um total estimado
de R$ 798,72 (setecentos e noventa e oito reais e setenta
e dois centavos) por ano;
II – Contrato nº 285/2011, concessionário: Luiz Vanderlei
Dutra Rezende, box nº 92, a partir de 17 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e seis reais
e quarenta e dois centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro
centavos) por ano;
III – Contrato nº 286/2011, concessionária: Eliana Chiariello
Dutra Rezende, box nº 93, a partir de 17 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e seis reais
e quarenta e dois centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro
centavos) por ano;
IV – Contrato nº 288/2011, concessionária: Maria Teresinha
da Rocha, box nº 95, a partir de 17 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 60,36 (sessenta reais e trinta e seis
centavos); perfazendo um total estimado de R$ 724,32
(setecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)
por ano;
V – Contrato nº 289/2011, concessionária: Neuza Ortolani
Prado, box nº 96, a partir de 17 de outubro de 2012,
no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e seis reais e
quarenta e dois centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro
centavos) por ano;
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VI – Contrato nº 290/2011, concessionário: Willian Cezar
Landgraf Murca, box nº 97, a partir de 14 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 106,95 (cento e seis reais e
noventa e cinco centavos) perfazendo um total estimado
de R$ 1.283,40 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e
quarenta centavos) por ano;
VII – Contrato nº 291/2011, concessionária: Juliana
Aparecida Iacovino Murca, box nº 98, a partir de 14 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 117,89 (cento e
dezessete reais e oitenta e nove centavos) perfazendo
um total estimado de R$ 1.414,68 (um mil, quatrocentos e
quatorze reais e sessenta e oito centavos) por ano;
VIII – Contrato nº 287/2011, concessionária: Denilza
Rodrigues Barbosa, box nº 94, a partir de 18 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e seis reais
e quarenta e dois centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro
centavos) por ano.
Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.207, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013
“Prorroga contratos públicos de concessão de uso de boxes do
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa””................................

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 4.240/2010,
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses,
os contratos públicos de concessão de uso de “boxes”
localizados no Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no
Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar a Feira
de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e Brinquedos,
a saber:
I – Contrato nº 256/2011, concessionária: Maria José
Teresinha Buttner Segobe, box nº 71, a partir de 17 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 94,44 (noventa e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), perfazendo um
total estimado de R$ 1.133,28 (um mil, cento e trinta e três
reais e vinte e oito centavos) por ano;
II – Contrato nº 257/2011, concessionária: Débora Donizeti
Rosa Segobe, box nº 72, a partir de 17 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 93,86 (noventa e três reais e oitenta
e seis centavos); perfazendo um total estimado de R$
1.126,32 (um mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois
centavos) por ano;
III – Contrato nº 258/2011, concessionária: Helen Regina
Girotti Segobe, box nº 73, a partir de 17 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 101,43 (cento e um reais e
quarenta e três centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 1.217,16 (um mil, duzentos e dezessete reais e
dezesseis centavos) por ano;
IV – Contrato nº 259/2011, concessionário: Carlos Rogério
Segobe, box nº 74, a partir de 17 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 107,75 (cento e sete reais e setenta
e cinco centavos); perfazendo um total estimado de R$
1.293,00 (um mil, duzentos e noventa e três reais) por ano;
V – Contrato nº 260/2011, concessionária: Irene Ermelinda,
box nº 75, a partir de 17 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo);
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perfazendo um total estimado de R$ 1.332,12 (um mil,
trezentos e trinta e dois reais e doze centavos) por ano;
VI – Contrato nº 261/2011, concessionária: Sebastiana
Catisse Cacavo, box nº 76, a partir de 18 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 116,62 (cento e dezesseis
reais e sessenta e dois centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 1.399,44 (um mil, trezentos e noventa e
nove reais e quarenta e quatro centavos) por ano;
VII – Contrato nº 262/2011, concessionária: Tatiane Cristina
Felipe Rodrigues, box nº 77, a partir de 18 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 112,71 (cento e doze reais e
setenta e um centavos); perfazendo um total estimado de
R$ 1.352,52 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos) por ano;
VIII – Contrato nº 263/2011, concessionária: Lucélia
Aparecida Ireno Felipe Rodrigues, box nº 78, a partir de 18
de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 112,82 (cento e
doze reais e oitenta e dois centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 1.353,84 (um mil, trezentos e cinquenta e
três reais e oitenta e quatro centavos) por ano;
IX – Contrato nº 264/2011, concessionária: Maria Lúcia
Pereira dos Santos, box nº 79, a partir de 17 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 115,07 (cento e quinze
reais e sete centavos); perfazendo um total estimado de
R$ 1.380,84 (um mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e
quatro centavos) por ano;
X – Contrato nº 265/2011, concessionário: Raimundo José
Alves da Silva, box nº 80, a partir de 17 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 129,74 (cento e vinte e nove
reais e setenta e quatro centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 1.556,88 (um mil, quinhentos e cinquenta
e seis reais e oitenta e oito centavos) por ano.
Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas eventuais disposições em contrário.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.208, DE 26 DE NOVEMBRO 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 4.504, de 7 de novembro 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
Suplementar, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete
mil reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária
em vigor:
I – Setor de Merenda Escolar
09.07.00 – 1230620062075 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 67.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Setor de Merenda Escolar
09.07.00 – 1230620062075 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 67.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.209, DE 26 DE NOVEMBRO 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 4.505, de 14 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 21.197,46 (vinte e um mil, cento e noventa
e sete reais e quarenta e seis centavos), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.2117 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. Pessoa Jurídica...........................................................

março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2014 – 44.90.52.00 –
Equipamentos......................................................................
R$ 83.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.211, DE 26 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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
Suplementar, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil,
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal de Educação
09.01.00 – 12.363.2004.1011 – 44.90.51.00 – Ampl. e
Reforma................................................................................
R$ 88.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Educação – Ensino
Fundamental
09.02.00 – 12.361.2001.1170 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 88.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 5.210, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

*-*-*-*-*

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

DECRETO Nº 5.212, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

.............................................................................................
R$ 21.197,46
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
14.02.00 – 08.243.4001.2362 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. Pessoa Jurídica...........................................................
.............................................................................................
R$ 21.197,46
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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
Suplementar, no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil,
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2004 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 83.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de

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 3.697/2013; e,
considerando o disposto na Lei Complementar Municipal
nº 114, de 21 de novembro de 2013, que dispõe sobre a
criação da Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal
de Pirassununga e dá outras providências, DECRETA:
Art. 1º A Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal
de Pirassununga fica constituída pelos seguintes
membros exercendo suas funções a título de relevância
pública:
I - Corregedor-Geral:
Mariana Cristina Pafume de Oliveira (titular)
Ivanete da Rocha Silva (suplente)
II - Corregedor-Adjunto:
Aparecido Cruzeiro dos Santos (titular)
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Aparecido Donizetti Travagim (suplente)
III - Corregedor-Auxiliar:
José Mauro Ananias (titular)
Oziel Vieira Maciel (suplente)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*

Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.215, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
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 3.697/2013; e,
considerando o disposto na Lei Complementar Municipal
nº 113, de 21 de novembro de 2013, que dispõe sobre a
criação da Ouvidoria Geral da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga na Estrutura da Secretaria Municipal de
Segurança Pública e dá outras providências, DECRETA:
Art. 1º A Ouvidoria Geral da Guarda Civil Municipal de
Pirassununga fica constituída pelos seguintes membros
exercendo suas funções a título de relevância pública:
I - Ouvidor Geral:
Rodrigo Macedo
II – Ouvidor Adjunto:
Enéas Rocha Júnior
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 44.90.52 – Equipamentos.
R$ 20.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços – Vias
Públicas
15.06.00 – 15.451.5003.2173 – 33.90.30 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 20.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

DECRETO Nº 5.214, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

DECRETO Nº 5.216, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), suplementar à
seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2004 – 33.90.30.00 – Cód. Aplic. –
3000029...............................................................................
R$ 20.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Obras e Serviços – Vias
Públicas
15.06.00 – 15.451.5003.2173 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 20.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais),
suplementar à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 – 13.392.3002.2088 – 33.90.30 – Outros Serv.
Pess. Jurídica.......................................................................
R$ 15.800,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Administração
06.01.00 – 04.128.7008.2230 – 33.90.30 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 6.000,00
II – Secretaria Municipal de Comércio e Indústria
08.01.00 – 23.691.6003.2208 – 44.90.52 – Equipamentos.
R$ 4.000,00
III – Secretaria Municipal de Comércio e Indústria

DECRETO Nº 5.213, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
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08.01.00 – 23.661.6002.1278 – 44.90.51 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
IV – Secretaria Municipal de Comércio e Indústria
08.01.00 – 23.691.6002.1254 – 44.90.51 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 900,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.217, DE 27 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal de Educação – Fundeb
09.09.00 – 12.361.2001.2045 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 222.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Educação – Fundeb
09.09.00 – 12.361.2001.2045 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pess. Jurídica.......................................................................
R$ 202.000,00
II – Secretaria Municipal de Educação – Fundeb
09.09.00 – 12.361.2001.2045 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pess. Jurídica.......................................................................
R$ 20.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.218, DE 27 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal de Saúde

12.01.00 – 10.301.1001.2004 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pess. Jurídica.......................................................................
R$ 32.600,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.1390 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 13.000,00
II – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.1421 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 3.000,00
III – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.1400 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 800,00
IV – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.1099 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 800,00
V – Secretaria Municipal de Administração
06.01.00 – 04.128.7008.2230 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 15.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.219, DE 27 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 101.800,00 (cento e um mil e oitocentos
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2004 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo	R$ 101.800,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2006 – 31.90.13.00 – Obrigações
Patronais	R$ 68.000,00
II – Secretaria Municipal de Governo
03.01.00 – 04.124.7006.2243 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pess. Jurídica	R$ 11.000,00
III – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.1390 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 8.000,00
IV – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.1423 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
V – Secretaria Municipal de Saúde
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12.01.00 – 10.301.1001.1001 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
VI – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2431 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
VII – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2425 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
VIII – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2422 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
IX – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2342 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
X – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2015 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo	R$ 900,00
XI – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1215 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XII – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1172 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XIII – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1382 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XIV – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1387 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XV – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1399 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XVI – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1404 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XVII – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1405 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XVIII – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.1414 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
XIX – Secretaria Municipal de Segurança Pública
19.01.00 – 06.181.8002.2267 – 44.90.52.00 –
Equipamentos	R$ 1.300,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.220, DE 28 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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
Suplementar, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil,
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal de Educação – Ensino
Fundamental
09.02.00 – 12.365.2002.2041 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 300.000,00
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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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Educação – Creches
Municipais
09.04.00 – 12.365.2002.1079 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 300.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

Imprensa Oficial do Município
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, desmembramento
(desdobro), enquanto não registrados em Cartório.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.221, DE 28 DE NOVEMBRO 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 2.684, de 26
de julho de 2012, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado, de acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 75/2006, o projeto de destaque e fusão,
localizado com frente para a Rua Santa Luzia (antiga
Rua Doze), Vila Santa Fé, Distrito de Cachoeira de Emas,
município de Pirassununga-SP, objeto das matrículas nos
14.976 e 14.977 do CRI local, cadastrado na municipalidade
sob no 6887.89.029.016.03-0 e 6887.89.029.016.02-0
que, segundo referidas matrículas, constam pertencer a
Francisco Alves Pereira, portador do RG nº 18.711.287 –
SSP/SP e CPF nº 073.608.908-02, casado com Valdelice
Pereira Barbosa Alves, portadora do RG nº 29.802.143 –
SSP/SP e CPF nº 196.862.118-02, e propriedade resolúvel
da Cooperativa de Crédito de Santa Cruz das Palmeiras e
Região Sicoop Crediçucar, CNPJ/MF nº 06.910.457/000110, e José Ivan Firmino de Oliveira, portador do RG nº
30.997.524-4 – SSP/SP e CPF nº 253.566.468-28, tudo
conforme consta dos autos do protocolado nº 2.684/2012,
cujo imóvel, após o destaque e fusão, fica assim
identificado:
I – Situação Atual
a) matrícula nº 14.976 .........................................................
311,61 m²;
b) matrícula nº 14.977..........................................................
282,00 m².
II – Situação do Destaque
a) matrícula 14.977..............................................................
.23,50 m².
III – Situação Final
a) matrícula nº 14.976 .........................................................
335,11 m²;
b) matrícula nº 14.977..........................................................
258,50 m².
Art. 2º Fica atribuído o número deste Decreto, nos projetos
e memoriais descritivos, constantes do protocolado citado
no artigo anterior.
Parágrafo único. Faz parte deste, o croqui de localização
do imóvel no município, conforme consta 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 destaque e fusão deverá ser
submetido ao Registro Imobiliário no prazo de 180 (cento
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Pess Física	R$ 3.300,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Gabinete da Prefeita
02.01.00 – 04.122.7001.2234 – 33.90.36.00 – Outros Serv.
Pess Física	R$ 900,00
II – Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
05.01.00 – 04.122.7007.1375 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
III – Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
05.01.00 – 04.122.7007.1406 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 900,00
IV – Secretaria Municipal de Comércio e Indústria
08.01.00 – 20.573.6003.1353 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 600,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.223, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.222, DE 28 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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
Suplementar, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.2117 – 33.90.36.00 – Outros Serv.

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.368, de 2 de abril 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 Suplementar,
no valor de R$ 873.600,00 (oitocentos e setenta e três mil
e seiscentos reais), suplementar às seguintes dotações
orçamentárias em vigor:
I - Secretaria Municipal de Administração
06.01.00 – 04.128.7008.2238 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 43.000,00
II - Secretaria Municipal de Finanças
07.01.00 – 04.129.7009.2242 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
............R$ 40.200,00
III - Secretaria Municipal de Educação
09.01.00 - 12.122.2007.2077 - 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 69.400,00
IV - Ensino Fundamental
09.02.00 – 12.361.2001.2041 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 52.600,00
V – Creches Municipais
09.04.00 – 12.365.2002.2051 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 34.700,00
VI - Conservatório Municipal
09.08.00 – 13.122.3006.2103 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 12.000,00
VII - FUNDEB
09.09.00 – 12.365.2002.2379 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 162.800,00
VIII - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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10.01.00 – 13.392.3002.2088 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 27.000,00
IX - Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 – 27.812.3007.2108 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 25.000,00
X - Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2001 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 251.300,00
XI - Secretaria Municipal de Promoção Social
13.01.00 – 08.244.4002.2129 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 36.000,00
XII – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.2117 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$
6.000,00
XIII - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 18.000,00
XIV - Setor de Vias Públicas
15.06.00 – 15.451.5003.2173 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$
6.600,00
XV - Secretaria Municipal de Segurança Pública
19.01.00 – 06.181.8002.2267 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 89.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I - Ensino Fundamental
09.02.00 – 12.361.2001.1170 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 52.600,00
II – Creches Municipais
09.04.00 – 12.365.2002.1079 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 34.700,00
III – Serviços de Ensino
09.06.00 – 12.363.2004.2064 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$ 39.000,00
09.06.00 – 12.363.2004.2067 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$
3.000,00
IV - Conservatório Municipal
09.08.00 – 13.122.3006.2103 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$ 12.000,00
V – Setor de Turismo
10.02.00 – 13.392.3002.2090 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$
8.000,00
10.02.00 – 13.392.3002.2090 – 31.90.13.00 – Obrigações
Patronais..............................................................................
R$
5.300,00
10.02.00 – 13.392.3002.2090 – 31.90.16.00 – Outras Desp.
Variáveis – P. Civil................................................................

Instalações...........................................................................
R$ 15.000,00
VII - Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.9001.0005 – 33.90.47.00 – Obrig. Trib.
Contributivas........................................................................
R$ 38.000,00
12.01.00 – 10.301.1001.1372 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$
900,00
12.01.00 – 10.301.1001.1386 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$
900,00
12.01.00 – 10.301.1001.1393 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$
900,00
12.01.00 – 10.301.1006.2383 – 44.90.52.00 – Equip. Mat.
Permanente..........................................................................
R$ 19.900,00
VIII - Secretaria Municipal de Promoção Social
13.01.00 – 08.244.4002.1178 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 36.000,00
IX – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.1427 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$
6.000,00
X - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
15.01.00 – 15.122.5010.2190 – 44.90.52.00 – Equip. Mat.
Permanente..........................................................................
R$ 25.000,00
XI – Setor de Estradas
15.02.00 – 26.782.5011.1331 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 466.900,00
XII - Setor de Vias Públicas
15.06.00 – 15.451.5003.2173 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$
6.600,00
XIII – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
18.01.00 – 18.541.6006.2405 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$ 10.000,00
18.01.00 – 18.541.6006.2429 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$ 40.000,00
XIV - Secretaria Municipal de Segurança Pública
19.01.00 – 06.181.8002.2267 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$ 42.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

.............................................................................................
R$
900,00
VI - Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 – 27.812.3007.1304 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações...........................................................................
R$ 10.000,00
11.01.00 – 27.812.3007.1305 – 44.90.51.00 – Obras e

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.368, de 2 de abril 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 Suplementar,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suplementar à
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DECRETO Nº 5.224, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
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seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.2117 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo	R$ 2.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.2117 – 3.1.90.13.00 – Obrigações
Patronais	R$ 2.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.225, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade, da
Secretaria Municipal de Finanças, um Crédito Adicional
Suplementar, no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil
reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária em
vigor:
I – Secretaria Municipal dos Direitos da Criança, do
Adolescente e da Terceira Idade
14.01.00 – 08.243.4001.2117 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica	R$ 98.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto atra4és da anulação da seguinte
dotação do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
15.02.00 – 26.782.5011.1331 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 98.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 29 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.227, DE 29 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
suplementar à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.02.00 – 13.392.3002.2090 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pess. Jurídica	R$ 2.700,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.01.00 – 13.392.3004.2382 – 44.90.52.00 –
Equipamentos	R$ 900,00
II – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.02.00 – 13.392.3006.2460 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Pess. Jurídica	R$ 900,00
III – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
10.02.00 – 13.392.3002.2090 – 44.90.52.00 –
Equipamentos	R$ 900,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.504, de 7 de novembro 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 Suplementar,
no valor de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete
mil reais), suplementar à seguinte dotação orçamentária
em vigor:
I – Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2004 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica	R$ 267.000,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Setor de Estradas
15.02.00 – 26.782.5011.1331 – 44.90.51.00 – Obras e
Instalações	R$ 267.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 29 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração

*-*-*-*-*

DECRETO Nº 5.228, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

DECRETO Nº 5.226, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............

CRISTINA APARECIDA BATISTA, Prefeita Municipal de
Pirassununga, Estado de São Paulo...............
No uso de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei nº 4.504, de 7 de novembro de 2013, e com
fundamento no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal, DECRETA:

*-*-*-*-*

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com
a Lei nº 4.343, de 12 de dezembro de 2012, c.c. a Lei nº
4.368, de 2 de abril 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 Suplementar,
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no valor de R$ 635.132,00 (seiscentos e trinta e cinco
mil, cento e trinta e dois reais), suplementar às seguintes
dotações orçamentárias em vigor:
I - Conservatório Municipal
09.08.00 – 13.122.3006.2103 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 4.000,00
II - FUNDEB
09.09.00 – 12.361.2001.2048 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 149.132,00
09.09.00 – 12.361.2002.2379 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 193.000,00
09.09.00 – 12.361.2001.2048 – 31.90.16.00 – Outras Desp.
Variáveis...............................................................................
R$ 13.000,00
III - Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 – 27.812.3007.2108 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 18.000,00
IV - Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 – 10.301.1001.2001 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 258.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo
anterior, será coberto através da anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor, de acordo com o inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I - Conservatório Municipal
09.08.00 – 13.122.3006.2103 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$ 4.000,00
II - Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 – 27.812.3007.2458 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 71.132,00
III - Setor de Vias Públicas
15.06.00 – 15.451.5003.2173 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$
30.000,00
15.06.00 – 15.451.5003.2173 – 33.90.30.00 – Material de
Consumo..............................................................................
R$
30.000,00
15.06.00 – 15.451.5003.2173 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$
10.000,00
15.06.00 – 15.451.5003.2174 – 33.90.39.00 – Outros Serv.
Terc. P. Jurídica....................................................................
R$
490.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 29 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
*-*-*-*-*
DECRETO Nº 5.229, DE 29 DE NOVEMBRO 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. a Lei nº
4.368, de 2 de abril 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$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais),
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suplementar à seguinte dotação orçamentária em vigor:
I – Fundo Municipal de Assistência Social
13.02.00 – 08.244.4002.2485 – 31.90.11.00 – Venc. e
Vantagens Fixas...................................................................
R$ 5.700,00
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 inciso
I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964:
I – Secretaria Municipal de Promoção Social
13.01.00 – 08.244.4002.2129 – 31.90.13.00 – Obrigações
Patronais..............................................................................
R$ 5.700,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 29 de novembro 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 826/2013 de 4 de novembro 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.
Royce Maria Victorelli Pires Vargas, RG nº 9.033.5922 – SSP/SP, para o emprego em comissão de Secretária
Municipal de Saúde.
Nº 827/2013 de 4 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face a representação encaminhada
a este Executivo Municipal pela Secretaria Municipal
dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira
Idade, objeto do Comunicação Interna no 206/2013,
resolve constituir a Comissão de Acompanhamento
e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança
– Gestão 2013-2016, composta pelos cidadãos abaixo,
exercendo suas funções a título de relevância pública:
Associação Beneficente “Alda Miranda Matheus” –
Projeto AMMA: Talita Noé e Fillipi Luiz Alves; Conselho
Municipal Antidrogas – COMAD: Fábia Hildebrand e
Olávio Teixeira; Lar das Crianças do Menino Deus:
Inês Mascarello; Conselho Municipal dos Direitos da
Criança, do Adolescente e Terceira Idade: Tatiana Nair
Messina Nacca Ferreira; Associação Nosso Desafio
– ANDE: Benvindo Flausino Alves; Instituto da Família
– INFA: Joaquim Miguel Pereira; Associação Sócio
Ambiental Sementes do Amanhã – ASA 2: Renata
Simone Dallan Batista; Poder Judiciário: Renata Loureiro
Raspantini, Regina Ciscato, Ana Rosa P. Asat, Silvia
Helena Colla de Abreu e Kate Fernanda Verona; Câmara
Municipal de Vereadores: Milton Dimas Urban, José
Carlos Mantovani e Jeferson Ricardo do Couto; Secretaria
Municipal de Finanças: Lucas Alexandre da Silva
Porto e José Nelcides Peres; Secretaria Municipal de
Educação: Janieire Moreira Mazzuco e Maria Terezinha
Veneroso Cunha; Municipal de Cultura e Turismo:
Israel Foguel; Secretaria Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Econômico: Silvia Inês de Oliveira
Leme e Rosangela Regina Marafon de Oliveira; Secretaria
Municipal de Promoção Social: Márcia dos Santos
Lourenço; Secretaria Municipal dos Direitos da Criança,
do Adolescente e da Terceira Idade: Sylvia Buchmann
Thomé.
Nº 828/2013 de 5 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face a representação encaminhada
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a este Executivo Municipal pela Secretaria Municipal de
Educação, objeto do Ofício nº 679/2013, resolve transferir,
a partir desta data, a servidora pública municipal Maria
Regina Rodríguez Bicudo, RG nº 26.800.936-3 - SSP/
SP, ocupante do emprego permanente mensalista de
Atendente Social, da Secretaria Municipal de Promoção
Social para a Secretaria Municipal de Educação.
Nº 829/2013 de 5 de novembro 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 680/2013, resolve transferir,
a partir desta data, a servidora pública municipal Aline
Loureiro Dickfeldt Vilas Bôas, RG nº 44.432.317-X –
SSP/SP, ocupante do emprego permanente mensalista de
Nutricionista, da Secretaria Municipal de Educação para
a Secretaria Municipal de Promoção Social.
Nº 830/2013 de 5 de novembro 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 775/2013, resolve cessar,
a partir de 21 de outubro do fluente ano, os efeitos da
designação da professora Keli Assunção de Araújo,
constante do item 13 - Professoras Substitutas - mês
agosto / 2013 – Ensino Fundamental, do Anexo da Portaria
nº 717, 16 de setembro de 2013.
Nº 831/2013 de 4 de novembro 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 Margarete Apolinário Coimbra, RG
nº 20.452.249 – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Ajudante de Serviços Diversos, tendo em
vista o pedido de demissão formulado.
Nº 832/2013 de 5 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos
do Protocolado nº 930/2012, que dispõe sobre Concurso
Público de Operador de Máquina Hidrossolúvel 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 Margarete Apolinário Coimbra, RG
nº 20.452.249-3 – SSP/SP, classificada em 3º lugar para
o emprego permanente mensalista de Operador de
Máquina Hidrossolúvel, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 23 e jornada de trabalho de 40 (quarenta)
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 833/2013 de 5 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de de Pessoal
a efetuar, a partir de 1º de novembro do fluente ano, a
rescisão do contrato de trabalho do servidor Eliseu Soares,
RG nº 27.456.161-X – SSP/SP, ocupante do emprego
permanente mensalista de Operador de Motoniveladora,
tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 834/2013 de 5 de novembro 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 Nilton Rosa de Castilho, RG nº
40.076.675-9 – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Motorista, tendo em vista o pedido de
demissão formulado.
Nº 835/2013 de 7 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve exonerar do emprego em
comissão de Assessor de Secretaria, o servidor Getúlio
Martins da Silva, RG nº 22.367.849 – 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 836/2013 de 7 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve exonerar do emprego

em comissão de Assessor Operacional, o servidor José
Antonio Pereira da Silva, RG nº 6.591.811 - 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 837/2013 de 8 de novembro 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. Getúlio Martins da Silva, RG nº 22.367.849
– SSP/SP, para o emprego em comissão de Diretor do
Departamento Municipal de Trânsito, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 49, subordinado à
Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Nº 838/2013 de 8 de novembro 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. José Antonio Pereira da Silva, RG
nº 6.591.811 - SSP/SP, para o emprego em comissão de
Assistente do Diretor do Departamento Municipal de
Trânsito, com vencimentos equivalentes à referência inicial
38, subordinado à Secretaria Municipal de Segurança
Pública.
Nº 839/2013 de 8 de novembro 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 785/2013, resolve cessar,
a partir de 11 de outubro do fluente ano, os efeitos da
designação da Profa. Maria de Lurdes Bortolon Jahnig,
constante do item 18 - Professoras Substitutas - mês
setembro / 2013 – Educação Infantil, do Anexo da Portaria
nº 773, de 15 de outubro de 2013.
Nº 840/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, no período de 4 de
novembro a 3 de dezembro do fluente ano, o servidor desta
municipalidade Edson Aquiles Sanches, RG nº 560345 –
COMAER, para responder pelas funções do emprego em
comissão de Diretor de Projetos de Engenharia, tendo
em vista as férias concedidas ao Sr. João Ladislau Pinto,
fazendo jus à diferença salarial pertinente.
Nº 841/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 1.752/2013, resolve
restabelecer, a partir desta data, em 45 (quarenta e cinco)
dias o prazo para conclusão dos trabalhos de que trata
a Portaria nº 356, de 8 de abril de 2013, que visa apurar
supostos atos de improbidade administrativa decorrente
de irregularidades na alteração da empresa gestora
de software contábil e de gestão financeira, objeto do
procedimento administrativo nº 1872, de 1º de junho de
2012.
Nº 842/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 3.168/2013, resolve:
I – Designar o servidor desta municipalidade Robinson
Geraldo Samora, para integrar como membro a Comissão
Sindicante de que trata a Portaria nº 628, de 19 de julho de
2013, em substituição à Sra. Thaís Helena Zero de Oliveira
Pereira de Godoy. II – Restabelecer, a partir desta data, o
prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos.
Nº 843/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 4.061/2012, resolve: I –
Determinar a abertura de Sindicância, a fim de se apurar
os fatos narrados no procedimento administrativo nº
4.061, de 18 de outubro de 2012, em razão das denúncias
apresentadas pela técnica de enfermagem Cleusa
Rosimeire Bertollo, contratada pelo convênio entre a Santa
Casa e a municipalidade, fixando o prazo de 90 (noventa)
dias, a contar desta data, para conclusão dos trabalhos. II
– Designar o servidor Fúlvio André de Mena Rebouças
como presidente e as servidoras Roberta Ravanini Tupá

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013 .

PÁG 75

Imprensa Oficial do Município
Medeiros e Renata Janini de Vasconcellos Motta, como
membros da Comissão Sindicante.
Nº 844/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 645/2013, resolve: I –
Determinar a abertura de Sindicância, a fim de se apurar
os fatos narrados no procedimento administrativo nº 645,
de 14 de fevereiro de 2013, em razão das evidências
de ocorrência de falta disciplinar ocorridas na Escola
Municipal “Profª. Zuleika Vélide de Franceschi Velloso”,
conforme Termos de Comparecimento, fixando o prazo de
90 (noventa) dias, a contar desta data, para conclusão dos
trabalhos. II – Designar o servidor Caio Vinicius Peres
e Silva como presidente e os servidores Márcia Cristina
Benine de Bem e Fábio dos Santos Verona, como
membros da Comissão Sindicante.
Nº 845/2013 de 11 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, no período de 19 de
dezembro de 2013 a 17 de janeiro de 2014, a servidora
desta municipalidade Mariza Oliveira da Silva, RG nº
17.188.925-3 – SSP/SP, para responder pelas funções do
emprego permanente de Encarregado de Setor – Parques
e Jardins, tendo em vista as férias concedidas ao Sr. Carlos
Henrique Marucci Júnior.
Nº 846/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.625/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar a prorrogação do contrato
de trabalho da servidora Héllen Tissiany Oliva da Silva,
RG nº 40.104.867-6 – SSP/SP, ocupante das funções de
Monitor de Atividades Esportivas – Núcleo 9. II - Os
efeitos desta Portaria retroagem à data de 11 de outubro
de 2013 e perduram até a presente data.
Nº 847/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.622/2011
e, considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de
março de 2011, resolve: I - Autorizar 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. II - Os efeitos desta Portaria
retroagem à data de 11 de outubro de 2013 e perduram até
a presente data.
Nº 848/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.622/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar 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. II - Os efeitos desta
Portaria retroagem à data de 11 de outubro de 2013 e
perduram até a presente data.
Nº 849/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.622/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar a prorrogação do contrato de
trabalho do servidor Áquila Denofrio, RG nº 41.187.326X – SSP/SP, ocupante das funções de Coordenador de
Núcleo – 10. II - Os efeitos desta Portaria retroagem à data
de 11 de outubro de 2013 e perduram até a presente data.
Nº 850/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.020/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve I - Autorizar 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. II - Os
efeitos desta Portaria retroagem à data de 11 de outubro
de 2013 e perduram até a presente data.
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Nº 851/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.020/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar 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. II - Os
efeitos desta Portaria retroagem à data de 11 de outubro
de 2013 e perduram até a presente data.
Nº 852/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.020/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar 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. II - Os
efeitos desta Portaria retroagem à data de 11 de outubro
de 2013 e perduram até a presente data.
Nº 853/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.020/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar 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. II - Os efeitos desta
Portaria retroagem à data de 11 de outubro de 2013 e
perduram até a presente data.
Nº 854/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.020/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar a prorrogação do contrato
de trabalho da servidora Marina Nair da Silva Ferigato,
RG nº 33.256.548-8 – SSP/SP, ocupante das funções de
Monitor de Atividades Esportivas – Núcleo 7. II - Os
efeitos desta Portaria retroagem à data de 11 de outubro
de 2013 e perduram até a presente data.
Nº 855/2013 de 8 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 2.020/2011 e,
considerando o que dispõe a Lei nº 4.049, de 16 de março
de 2011, resolve: I - Autorizar a prorrogação do contrato
de trabalho do servidor Silvio Aparecido Oliveira, RG nº
28.736.002-7 – SSP/SP, ocupante das funções de Monitor
de Atividades Esportivas – Núcleo 10. II - Os efeitos
desta Portaria retroagem à data de 11 de outubro de 2013
e perduram até a presente data.
Nº 856/2013 – Esta Portaria será publicada na próxima
edição.
Nº 857/2013 de 11 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 3.335/2011, que dispõe sobre Concurso
Público de Escriturário e diante da abertura de vaga por
força da Lei nº 4.482, de 18 de setembro de 2013, resolve
admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Andressa Áfrico da Silva, RG nº 48.424.329-9 – SSP/
SP, classificada em 37º lugar para o emprego permanente
mensalista de Escriturário, com vencimentos equivalentes
à referência inicial 29 e jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, subordinada à Procuradoria Geral do
Município, passando por um período de experiência de
90 dias (45 por 45), de acordo com o diploma legal acima
mencionado.
Nº 858/2013 de 11 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 4.665/2010, que dispõe sobre Concurso
Público de Cirurgião-Dentista e diante de vaga existente
conforme Edital de Concurso Público nº 01/2010, resolve
admitir, a partir desta data e pelo regime jurídico da
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a candidata
Adriana Andreeta de Carvalho, RG nº 22.369.3637 – SSP/SP, classificada em 10º lugar para o emprego
permanente mensalista de Cirurgião-Dentista, com
vencimentos equivalentes à referência inicial 43 e jornada
de trabalho de 20 (vinte) 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 859/2013 de 12 de novembro 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 Alessandra Sengling Geraldo,
RG nº 40.246.729-2 – SSP/SP, ocupante do emprego
permanente mensalista de Escriturário, tendo em vista o
pedido de demissão formulado.
Nº 860/2013 de 13 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve: I - Revogar, a partir
desta data e em seu inteiro teor, a Portaria nº 714, de 16
de setembro de 2013, que designou os servidores Roseli
Valdecila dos Santos e Antonio Augusto Gavazza para
exercerem as funções de Gestor Contábil e Responsável
Técnico do convênio a ser firmado com a Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de
São Paulo. II - Designar a servidora desta municipalidade
Roseli Valdecila dos Santos, CRC nº 1SP15189507, Diretora Contábil, e os servidores Antonio Augusto
Gavazza, Engenheiro Civil, CREA nº 060.118.764-6, e
Paulo Henrique Sanches, Engenheiro Civil, CREA nº
068.186.706-9 para exercerem as funções de Gestor
Contábil e Responsáveis Técnicos, respectivamente, do
convênio a ser firmado com a Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.
Nº 861/2013 de 14 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal
a efetuar, a partir de 18 de novembro do fluente ano, a
rescisão do contrato de trabalho da servidora Aline Sinotti
D’Avilla, RG nº 19.188.614-2 – SSP/SP, ocupante do
emprego permanente mensalista de Escriturário, tendo
em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 862/2013 de 14 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve designar, no período de
12 a 31 de dezembro do fluente ano, a servidora desta
municipalidade Alecsandra Rossani Crepaldi, RG nº
28.856.058-9 – SSP/SP, para responder pelas funções do
emprego em comissão de Chefe da Seção de Licitação,
tendo em vista as férias concedidas a Sandra Regina Fadini
Carbonaro, fazendo jus à diferença salarial pertinente.
Nº 863/2013 de 18 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve autorizar a Seção de
Pessoal a efetuar, a partir de 15 de novembro do fluente
ano, a rescisão do contrato de trabalho da servidora Maria
Rute de Lima, RG nº 7.229.198 – SSP/SP, ocupante do
emprego permanente mensalista de Cozinheiro, tendo em
vista o pedido de demissão formulado.
Nº 864/2013 de 18 de novembro 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. Gabriel do Prado Moraes, RG nº 41.187.2862 – SSP/SP, para o emprego em comissão de Assessor
Operacional, com vencimentos equivalentes à referência
inicial 18, subordinado à Secretaria Municipal de Promoção
Social.
Nº 865/2013 de 18 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve exonerar do emprego
em comissão de Assessor Operacional, o servidor Rony
Henrique Gomes, RG nº 43.955.986-8 – 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 866/2013 de 19 de novembro 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. Rony Henrique Gomes, RG nº 43.955.9868 – SSP/SP, para o emprego em comissão de Assessor
Adjunto de Secretaria, com vencimentos equivalentes à
referência inicial 30, subordinado à Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo.
Nº 867/2013 de 19 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, considerando o teor do Ofício nº
48/2013 da Seção de Processamento de Dados, e face
ao constante nos autos do procedimento administrativo nº
2.603/2013, resolve restabelecer, a partir desta data, em
90 (noventa) dias o prazo para conclusão dos trabalhos de
que trata a Portaria nº 530, de 17 de junho de 2013, que visa
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.
Nº 868/2013 de 19 de novembro 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: I - Autorizar 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. II - Os efeitos desta Portaria retroagem à data de 11 de
outubro de 2013 e perduram até 8 de novembro de 2013.
Nº 869/2013 de 19 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 3.961/201, resolve revogar,
a partir desta data e em seu inteiro teor, a Portaria no 760,
de 14 de outubro de 2013, que determinou a instauração
de Sindicância a fim de apurar os fatos com relação ao
relatório de acidente na rede Cidade Digital.
Nº 870/2013 de 19 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais; e, considerando a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; considerando que em seu
art. 85-A, fica o Poder Público Municipal autorizado a
designar um Agente de Desenvolvimento para efetivação
do disposto na Lei Complementar 123/2006, observadas
as especificidades locais; considerando que a função de
Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício
de articulação das ações públicas para a promoção do
desenvolvimento local e territorial mediante ações locais
ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao
cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta
Lei Complementar, sob supervisão do órgão gestor local
responsável pelas políticas de desenvolvimento, resolve
nomear, como Agentes de Desenvolvimento do
Município de Pirassununga: Lázaro Gilberto Vasques
(Titular) e Daiana Suleima Mendes Ferreira (Suplente).
Nº 871/2013 de 21 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve Transferir, a partir desta data, o
servidor público municipal Lucas Mateus Pereira, RG nº
47.941.676-X – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Operador de Máquina Hidrossolúvel,
da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria
Municipal de Promoção Social.
Nº 872/2013 de 21 de novembro 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 Jacques Henrique Bastos, RG nº
32.772.843-7 – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Escriturário, tendo em vista o pedido de
demissão formulado.
Nº 873/2013 de 22 de novembro 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 806/2013, resolve: I –
Autorizar a Seção de Pessoal a proceder as devidas
anotações no prontuário dos Professores substitutos nos
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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 874/2013 de 22 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face o que noticiam os
autos do Protocolado nº 3.335/2011, que dispõe sobre
Concurso Público de Escriturário e diante da abertura
de vaga por força da Lei nº 4.482, de 18 de setembro de
2013, resolve admitir, a partir desta data e pelo regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o
candidato Fernando Golla Gonçalves, RG nº 16.733.7117 – SSP/SP, classificado em 38º lugar para o emprego
permanente mensalista de Escriturário, 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 875/2013 de 25 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face o que noticiam os autos do
Protocolado nº 3.334/2011, que dispõe sobre Concurso
Público de Fiscal de Obras 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
Anderson Pavezi, RG nº 33.917.416-X – SSP/SP,
classificado em 4º lugar para o emprego permanente
mensalista de Fiscal de Obras, com vencimentos
equivalentes à referência inicial 34 e jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais, subordinado à Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico,
passando por um período de experiência de 90 dias (45 por
45), de acordo com o diploma legal acima mencionado.
Nº 876/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve designar, no período de
22 a 29 de novembro do fluente ano, o servidor desta
municipalidade Antonio Carlos Felix dos Santos, RG
nº 3.827.943 – SSP/SP, para responder pelas funções do
emprego em comissão de Chefe da Seção de Obras e
Cadastro, tendo em vista a licença médica concedida à
servidora Ana Lúcia Milaré Lodi.
Nº 877/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 2.019/2011, resolve
autorizar a Seção de Pessoal a efetuar, a partir de 8 de
novembro do fluente ano, a rescisão do contrato de trabalho
do servidor André Francisco Kerr Sampaio de Souza,
RG nº 28.057.356-X – SSP/SP, exercente das funções do
emprego temporário de Coordenador de Núcleo - 1, tendo
em vista a suspensão do convênio “Programa Segundo
Tempo”.
Nº 878/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal
a efetuar, a partir de 26 de novembro do fluente ano, a
rescisão do contrato de trabalho da servidora Maria de
Lourdes Santilli, RG nº 5.380.091 – SSP/SP, ocupante do
emprego permanente mensalista de Ajudante de Cozinha,
tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 879/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 375/2006, resolve autorizar
que o servidor público municipal Claudio Donizetti
Franceschini, RG nº 7.328.402 – SSP/SP, ocupante do
emprego permanente mensalista de Subchefe de Seção,
continue à disposição do Poder Judiciário da Comarca de
Pirassununga, até 31 de dezembro de 2014, sem prejuízo
de seus vencimentos e demais vantagens.
Nº 880/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 375/2006, resolve
autorizar que a servidora pública municipal Maria de
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Lourdes Cabral, RG nº 13.990.328 – SSP/SP, ocupante
do emprego permanente mensalista de Escriturário,
continue à disposição do Poder Judiciário da Comarca de
Pirassununga, até 31 de dezembro de 2014, sem prejuízo
de seus vencimentos e demais vantagens.
Nº 881/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos do
procedimento administrativo nº 375/2006, resolve autorizar
que a servidora pública municipal Otília Mega, RG nº
9.533.456 – SSP/SP, ocupante do emprego permanente
mensalista de Escriturário, continue à disposição do
Poder Judiciário da Comarca de Pirassununga, até 31 de
dezembro de 2014, sem prejuízo de seus vencimentos e
demais vantagens.
Nº 882/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso
de suas atribuições legais e face ao constante nos
autos do procedimento administrativo nº 3.435/2002; e,
considerando o disposto na Lei Complementar Municipal
nº 78, 17 de outubro de 2007, resolve designar o senhor
Fúlvio André de Mena Rebouças para integrar o
Conselho Técnico do PRODEP, como representante
da Secretaria Municipal de Governo, em substituição a
senhora Elizabete Aparecida Godoy Rosim, exercendo
suas funções a título de relevância pública.
Nº 883/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, e face ao constante na Comunicação
Interna nº 300/2013 da Secretaria Municipal dos Direitos
da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade, resolve:
I – Designar, a título de relevância pública, servidores
municipais para cumprir as funções durante os Jogos
Estaduais do Idoso que se realizarão na cidade de Santos
– SP, no período de 4 a 8 de dezembro do fluente ano, com
poderes para resolver em nome do Executivo Municipal
assuntos atinentes aos referidos Jogos: a) Miguel Joaquim
Garcia, portador do CPF nº 099.650.748-52, como Chefe
da Delegação; b) Deise Armelinda Lozano, portadora do
CPF nº 164.474.018-45, como Tesoureira. II – Determinar
que a Tesoureira 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 884/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais e face ao constante no procedimento
administrativo nº 3.463/2013, resolve: I – Determinar a
instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em
face da servidora pública municipal Ana Paula Baldo,
RG nº 32.890.610-4 – SSP/SP, quanto à sua conduta
profissional narrada no procedimento administrativo
nº 3.463, de 7 de agosto de 2013, com conclusão dos
trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta
data. II – Designar a Comissão Permanente constituída
pela Portaria nº 721, de 17 de setembro de 2013, e suas
alterações posteriores, cópias retro encartadas, para atuar
no Processo Administrativo de que trata os presentes
autos.
Nº 885/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve: I – Determinar a instauração de
Processo Administrativo Disciplinar, em face da servidora
pública municipal Ana Paula Baldo, RG nº 32.890.6104 – SSP/SP, quanto à sua conduta profissional narrada
no procedimento administrativo nº 3.463, de 7 de agosto
de 2013, com conclusão dos trabalhos no prazo de 30
(trinta) dias, a contar desta data. II – Designar a Comissão
Permanente constituída pela Portaria nº 721, de 17 de
setembro de 2013, e suas alterações posteriores, cópias
retro encartadas, para atuar no Processo Administrativo de
que trata os presentes autos.
Nº 886/2013 de 27 de novembro 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 808/2013, resolve cessar,
a partir de 18 de novembro do fluente ano, os efeitos da
designação da Profa. Silvana Romano Saraiva, constante
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do item 58 - Professoras Substitutas - mês março / 2013 Ensino Fundamental, do Anexo da Portaria nº 365, de 15
de abril de 2013.
Nº 887/2013 de 27 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 3.582, de 11 de
junho de 2002, resolve: I - Revogar, a partir desta data
e em seu inteiro teor, a Portaria nº 78, de 14 de janeiro
de 2013. II - Constituir a nova Equipe de Vigilância
Sanitária do Município de Pirassununga, composta de
servidores municipais e municipalizados, a saber: Maria
Aparecida Morselli Ramalho - Médica responsável;
Iraci de Oliveira Naressi – Secretária; Cláudio Lopes Agente de Saneamento; Filomena Aparecida da Silva
- Agente de Saneamento; Nilton Lucente - Agente de
Saneamento; Helton Astolpho Teixeira – Biólogo; Érika
Cristina Uenaka – Farmacêutica; Antonio Carlos Félix
dos Santos – Arquiteto / Engenheiro; Paulo de Tarso
Del Santo Devitte – Dentista; Érika Patrícia Henrique –
Enfermeira; e Edilene Cristina Furlan Franco de Oliveira
- Médica Veterinária.
Nº 888/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve autorizar a Seção de Pessoal
a efetuar, a partir de 30 de novembro do fluente ano, a
rescisão do contrato de trabalho da servidora Olga Cristina
Zaninetti Mancin, RG nº 18.895.641-4 – SSP/SP, ocupante
do emprego permanente mensalista de Professor, tendo
em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 889/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, e face ao constante na Comunicação
Interna nº 331/2013 da Secretaria Municipal de Saúde,
resolve transferir, a partir de 2 de dezembro do fluente
ano, o servidor público municipal Mauro Cardoso de
Oliveira, RG nº 1.727.722 – SSP/RJ, ocupante do emprego
permanente mensalista de Motorista, da Secretaria
Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal dos
Direitos da Criança, do Adolescente e da Terceira Idade.
Nº 890/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve transferir, a partir de 2
de dezembro do fluente ano, o servidor público municipal
Francisco Antonio Furlan, RG nº 10.630.935-3 – SSP/
SP, ocupante do emprego permanente mensalista de
Motorista, da Secretaria Municipal dos Direitos da Criança,
do Adolescente e da Terceira Idade para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços.
Nº 891/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 4.305/2012, resolve
restabelecer, a partir desta data, o prazo de 60 (sessenta)
dias para conclusão dos trabalhos de que trata a Portaria nº
570, de 21 de dezembro de 2012, que determinou abertura
de sindicância, em decorrência de danos ao patrimônio
público municipal ocorrido na Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, conforme noticia o Boletim de Ocorrência
nº 4108/2012.
Nº 892/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 343/2000 apenso ao
3.482/2009, resolve designar, a partir desta data, os
novos representantes do Poder Público a integrarem o
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS,
exercendo suas funções a título de relevância pública, a
saber: A – Representantes do Poder Público: Secretaria
Municipal de Finanças - José Nelcides Perez e Roseli
Valdecila dos Santos (suplente).
Nº 893/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e face ao constante nos autos
do procedimento administrativo nº 292/2013, resolve
restabelecer, a partir desta data, em 90 (noventa) dias
o prazo para conclusão dos trabalhos de que trata a
Portaria nº 639, de 2 de agosto de 2013, que determinou
abertura de Sindicância em decorrência de furto ocorrido
nas dependências da Secretaria Municipal de Obras e

Serviços, conforme noticia o Boletim de Ocorrência no
256/2013, objeto do procedimento administrativo nº 292,
de 24 de janeiro de 2013.
Nº 894/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de suas
atribuições legais, resolve designar, no período de 2 a 31 de
dezembro do fluente ano, a servidora desta municipalidade
Danielli Moreira Cassin, RG nº 27.970.485-9 – SSP/SP,
para responder pelas funções do emprego em comissão
de Assessor Administrativo, tendo em vista as férias
concedidas ao sr. Daverson Antonio Gonçalves, fazendo
jus à diferença salarial pertinente.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Daniel Gaspar
Secretário Municipal de Administração
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S.M. FINANÇAS
Notificação (ões)
▪ Para que se torne público, a municipalidade a testa e
justifica que o pagamento à empresa Irmandade de Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga – Plano de
Saúde, não foi realizado no vencimento, devido a caução
encontrar-se vencida – referente ao Contrato nº 83/2010,
Protocolo nº 3230/2009, Termo Aditivo nº 201/2013, Nota
Fiscal nº 2.105/NFE. Pirassununga, 11 de novembro de
2013.
Pirassununga, novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
Maria José Fernandes Aldriguetti
Chefe da Seção de Tesouraria
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (RH)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica convocado o candidato abaixo para comparecer à Seção de

Fica convocado o candidato abaixo para comparecer à Seção
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Galício Del Nero - 51, Centro, das
8hs às 11hs e das 13hs às 17hs, no prazo de 01 (um) dia, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 04/2011 para o emprego de Escriturário
Nome
Nº de Inscrição
Classificação
Paulo Renato de Assis
4.533
40º

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Galício Del Nero - 51, Centro, das 8hs às
11hs e das 13hs às 17hs, no prazo de 01 (um) dia, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 04/2011 para o emprego de Fiscal de Obras
Nome
Nº de Inscrição
Classificação
Anderson Pavezi
5.145
4º

Pirassununga, 11 de novembro de 2013

Pirassununga, 14 de novembro de 2013

Lélia Palmira Belloni Módena
Chefe da Seção de Recursos Humanos

Lélia Palmira Belloni Módena
Chefe da Seção de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica convocado o candidato abaixo para comparecer à Seção
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Galício Del Nero - 51, Centro, das
8hs às 11hs e das 13hs às 17hs, no prazo de 01 (um) dia, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 04/2011 para o emprego de Escriturário
Nome
Nº de Inscrição
Classificação
Carlos Roberto Nunes Ruozo
6.080
41º
Pirassununga, 19 de novembro de 2013

Ficam convocados os candidatos abaixo para comparecerem à
Seção de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Galício Del Nero - 51, Centro,
das 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs, no prazo de 01 (um) dia, para início do processo de
admissão.
Concurso Público nº 04/2011 para o emprego de Escriturário
Nome
Nº de Inscrição
Classificação
Fernando Golla Gonçalves
5.630
38º
Rejane Fuzaro
4.506
39º
Pirassununga, 07 de novembro de 2013

Lélia Palmira Belloni Módena
Chefe da Seção de Recursos Humanos

Lélia Palmira Belloni Módena
Chefe da Seção de Recursos Humanos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica convocado o candidato abaixo para comparecer à Seção de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Galício Del Nero - 51, Centro, das 8hs às
11hs e das 13hs às 17hs, no prazo de 01 (um) dia, para início do processo de admissão.
Concurso Público nº 04/2011 para o emprego de Fiscal de Obras
Nome
Nº de Inscrição
Classificação
Marcio Rogerio Mendes
4.439
3º
Pirassununga, 05 de novembro de 2013
Lélia Palmira Belloni Módena
Chefe da Seção de Recursos Humanos
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Adjudicação e Homologação
Edital: 143/13. Processo Administrativo: 3585/2013.
Tomada de Preços: 08/13. Objeto: a contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para construção de um Centro Comunitário no seguinte
endereço: avenida São Lucas, s/nº - Vila Santa Fé. Fica
homologada nos termos da Lei, a Ata de Julgamento
publicada no D.O.E., em 22 de novembro de 2013.
Pirassununga, 2 de dezembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 154/13. Processo Administrativo: 4383/2013. Pregão
Presencial: 125/13. Objeto: aquisição de material de
construção, tintas e acessórios para a Secretaria Municipal
de Educação. Proponentes: 4. Contrato nº 262/2013.
Contratada: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA. Valor: R$ 10.357,76 (dez mil, trezentos e cinquenta
e sete reais e setenta e seis centavos). Vigência: 12 (doze)
meses. Assinatura: 29/NOV/2013. Contrato nº 263/2013.
Contratada: COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER
LTDA.-EPP. Valor: R$ 904,80 (novecentos e quatro reais e
oitenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
29/NOV/2013. Contrato nº 261/2013. Contratada:
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Edital nº 165/13

Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Ata de Retificação
Documentos de Habilitação

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

SEÇÃO DE LICITAÇÃO

Imprensa Oficial do Município

MASSONETO ACABAMENTOS LTDA.-EPP. Valor: R$
22.536,60 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis
reais e sessenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 2/DEZ/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal

Edital: 143/13. Processo Administrativo: 3585/2013.
Tomada de Preços: 08/13. Objeto: a contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para construção de um Centro Comunitário no seguinte
endereço: avenida São Lucas, s/nº - Vila Santa Fé.
Revendo os Atos em relação à Inabilitação da empresa
CONSTRUTORA CELESTINO LTDA., onde lê-se “por
apresentar Certidão de Falência ou Concordata ou
Recuperação Judicial positiva, contrariando o que pede o
item 4.2.2.3 do Edital”, LEIA-SE: “por apresentar Certidão
de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial com
data de validade vencida”.
Pirassununga, 4 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 163/13
Edital: 163/13. Processo Administrativo: 3794/13.
Concorrência Pública: 06/13. Objeto: exploração a título
de concessão de uso dos boxes nº 19 e 21, localizados
no Terminal Rodoviário Municipal, para comercialização
de artigos em geral, tais como bijuterias, bolsas, roupas e
CD’s. O Edital será fornecido aos interessados na Seção
de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a
partir do dia 20 de novembro de 2013 até o dia 3 de janeiro
de 2014, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$
10,00 (dez reais), na Seção de Tributação, sendo que
aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo,
poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até às 9 horas do dia 6 de janeiro
de 2014, na Seção de Licitação, no endereço acima.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Edital nº 164/13

Ata de Retificação
Documentos de Habilitação

Edital: 164/13. Processo Administrativo: 3791/13.
Concorrência Pública: 07/13. Objeto: exploração a título
de concessão de uso do box nº 18, localizado no Terminal
Rodoviário Municipal, com frente para a plataforma de
embarque de ônibus (integração de passagens), com área
total de 13,80 metros quadrados, destinada para serviços
de Chaveiro. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, a partir do dia 20 de novembro de 2013 até o dia
3 de janeiro de 2014, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até às 14 horas do dia
6 de janeiro de 2014, na Seção de Licitação, no endereço
acima.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.

Edital: 118/13. Processo Administrativo: 3234/13.
Concorrência Pública: 04/13. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de obra
especializada e materiais de qualidade, para serviços de
infraestrutura, sendo pavimentação asfáltica em CBUQ
capa de 04 cm, na estrada vicinal Rafael Rosolém –
PNG-040 – (trecho OSBR – Taquari), Pirassununga/
SP. Empresas habilitadas: DGB ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA SCALA GUAÇU
LTDA, ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES
LTDA, PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA,
COMÉRCIO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
GARCIA LTDA, OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, JOSAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, PAVIMENTA CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA EPP. Empresas Inabilitadas:
Seg Serviços Gerais Ltda, Baseplan Construtora Ltda.EPP e Via Brasil Construtora Ltda.-ME.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
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*-*-*-*-*

Edital: 165/13. Processo Administrativo: 3788/13.
Concorrência Pública: 08/13. Objeto: exploração a título
de concessão de uso do box nº 01, localizado no Terminal
Rodoviário Municipal, destinado exclusivamente para
Restaurante. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, a partir do dia 20 de novembro de 2013 até o dia
6 de janeiro de 2014, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até às 9 horas do dia
7 de janeiro de 2014, na Seção de Licitação, no endereço
acima.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 166/13
Edital: 166/13. Processo Administrativo: 3790/13.
Concorrência Pública: 09/13. Objeto: exploração a título
de concessão de uso do box nº 15, localizado no Terminal
Rodoviário Municipal, para a instalação de banca de
jornais e revistas. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 Centro, a partir do dia 20 de novembro de 2013 até o dia
6 de janeiro de 2014, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os
envelopes deverão ser protocolados até às 14 horas do dia
7 de janeiro de 2014, na Seção de Licitação, no endereço
acima.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 167/13
Edital: 167/13. Processo Administrativo: 3793/13.
Concorrência Pública: 10/13. Objeto: exploração a título
de concessão de uso dos boxes nº 07 e 11A, localizados
no Terminal Rodoviário Municipal, para comercialização
de passagem de ônibus e encomendas. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 20
de novembro de 2013 até o dia 7 de janeiro de 2014,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 8 de janeiro de 2014, na
Seção de Licitação, no endereço acima.
Pirassununga, 19 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 119/13. Processo Administrativo: 2824/2013.
Convite: 11/13. Objeto: a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços especializados
na área de assessoria pedagógica e diretoria da
Secretaria Municipal de Educação, com suporte jurídico.
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Proponentes: 2. Contrato nº 248/2013. Contratada:
DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA LTDA. Valor: R$ 72.000,00 (setenta e
dois mil reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 18/
NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
*-*-*-*-*

Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, comunica que o recurso interposto pela
empresa CONSTRUTORA GREGAL LTDA, contra a Ata
de Julgamento – Documentos de Habilitação, publicada
no D.O.E., em 26 de setembro de 2013, foi julgado
IMPROCEDENTE.
Pirassununga, 1º de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.

Edital nº 162/13

*-*-*-*-*

Edital: 162/13. Processo Administrativo: 4732/2013.
Pregão Presencial: 131/13. Objeto: Registro de Preços
para contratação de serviços de locação de veículos para
uso das Secretarias Municipais. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 5 de novembro até o dia
18 de novembro de 2013, mediante o recolhimento da taxa
no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação.
Os envelopes deverão ser protocolados até às 9 horas do
dia 19 de novembro de 2013, na Seção de Licitações, no
endereço acima.
Pirassununga, 4 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.

Edital nº 163/13

*-*-*-*-*
Edital / Reabertura
Edital: 155/13. Processo Administrativo: 4530/2013.
Pregão Presencial: 126/13. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 5 de
novembro até o dia 20 de novembro de 2013, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na
Seção de Tributação, sendo que aqueles que desejarem
apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até às 9 horas do dia 21 de novembro de 2013, na Seção
de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 4 de novembro de 2013.
Sandra Regina Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.

Edital: 163/13. Processo Administrativo: 4800/2013.
Pregão Presencial: 132/13. Objeto: Recarga de cilindros
de oxigênio medicinal. O Edital será fornecido aos
interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 6 de novembro até
o dia 20 de novembro de 2013, mediante o recolhimento
da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de
Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de
Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até às
14 horas do dia 21 de novembro de 2013, na Seção de
Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 164/13

*-*-*-*-*

Edital: 164/13. Processo Administrativo: 4799/2013.
Pregão Presencial: 133/13. Objeto: a aquisição de
eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos para som e
de informática. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51
- Centro, a partir do dia 6 de novembro até o dia 21 de
novembro de 2013, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação.
Os envelopes deverão ser protocolados até às 9 horas do
dia 22 de novembro de 2013, na Seção de Licitações, no
endereço acima.
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.

Extrato de Contrato

*-*-*-*-*

Edital: 149/13. Processo Administrativo: 4460/2013. Pregão
Presencial: 120/13. Objeto: contratação de empresa
especializada para confecção de figurinos para MAIP –
Mostra de Arte Infantil de Pirassununga. Proponentes: 1.
Contrato nº 235/2013. Contratada: CÁSSIA RAMOS DE
SOUZA CONFECÇÕES. Valor: R$ 47.460,00 (quarenta
e sete mil, quatrocentos e sessenta reais). Vigência: 30
(trinta) dias. Assinatura: 4/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal

Edital nº 165/13

*-*-*-*-*
Decisão de Recurso
Edital: 124/13. Processo Administrativo: 2792/2013.
Tomada de Preços: 02/13. Objeto: contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para reforma e ampliação da EMEI “Profª Lenira Papa”. A
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Edital: 165/13. Processo Administrativo: 4697/2013.
Pregão Presencial: 134/13. Objeto: a aquisição de gêneros
alimentícios para a cozinha comunitária. O Edital será
fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 6 de
novembro até o dia 22 de novembro de 2013, mediante o
recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na
Seção de Tributação, sendo que aqueles que desejarem
apenas consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à
Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados
até às 9 horas do dia 25 de novembro de 2013, na Seção
de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
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Extrato de Contrato
Edital: 130/13. Processo Administrativo: 3515/2013.
Tomada de Preços: 05/13. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para construção de uma Unidade de Saúde da Família
no Jardim Kamel. Proponentes: 3. Contrato nº 244/2013.
Contratada: PRODEX CONSTRUTORA E COMERCIAL
LTDA. Valor: R$ 667.444,12 (seiscentos e sessenta e
sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze
centavos). Vigência: 8 (oito) meses. Assinatura: 5/
NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 158/13
Edital: 166/13. Processo Administrativo: 4208/2013. Pregão
Presencial: 135/13. Objeto: a aquisição de veículo de
passeio sedan 4 portas (0 km) para o Corpo de Bombeiros.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 12 de novembro até o dia 25 de novembro de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 26 de novembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 140/13. Processo Administrativo: 3841/2013.
Tomada de Preços: 06/13. Objeto: contratação de
empresa especializada para serviços de engenharia, com
fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais
de primeira qualidade, com a finalidade da modernização
do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras. Empresa
vencedora: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 127/13
Edital: 127/13. Processo Administrativo: 3556/2013.
Tomada de Preços: 03/13. Objeto:
contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de obra
e materiais de primeira qualidade, para reforma da Unidade
de Saúde da Família, localizado a Avenida dos Pescadores
– Jardim Limoeiro. Empresa vencedora: CONSTRUMETA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.

passeio sedan 4 portas (0 km) para o Corpo de Bombeiros.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 12 de novembro até o dia 25 de novembro de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 26 de novembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 140/13. Processo Administrativo: 3841/2013.
Tomada de Preços: 06/13. Objeto:
contratação de
empresa especializada para serviços de engenharia, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais
de primeira qualidade, com a finalidade da modernização
do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras. Empresa
vencedora: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 127/13
Edital: 127/13. Processo Administrativo: 3556/2013.
Tomada de Preços: 03/13. Objeto:
contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra e materiais de primeira qualidade, para reforma da
Unidade de Saúde da Família, localizado a Avenida dos
Pescadores – Jardim Limoeiro. Empresa vencedora:
CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 167/13
Edital: 167/13. Processo Administrativo: 4915/2013.
Pregão Presencial: 136/13. Objeto: a aquisição de
máquina montadora e desmontadora de pneus. O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação,
na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia
13 de novembro até o dia 26 de novembro de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 27 de novembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 12 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Resultado de Pregão

Edital nº 166/13

Edital: 154/13. Processo Administrativo: 4383/2013. Pregão
Presencial: 125/13. Objeto: aquisição de material de
construção, tintas e acessórios para a Secretaria municipal
de Educação. Empresas vencedoras: MASSONETO

Edital: 166/13. Processo Administrativo: 4208/2013. Pregão
Presencial: 135/13. Objeto: a aquisição de veículo de
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ACABAMENTOS LTDA.-EPP, itens: 01, 05, 08, 09, 10,
11, 15, 16 e 19; FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA, itens: 03, 04, 06, 07, 17 e 18; COMÉRCIO DE
FERRAGENS AGROFER LTDA, itens: 02, 12, 13 e 14. Fica
homologada nos termos da Lei.
Pirassununga, 12 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 174/13
Edital: 174/13. Processo Administrativo: 5017/2013.
Pregão Presencial: 137/13. Objeto: aquisição de móveis
de escritório a serem utilizados no Centro de Referência à
Criança e ao Adolescente - CRICA. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 22 de novembro até
o dia 4 de dezembro de 2013, mediante o recolhimento
da taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de
Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de
Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até
às 9 horas do dia 5 de dezembro de 2013, na Seção de
Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 175/13
Edital: 175/13. Processo Administrativo: 5018/2013. Pregão
Presencial: 138/13. Objeto: contratação de empresa
especializada para realização de serviços funerários para
adultos e crianças, requerida pela Secretaria Municipal de
Promoção Social. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51
- Centro, a partir do dia 22 de novembro até o dia 5 de
dezembro de 2013, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação.
Os envelopes deverão ser protocolados até às 9 horas do
dia 6 de dezembro de 2013, na Seção de Licitações, no
endereço acima.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 161/13
Edital: 161/13. Processo Administrativo: 4738/2013.
Pregão Presencial: 130/13. Objeto: a aquisição de material
de construção para atender as necessidades de famílias
carentes atendidas pelos Fundo Social de Solidariedade.
Empresas vencedoras: MASSONETO ACABAMENTOS
LTDA.-EPP, item: 01 e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRÉ-MOLDADOS PIRASSUNUNGA LTDA.-ME, itens: 02,
03 e 04.
Pirassununga, 20 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*

PÁG. 92

Decisão de Recurso
Edital: 118/13. Processo Administrativo: 3234/13.
Concorrência Pública: 04/13. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de obra
especializada e materiais de qualidade, para serviços de
infraestrutura, sendo pavimentação asfáltica em CBUQ
capa de 04 cm, na estrada vicinal Rafael Rosolém –
PNG-040 – (trecho OSBR – Taquari), Pirassununga/SP. A
Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, comunica que dos recursos interpostos
contra a Ata de Julgamento – Documentos de Habilitação,
publicada no D.O.E., em 12 de outubro de 2013, o
interposto pela empresa SEG SERVIÇOS GERAIS LTDA,
foi julgado IMPROCEDENTE e os recursos interpostos
pelas empresas VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA.-ME,
OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO
LTDA., BASEPLAN CONSTRUTORA LTDA.-EPP e
PAVIMENTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM
LTDA.-EPP, foram julgados PROCEDENTES.
Pirassununga, 20 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 143/13. Processo Administrativo: 3585/2013.
Tomada de Preços: 08/13. Objeto: a contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para construção de um Centro Comunitário no seguinte
endereço: avenida São Lucas, s/nº - Vila Santa Fé.
Empresa vencedora: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Edital nº 176/13
Edital: 176/13. Processo Administrativo: 4914/2013. Pregão
Presencial: 139/13. Objeto: contratação de empresa
especializada para realização de testes ergométricos.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 28 de novembro até o dia 11 de dezembro de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 12 de dezembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital Retificado
Edital: 174/13. Processo Administrativo: 5017/2013.
Pregão Presencial: 137/13. Objeto: aquisição de móveis
de escritório a serem utilizados no Centro de Referência
à Criança e ao Adolescente – CRICA e nas unidades de
Saúde. O Edital será fornecido aos interessados na Seção
de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a
partir do dia 28 de novembro até o dia 10 de dezembro de
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2013, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 11 de dezembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 127/13. Processo Administrativo: 3556/13. Tomada
de Preços: 03/13. Objeto: contratação de empresa
especializada, com fornecimento de mão-de-obra e
materiais de primeira qualidade, para reforma da Unidade
de Saúde da Família, localizado a Avenida dos Pescadores
– Jardim Limoeiro. Proponentes: 4. Contrato nº 256/2013.
Contratada: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA. Valor: R$ 462.893,92 (quatrocentos e sessenta
e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e
dois centavos). Vigência: 8 (oito) meses. Assinatura: 27/
NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 140/13
Edital: 140/13. Processo Administrativo: 3841/13.
Tomada de Preços: 06/13. Objeto:
contratação de
empresa especializada para serviços de engenharia, com
fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais
de primeira qualidade, com a finalidade da modernização
do Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras.
Proponentes: 1. Contrato nº 258/2013. Contratada:
CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Valor: R$
167.326,57 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte
e seis reais e cinquenta e sete centavos). Vigência: 3 (três)
meses. Assinatura: 27/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal

internas e externas das em unidades de saúde e escolares
relacionadas no Anexo II e que fazem parte das Secretarias
Municipais de Saúde e Educação da Prefeitura Municipal
de Pirassununga. O Edital será fornecido aos interessados
na Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51
- Centro, a partir do dia 8 de novembro até o dia 21 de
novembro de 2013, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 10,00 (dez reais), na Seção de Tributação,
sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o
seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de Licitação.
Os envelopes deverão ser protocolados até às 14 horas
do dia 22 de novembro de 2013, na Seção de Licitações,
no endereço acima. O Edital Retificado será enviado, via
e-mail, a todas empresas que efetuaram a sua retirada.
Pirassununga, 7 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital Retificado
Edital: 129/13. Processo Administrativo: 3514/2013.
Tomada de Preços: 04/13. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para construção de uma Unidade de Saúde da Família
no Parque Clayton Malaman. O Edital será fornecido aos
interessados na Seção de Licitação, na rua Galício Del
Nero, nº 51 - Centro, a partir do dia 29 de novembro até o
dia 17 de dezembro de 2013, mediante o recolhimento da
taxa no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), na Seção
de Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas
consultar o seu conteúdo, poderão dirigir-se à Seção de
Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até
às 9 horas do dia 20 de dezembro de 2013, na Seção
de Licitações, no endereço acima. As empresas deverão
estar devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal
de Pirassununga, conforme Decretos nº 3.789/2009 e
4707/2012, até o dia 17 de dezembro de 2013.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Edital / Reabertura

Edital nº 124/13

Edital: 166/13. Processo Administrativo: 4208/2013. Pregão
Presencial: 135/13. Objeto: a aquisição de veículo de
passeio sedan 4 portas (0 km) para o Corpo de Bombeiros.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 29 de novembro até o dia 11 de dezembro de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 14 horas do dia 12 de dezembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.

Edital: 124/13. Processo Administrativo: 2792/2013.
Tomada de Preços: 02/13. Objeto: contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para reforma e ampliação da EMEI “Profª Lenira Papa”.
Proponentes: 5. Contrato nº 257/2013. Contratada:
CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Valor: R$
745.443,49 (setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos
e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos).
Vigência: 10 (dez) meses. Assinatura: 27/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Edital Retificado
Edital: 156/13. Processo Administrativo: 3501/2013. Pregão
Presencial: 127/13. Objeto: contratação de empresa
especializada em serviços de limpeza, conservação de
áreas verdes e desinfecção, com fornecimento de mãode-obra e material de consumo (material de limpeza),
utensílios, máquinas e equipamentos, nas dependências

*-*-*-*-*
Edital nº 177/13
Edital: 177/13. Processo Administrativo: 5019/2013.
Pregão Presencial: 140/13. Objeto: aquisição de uniformes
escolares para distribuição aos alunos da Rede Municipal
de Ensino. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro,
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a partir do dia 29 de novembro até o dia 12 de dezembro de
2013, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 13 de dezembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Edital nº 178/13
Edital: 178/13. Processo Administrativo: 3055/2013. Pregão
Presencial: 141/13. Objeto: a aquisição de equipamentos
de proteção individual para o Setor de Merenda Escolar.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na rua Galício Del Nero, nº 51 - Centro, a partir
do dia 29 de novembro até o dia 13 de dezembro de 2013,
mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 10,00
(dez reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo, poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser
protocolados até às 9 horas do dia 16 de dezembro de
2013, na Seção de Licitações, no endereço acima.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 167/13. Processo Administrativo: 4915/2013.
Pregão Presencial: 136/13. Objeto: a aquisição de máquina
montadora e desmontadora de pneus. Empresa vencedora:
COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER LTDA.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 136/13. Processo Administrativo: 3906/2013.
Convite: 14/13. Objeto: a contratação de empresa
especializada para a realização de serviços de colocação de
alambrado em quadra poliesportiva, localizada na avenida
São Lucas - Vila Santa Fé, com fornecimento de mão-deobra e materiais de primeira qualidade. Proponentes: 2.
Contrato nº 254/2013. Contratada: LAGOTELA LTDA.-EPP.
Valor: R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais).
Vigência: 30 (trinta) dias. Assinatura: 28/NOV/13.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 132/13. Processo Administrativo: 3609/13.
Concorrência Pública: 05/13. Objeto: contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em
diversas ruas do município de Pirassununga/SP. Empresa
vencedora: DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.

PÁG. 94

Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 151/13. Processo Administrativo: 2992/2013.
Pregão Presencial: 122/13. Objeto: contratação de
empresa especializada para confecção de camisetas
para os agentes de saúde da família, uniformes para
funcionários da Merenda Escolar e uniformes esportivos
para a Secretaria Municipal de Esportes. Proponentes: 5.
Contrato nº 252/2013. Contratada: MÁRCIO RICARDO
BRUNO MOREIRA CIA LTDA. Valor: R$ 24.900,00 (vinte
e quatro mil e novecentos reais). Vigência: 60 (sessenta)
dias. Assinatura: 14/NOV/2013. Contrato nº 253/2013.
Contratada: JOANA D’ARC BARBOSA DE CARVALHO 13934734820. Valor: R$ 12.530,00 (doze mil, quinhentos
e trinta reais). Vigência: 60 (sessenta) dias. Assinatura: 14/
NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 158/13. Processo Administrativo: 4631/2013.
Pregão Presencial: 129/13. Objeto: a contratação de
empresa especializada para confecção de carnês de
Tributos Municipais para o exercício de 2014. Empresa
vencedora: LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO
LTDA.-ME.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Adjudicação e Homologação
Edital: 124/13. Processo Administrativo: 2792/2013.
Tomada de Preços: 02/13. Objeto: contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para reforma e ampliação da EMEI “Profª Lenira Papa”.
Fica homologada nos termos da Lei, a Ata de Julgamento
publicada no D.O.E., em 7 de novembro de 2013.
Pirassununga, 18 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
*-*-*-*-*
Decisão de Recurso
Edital: 132/13. Processo Administrativo: 3609/13.
Concorrência Pública: 05/13. Objeto: contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ
em diversas ruas do município de Pirassununga/SP. A
Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, comunica que dos recursos interpostos
contra a Ata de Julgamento – Documentos de Habilitação,
publicada no D.O.E., em 17 de outubro de 2013, o interposto
pela empresa DRR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
foi julgado IMPROCEDENTE e o interposto pela empresa
OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO
LTDA, foi julgado PROCEDENTE.
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Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Suspensão de Edital
Edital: 163/13. Processo Administrativo: 4800/2013.
Pregão Presencial: 132/13. Objeto: Recarga de cilindros de
oxigênio medicinal. A Prefeitura Municipal de Pirassununga
informa à todos interessados que o presente certame
encontra-se SUSPENSO.
Pirassununga, 18 de novembro de 2013.
Sandra R. Fadini Carboaro
Chefe da Sessão de Licitação.
*-*-*-*-*
Extrato de Ata de Registro de Preços
Edital: 162/13. Processo Administrativo: 4732/2013. Pregão
Presencial: 131/13. Objeto: Registro de Preços para
contratação de serviços de locação de veículos para uso
das Secretarias Municipais. Proponentes: 2. Extrato da Ata
nº 49/13. Contratada: FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E
SERVIÇOS LTDA. Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
2/DEZ/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 66/13. Processo Administrativo: 2063/13.
Concorrência Pública: 02/13. Objeto: exploração a título
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira de
Emas (boxes 24, 33, 37, 46, 48, 56, 36, 38, 47 e 84), para
o fim de abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças,
bijuterias e brinquedos. Proponentes: 29. Contrato nº
216/2013. Contratada: IVAN SILVESTRE DOS SANTOS.
Valor: R$ 3.804,00 (três mil, oitocentos e quatro reais).
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 26/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
Edital: 164/13. Processo Administrativo: 4799/2013.
Pregão Presencial: 133/13. Objeto: a aquisição de
eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos para som e
de informática. Empresa vencedora: FLEX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, itens: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10 e 12.
Pirassununga, 22 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 153/13
Edital: 153/13. Processo Administrativo: 4433/2013. Pregão
Presencial: 124/13. Objeto: a aquisição de leite em pó e
fórmula alimentar. Empresas vencedoras: CIRÚRGICA
PIRASSUNUNGA LTDA.-EPP, itens: 02 e 03 e SAMAPI
DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA,

item: 01.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 148/13. Processo Administrativo: 4051/2013. Pregão
Presencial: 119/13. Objeto: a contratação de empresa para
o fornecimento de pão, leite e margarina vegetal para os
pacientes do CAPS, CAPS-AD e CRICA, requerida pela
Secretaria Municipal da Saúde. Proponentes: 2. Contrato
nº 250/2013. Contratada: FERNANDO A. BONANI & CIA.
LTDA.-ME. Valor: R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e
quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
14/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 150/13
Edital: 150/13. Processo Administrativo: 3776/2013.
Pregão Presencial: 121/13. Objeto: a contratação de
empresa para o fornecimento de lanches para atletas da
Secretaria Municipal de Esportes. Proponentes: 2. Contrato
nº 251/2013. Contratada: FERNANDO A. BONANI & CIA.
LTDA.-ME. Valor: R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e
cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
14/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Edital nº 145/13
Edital: 145/13. Processo Administrativo: 4209/2013.
Pregão Presencial: 116/13. Objeto: aquisição de material
de enfermagem. Proponentes: 3. Contrato nº 245/2013.
Contratada: CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA.EPP. Valor: R$ 15.205,40 (quinze mil, duzentos e cinco
reais e quarenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 11/11/13. Contrato nº 246/2013. Contratada:
INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA.-ME. Valor:
R$ 12.075,00 (doze mil e setenta e cinco reais). Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 14/11/13. (Apresentou a
Alteração de Contratual de nº 09 a empresa “DORIVAL
STUGINSKI JUNIOR & CIA. LTDA.-ME, alterando
a denominação social para “INTERFOLHAS PINUS
COMERCIAL LTDA.-ME”).
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Contrato
Edital: 148/13. Processo Administrativo: 4051/2013. Pregão
Presencial: 119/13. Objeto: a contratação de empresa para
o fornecimento de pão, leite e margarina vegetal para os
pacientes do CAPS, CAPS-AD e CRICA, requerida pela
Secretaria Municipal da Saúde. Proponentes: 2. Contrato
nº 250/2013. Contratada: FERNANDO A. BONANI & CIA.
LTDA.-ME. Valor: R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e
quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura:
14/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
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Prefeita Municipal.

Edital: 127/13. Processo Administrativo: 3556/2013.
Tomada de Preços: 03/13. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para reforma da Unidade de Saúde da família, localizado
a Avenida dos Pescadores – Jardim Limoeiro. Fica
homologada nos termos da Lei, a Ata de Julgamento
publicada no D.O.E., em 12 de novembro de 2013.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

LTDA. Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 12/
NOV/2013. Extrato da Ata nº 45/13. Contratada: R.P.4
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Vigência:
12 (doze) meses. Assinatura: 12/11/2013. Extrato da
Ata nº 47/13. Contratada: LUMAR COMÉRCIO DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura: 13/11/2013. Extrato da Ata nº
48/13. Contratada: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PROD. HOSPITALARES LTDA. Vigência: 12 (doze)
meses. Assinatura: 14/11/2013. Extrato da Ata nº 44/13.
Contratada:
DUPATRI
HOSPITALAR
COMÉRCIO
IMPORT. EXPORT. LTDA. Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 19/11/2013. Extrato da Ata nº 46/13.
Contratada: CM HOSPITALAR LTDA. Vigência: 12 (doze)
meses. Assinatura: 21/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Edital nº 140/13

Resultado de Pregão

Edital: 140/13. Processo Administrativo: 3841/2013.
Tomada de Preços: 06/13. Objeto: Contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para modernização do campo de futebol do Jardim das
Laranjeiras. Fica homologada nos termos da Lei, a Ata de
Julgamento publicada no D.O.E., em 12 de novembro de
2013.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

Edital: 141/13. Processo Administrativo: 3148/2013.
Pregão Presencial: 114/13. Objeto: aquisição de madeiras
e pregos. Empresa vencedora: J. C. BARBIERI E CIA.
LTDA.-ME, itens: 01, 02, 03 e 04.
Pirassununga, 30 de outubro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

*-*-*-*-*

Ata de Julgamento
Documentos de Habilitação

*-*-*-*-*
Adjudicação e Homologação

Resultado de Pregão
Edital: 155/13. Processo Administrativo: 4530/2013.
Pregão Presencial: 126/13. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não-perecíveis. Empresa
vencedora: ALEXANDRE & DE JULIO LTDA EPP, itens: 01
a 12, 14 a 20, 23 e 24.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*

Edital: 143/13. Processo Administrativo: 3585/2013.
Tomada de Preços: 08/13. Objeto: a contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para construção de um Centro Comunitário no seguinte
endereço: avenida São Lucas, s/nº - Vila Santa Fé.
Empresa habilitada: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA. Empresa Inabilitada: Construtora Celestino
Ltda.
Pirassununga, 1º de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*

Edital nº 162/13
Edital: 162/13. Processo Administrativo: 4732/2013.
Pregão Presencial: 131/13. Objeto: Registro de Preços
para contratação de serviços de locação de veículos para
uso das Secretarias Municipais. Empresa vencedora: FVB
LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, lotes: 01
e 02.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Extrato de Ata de Registro de Preços
Edital: 152/13. Processo Administrativo: 4354/2013.
Pregão Presencial: 123/13. Objeto: Registro de Preços de
medicamentos. Proponentes: 7. Extrato da Ata nº 43/13.
Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
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*-*-*-*-*

Decisão de Recurso
Edital: 127/13. Processo Administrativo: 3556/2013.
Tomada de Preços: 03/13. Objeto: contratação de empresa
especializada, com fornecimento de mão-de-obra e
materiais de primeira qualidade, para reforma da Unidade
de Saúde da Família, localizado a Avenida dos Pescadores
– Jardim Limoeiro. A Comissão Municipal de Licitações
da Prefeitura Municipal de Pirassununga, comunica que
o recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA
GREGAL LTDA, contra a Ata de Julgamento – Documentos
de Habilitação, publicada no D.O.E., em 26 de setembro
de 2013, foi julgado IMPROCEDENTE.
Pirassununga, 1º de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.
*-*-*-*-*
Resultado de Pregão
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Edital: 152/13. Processo Administrativo: 4354/2013.
Pregão Presencial: 123/13. Objeto: Registro de Preços
de medicamentos. Empresas vencedoras: AGLON
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, itens: 41 e
44; R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
itens: 07, 14, 19, 35, 52 e 53; LUMAR COMÉRCIO DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, itens: 01 a 04, 06,
09 a 12, 15, 16, 21 a 23, 27 a 31, 34, 36 a 40, 42, 43, 47
a 49, 54 e 56; HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PROD. HOSPITALARES LTDA, itens: 08, 20, 24, 25, 26,
45 e 46; DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORT.
EXPORT. LTDA, item: 32 e CM HOSPITALAR LTDA, itens:
05, 13, 17, 18, 50 e 51.
Pirassununga, 6 de novembro de 2013.
Murilo César Bortolon
Pregoeiro
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Proposta Comercial
Edital: 124/13. Processo Administrativo: 2792/2013.
Tomada de Preços: 02/13. Objeto: contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade,
para reforma e ampliação da EMEI “Profª Lenira Papa”.
Empresa vencedora: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
Bruna Raquel Ribeiro Panchorra
Presidente da CML.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SEÇÃO DE MATERIAL
Concorrência Pública nº 49/09
Modalidade: Concorrência Pública nº 49/09 Processo
Administrativo: 3230/2009. Termo Aditivo: 201/2013.
Termo de Alteração ao Contrato nº 83/2010. Contratada:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PIRASSUNUNGA . Prorrogação: fica prorrogado a
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de
1º de outubro de 2013. Valor: o valor global para atender o
período será de R$ 3.737.637,88 (três milhões, setecentos
e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta
e oito centavos), reajustado com base no índice IGP-M de
4,3959% acrescido do índice 7,60% referente ao reajuste
extraordinário. Assinatura: 30/OUT/2013. Objeto:
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Assistência Médica e Hospitalar aos servidores
municipais e seus dependentes por adesão.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Inexigibilidade nº 11/13
Modalidade: Inexigibilidade nº 11/13. Processo
Administrativo: 3494/2013. Termo Aditivo: 204/2013.
Termo de Distrato ao Contrato nº 193/2013. Contratada:
EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. Distrato:Acordam
as partes encerrarem as obrigações contidas no contrato,
firmado entre as partes doravante encerrá-los. Da Quitação
do Contrato: Contratante e Contratada declaram que
não houve a entrega do material, da mesma forma que
não ocorreu nenhum pagamento, razão pela qual ambas
as declaram rasa e geral quitação de qualquer crédito

presente ou futuro, fruto do contrato que ora se encerra.
Assinatura: 25/OUT/2013. Objeto: Fornecimento de livros
para o Projeto Coleção “Planeta Leitura’, para atender a
rede municipal de ensino.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 1006/13
Modalidade: Dispensa de licitação nº 1006/13, Artigo
24, Inciso IV. Processo Administrativo nº 4795/2013.
Contratada: DROGAL FARMACEUTICA LTDA. Valor:
R$7.694,40 (sete mil, seiscentos e noventa e quatro
reais e quarenta centavos). Data: 1º/NOV/2013. Objeto:
Aquisição de Ensure pó e Modulen IBD para alimentação,
atendendo Ordem Judicial. Prazo de entrega: Imediata.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 02/13
Modalidade: Pregão Presencial nº 02/13. Processo
Administrativo: 562/2013. Termo Aditivo: 191/2013.
Termo de de Aditamento de Ata de Registro de
Preços nº 29/2013. Contratada: AGLON COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA. Aditamento: fica aditado
o valor da Ata em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais), correspondente a 25% do valor inicial. Assinatura:
1º/NOV/2013.Termo Aditivo: 188/2013. Termo de
de Aditamento de Ata de Registro de Preços nº
25/2013. Contratada: RP FARMA HOSPITALAR LTDA.EPP. Aditamento: fica aditado o valor da Ata em R$
2.465,50 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco
reais e cinquenta centavos), correspondente a 25% do
valor inicial. Assinatura: 23/OUT/2013. Termo Aditivo:
189/2013. Termo de de Aditamento de Ata de Registro
de Preços nº 21/2013. Contratada: CRISTÁLIA PRODUT.
FARMACEUTICOS LTDA. Aditamento: fica aditado o valor
da Ata em R$ 6.838,42 (oito mil, oitocentos e trinta e oito
reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 25%
do valor inicial. Assinatura: 17/OUT/2013. Termo Aditivo:
187/2013. Termo de de Aditamento de Ata de Registro
de Preços nº 31/2013. Contratada: ALFALAGOS LTDA.
Aditamento: fica aditado o valor da Ata em R$ 6.389,00
(seis mil, trezentos e oitenta e nove reais), correspondente
a 25% do valor inicial. Assinatura: 30/OUT/2013.
Termo Aditivo: 186/2013. Termo de de Aditamento de
Ata de Registro de Preços nº 19/2013. Contratada:
ALFALAGOS LTDA. Aditamento: fica aditado o valor da
Ata em R$ 1.868,50 (um mil, oitocentos e sessenta e oito
reais e cinquenta centavos), correspondente a 25% do
valor inicial. Assinatura: 30/OUT/2013. Termo Aditivo:
185/2013. Termo de de Aditamento de Ata de Registro
de Preços nº 16/2013. Contratada: LUMAR COMÉRCIO
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Aditamento:
fica aditado o valor da Ata em R$ 580,10 (quinhentos
reais e dez centavos), correspondente a 25% do valor
inicial. Assinatura: 17/OUT/2013.Objeto: aquisição de
medicamentos.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 1022/13
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 1022/2013. Artigo
24, Inciso II. Processo Administrativo: 4683/13. Extrato
de Contrato nº 232/2013. Contratada: FUNDAÇÃO
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IBERAPUERA DE PESQUISAS-FIP. Valor: R$ 7.800,00
(sete mil e oitocentos reais). Assinatura: 28/OUT/2013.
Vigência: 30 (trinta) dias Objeto: contratação de empresa
especializada em consultoria técnica em gestão e
gerenciamento de convênios federais junto ao SICONV.
Proponentes: 3.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 70/12
Modalidade: Pregão Presencial nº 70/2012. Processo
Administrativo: 412/12. Termo Aditivo nº 198/13. Termo
de Alteração ao Contrato nº 223/2012. Contratada: DSINDESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
LTDA. Prorrogação: fica prorrogada a vigência do
contrato por mais 12 (doze) meses a partir de 6/SET/2013,
o valor para atender o período é R$ 75.300,00 (setenta
e cinco mil, trezentos reais). Assinatura: 1º/NOV/2013.
Objeto: contratação de serviços técnicos especializados
para implantação e gerenciamento de software para
administração , processamento e arrecadação de multa de
trânsito.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5160
DECRETO Nº 5.160. Processo Administrativo nº 4241/10
Modalidade: Concorrência Pública nº 06/11. Art. 1º Ficam
prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses, os contratos públicos
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro Comercial
“Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira de Emas, para o
fim de abrigar a Feira de Antiguidades, roupas, louças, bijuterias
e brinquedos, a saber: I – Contrato nº 293/2011, concessionária:
Rafael Costa Adorno, box nº 81, a partir de 19 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 117,98 (cento e dezessete reais e noventa e
oito centavos), perfazendo um total estimado de R$ 1.415,76 (um
mil quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos) por ano;
II – Contrato nº 294/2011, concessionária: Maria Pereira Costa
Adorno, box nº 82, a partir de 18 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 114,13 (cento e quatorze reais e treze centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 1.369,56 (um mil trezentos
e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) por ano; III –
Contrato nº 295/2011, concessionário: Ademar Paulino Rodrigues,
box nº 83, a partir de 18 de outubro de 2013, no valor mensal de
R$ 116,20 (cento e dezesseis reais e vinte centavos), perfazendo
um total estimado de R$ 1.394,40 (um mil trezentos e noventa
e quatro reais e quarenta centavos) por ano; IV – Contrato nº
297/2011, concessionária: Rafael Mancin dos Santos, box nº 85,
a partir de 20 de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 102,66
(cento e dois reais e sessenta e seis centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 1.231,92 (um mil duzentos e trinta e um reais
e noventa e dois centavos) por ano; V – Contrato nº 298/2011,
concessionário: Flavia Maria da Silva Melo, box nº 86, a partir
de 19 de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 90,26 (noventa
reais e vinte e seis centavos), perfazendo um total estimado de R$
1.083,12 (um mil e oitenta e um três reais e doze centavos) por
ano; VI – Contrato nº 281/2011, concessionária: Valter Alexandre
Machado, box nº 87, a partir de 18 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 1.083,00 (um mil e oitenta
e três reais) por ano; VII – Contrato nº 299/2011, concessionária:
Amanda Daniela Pereira dos Santos, box nº 88, a partir de 18
de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 90,26 (noventa reais
e vinte e seis centavos), perfazendo um total estimado de R$
1.083,12 (um mil e oitenta e um três reais e doze centavos) por
ano; VIII – Contrato nº 301/2011, concessionária: Mario César
Ferreira Reinhel, box nº 89, a partir de 18 de outubro de 2013, no
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valor mensal de R$ 97,03 (noventa e sete reais e três centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 1.164,36 (um mil cento e
sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) por ano; VII –
Contrato nº 302/2011, concessionária: João Alecsandro Landgraf
Murca, box nº 90, a partir de 19 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 100,52 (cem reais e cinquenta e dois centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 1.206,24 (um mil duzentos e
seis reais e vinte e quatro centavos) por ano.
Pirassununga, 31 de outubro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5146
DECRETO Nº 5.146. Processo Administrativo nº: 4244/10
Modalidade: Concorrência Pública nº 12/11. Art. 1º Ficam
prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir
de 2 de outubro de 2013, os contratos públicos de concessão de
uso de “boxes” localizados no Centro Comercial “Eunice Alves
Rosa”, no Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar
a Feira Municipal de Artes e Artesanato, a saber: I – Contrato
nº 117/2011, concessionária: Marcia Borella Leal de Oliveira,
box nº 102, no valor mensal de R$ 43,63 (quarenta e três reais
e sessenta e três centavos), perfazendo um total estimado de
R$ 523,56 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e seis
centavos) por ano; II – Contrato nº 118/2011, concessionária:
Maria Alice Abitante Galvani, box nº 103, no valor mensal de R$
48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 577,20 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte
centavos) por ano; III – Contrato nº 120/2011, concessionário:
Milton Gama Leal, box nº 104, no valor mensal de R$ 34,13 (trinta
e quatro reais e treze centavos), perfazendo um total estimado de
R$ 409,56 (quatrocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos)
por ano; IV – Contrato nº 121/2011, concessionária: Márcia
Aparecida Custódio de Lima, box nº 105, no valor mensal de R$
23,48 (vinte e três reais e quarenta e oito centavos), perfazendo
um total estimado de R$ 281,76 (duzentos e oitenta e um reais
e setenta e seis centavos) por ano; V – Contrato nº 122/2011,
concessionário: Marcos Venicio Eugênio, box nº 106, no valor
mensal de R$ 31,32 (trinta e um reais e trinta e dois centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 375,84 (trezentos e setenta
e cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ano; VI – Contrato
nº 123/2011, concessionária: Nilce Aparecida Landgraf Pavezzi,
box nº 107, no valor mensal de R$ 58,34 (cinquenta e oito reais
e trinta e quatro centavos), perfazendo um total estimado de R$
700,08 (setecentos reais e oito centavos) por ano; VII – Contrato
nº 124/2011, concessionária: Maria das Graças Nogueira da
Silva, box nº 108, no valor mensal de R$ 42,28 (quarenta e
dois reais e vinte e oito centavos), perfazendo um total estimado
de R$ 507,36 (quinhentos e sete reais e trinta e seis centavos)
por ano; VIII – Contrato nº 125/2011, concessionária: Jucélia
Cristina Gallo Facchini, box nº 109, no valor mensal de R$
68,22 (sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), perfazendo
um total estimado de R$ 818,64 (oitocentos e dezoito reais e
sessenta e quatro centavos) por ano; IX – Contrato nº 126/2011,
concessionária: Marilucy Minatel, box nº 110, no valor mensal
de R$ 68,23 (sessenta e oito reais e vinte e três centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 818,76 (oitocentos e dezoito
reais e setenta e seis centavos) por ano.
Pirassununga, 10 de outubro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
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Facchini, que tem por objeto exploração a título de concessão de
uso de “boxes” localizados no Centro Comercial “Eunice Alves
Rosa”, no distrito de Cachoeira de Emas (boxe 109), para o fim
de abrigar a Feira de Artes e Artesanato, em conformidade com as
disposições da Concorrência Pública nº 12/2011.
Pirassununga, 25 de outubro de 2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

contratação de empresa especializada para execução
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
copiadora da Secretária Municipal de Saúde. Proponente:
1.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

*-*-*-*-*

Pregão Presencial nº 87/13

Tomada de Preços nº 04/12

Modalidade: Pregão Presencial nº 87/2013 Processo
Administrativo: 2087/2013. Termo de Prorrogação
ao Contrato nº 201/2013. Termo Aditivo nº 208/2013.
Contratada: A. ALVES LTDA. Assinatura: 11/NOV/2013.
Prorrogação: fica prorrogada a vigência do contrato por
mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 23 de outubro de
2013, para a realização de entrega de mercadoria. Objeto:
Aquisição de ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, veículos
utilitários, veículo tipo sedan e veículos tipo pick-up.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

Modalidade: Tomada de Preços nº 04/2012 Processo
Administrativo: 990/2011. Termo de Alteração ao
Contrato nº 116/2012. Termo Aditivo nº 200/2013.
Contratada: CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA. Assinatura: 5/NOV/2013. Prorrogação: fica
prorrogada a vigência contratual por mais 60 (sessenta)
dias, contados a partir de 28 de setembro de 2013,
retroagindo seus efeitos àquela data. Aditamento: fica
aditado o valor do contrato público nº 116/2012 em R$
83.065,65 (oitenta e três mil, sessenta e cinco e sessenta
e cinco centavos), correspondente a aproximadamente
10,27% de seu valor inicial. Objeto: reforma e ampliação
da “Escola General Asdrúbal da Cunha “.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 75/12
Modalidade: Pregão Presencial nº 75/2012. Processo
Administrativo: 1655/2012. Termo Aditivo nº 205/2013.
Termo de Alteração ao Contrato nº 264/2012.
Contratada: STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA. Prorrogação: fica prorrogado por mais
90 ( noventa) dias a contar do dia 01 de novembro de 2013,
e o valor para atender o período será de R$ 95.040,00
(noventa e cinco mil e quarenta reais). Assinatura: 31/
OUT/2013. Objeto: contratação de empresa especializada
na coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos
de saúde.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 18/13
Modalidade: Pregão Presencial nº 18/2013. Processo
Administrativo: 1243/2013. Termo Aditivo nº 197/2013.
Termo de Alteração ao Contrato nº 26/2013. Contratada:
AGXL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA EPP. Supressão: fica suprimido o item 04 do
contrato, no valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta
reais) correspondente a 7,6% do valor original. Assinatura:
4/NOV/2013. Objeto: locação de geradores para o Dia das
Crianças.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 13/13
Modalidade: Pregão Presencial nº 13/2013. Processo
Administrativo: 749/2013. Termo de Alteração
ao Contrato nº 38/2013. Termo Aditivo nº 166/13.
Contratada: JM DA SILVA OLIVEIRA-ME. Assinatura: 7/
NOV/2013. Aditamento: fica aditado o valor do contrato
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente a
25% do contrato original. Objeto: Aquisição de fraldas
descartáveis para atender as necessidades do Fundo
Social de Solidadriedade.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Modalidade: Dispensa de
Licitação. Processo Administrativo nº 913/2005.
Contrato nº 159/2005. Termo Aditivo: 173/2013 Locador:
MARILDA APARECIDA MANSUR RIBEIRO. Locatário:
Município de Pirassununga. Objeto da Locação: Imóvel
situado na Rua José Bonifácio, nº 132 - em Pirassununga/
SP, destinado exclusivamente ao funcionamento do
Juizado Especial Cível de Pirassununga. Prorrogação:
fica prorrogada a vigência do contrato a contar de 1º de
junho de 2013 até 15 de setembro de 2013, para realização
de reparos e pintura, antes da devolução das chaves do
imóvel. Valor: o valor total para atender o período é de
R$ 4.937,24 (quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e
vinte e quatro reais). Assinatura: 21/OUT/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Dispensa de Licitação nº 1038/13

*-*-*-*-*

Dispensa de Licitação nº 1019/13

Decreto nº 5156

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 1019/2013.
Processo Administrativo: 4667/2013. Extrato de
Contrato nº 242/13. Contratada: C & C DISTRIBUIDORA
DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA.-EPP.
Assinatura: 5/NOV/2013. Valor: R$ 480,00 (quatrocentos
e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses. Objeto:

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 1038/2013 - Artigo
nº 24, Inciso II. Processo Administrativo: 4736/13.
Extrato de Contrato nº 247/2013. Contratada: MARIA
DO CARMO LOPES DE SOUZA. Valor: R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Assinatura: 7/NOV/2013. Vigência: 15
(quinze) dias, a contar da assinatura do contrato Objeto:
Contratação de empresa especializada em curso de
capacitação para conselheiros tutelares, conselheiros

DECRETO Nº 5.156. Processo Administrativo nº 4244/10
Modalidade: Concorrência Pública nº 12/11. Art. 1º Fica
rescindido, a partir de 23 de outubro do fluente ano, o contrato
público nº125/11, celebrado com a Sra. Jucélia Cristina Gallo
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de direito e profissionais que fazem parte do sistema de
garantias dos direitos de Pirassununga/SP. Proponentes:
3.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 57/13
Modalidade: Pregão Presencial nº 57/13. Processo
Administrativo: 2163/13. Termo Aditivo: 207/13.
Termo de Prorrogação ao Contrato nº 139/13.
Contratada: ENGEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. Prorrogado: fica prorrogado a
vigência ao contrato por 43 (quarenta e três) dias, contados
a partir de 18 de setembro de 2013. Assinatura: 8/
NOV/2013. Objeto: Aquisição de câmara refrigerada para
conservação de cadáveres.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 1044/13
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 1044/2013.
Processo Administrativo: 4666/2013. Extrato de
Contrato nº 243/13. Contratada: J.D. CABRAL-ME.
Assinatura: 5/NOV/2013. Valor: R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias. Objeto:
contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de avaliação de bens inservíveis. Proponente: 3.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 1047/13
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 1047/2013.
Processo Administrativo: 4853/2013. Extrato de
Contrato nº 249/13. Contratada: MICHELI TAIANY
GONÇALVES-ME Assinatura: 12/NOV/2013. Valor:
R$ 2.159,28 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e
vinte oito centavos). Vigência: 6 (seis) meses. Objeto:
contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de recarga de cartuchos de tinta. Proponente: 3.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Dispensa de Licitação nº 615/13
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 615/2013. Artigo
24, Inciso II. Processo Administrativo: 2668/13. Termo
Aditivo nº 210/2013 .Prorrogação ao Contrato nº
153/2013. Contratada: FERRARI E TRÊS LTDA.-ME.
Prorrogação: fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias,
contados a partir de 23/NOV/2013, para realização da
entrega de mercadoria. Assinatura: 18/NOV/2013. Objeto:
contratação de empresa especializada para fornecimento
de refeição aos pacientes do CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5168
DECRETO Nº 5.168, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013.
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Modalidade: Concorrência Pública nº 11/2011. Processo
administrativo nº 54 /2011. Art. 1º Ficam prorrogados, a partir de
2 de outubro de 2013, pelo prazo de 12 (doze) meses, os contratos
públicos de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira de
Emas, para a exploração da atividade de “Lanchonete”, a saber: I
– Contrato nº 95/2011, concessionário: Bruno Henrique Ostroschi
Ortega, box nº 22, no valor mensal de R$ 393,24 (trezentos e
noventa e três reais e vinte e quatro centavos), perfazendo um
total estimado de R$ 4.718,88 (quatro mil, setecentos e dezoito
reais e oitenta e oito centavos) por ano. II – Contrato nº 96/2011,
concessionário: Rodrigo Furlan, box nº 60, no valor mensal de R$
337,87 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos),
perfazendo um total estimado de R$ 4.054,44 (quatro mil e
cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) por ano;
III – Contrato nº 98/2011, concessionária: Edneia Cristina dos
Santos, box nº 99, no valor mensal de R$ 479,95 (quatrocentos e
setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); perfazendo um
total estimado de R$ 5.759,40 (cinco mil, setecentos e cinquenta
e nove reais e quarenta centavos) por ano. IV – Contrato nº
155/2011, concessionário: Nelson Ferrari Junior, box nº 61, no
valor mensal de R$ 399,09 (trezentos e noventa e nove reais e
nove centavos); perfazendo um total estimado de R$ 4.789,08
(quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e oito centavos) por
ano; Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato. Art. 2º Este Decreto
entra em vigor na data da sua publicação, revogadas eventuais
disposições em contrário.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
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centavos); perfazendo um total estimado de R$ 1.353,84 (um
mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
por ano; III – Contrato nº 270/2011, concessionária: Sandra
Aparecida Trepador Furlan, box nº 55, a partir de 17 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 224,50 (duzentos e vinte e quatro
reais e cinquenta centavos); perfazendo um total estimado de
R$ 2.694,00 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais) por
ano; IV – Contrato nº 272/2011, concessionário: Luis Fernando
Bezerra Andrioti, box nº 57, a partir de 17 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 182,77 (cento e oitenta e dois reais e setenta
e sete centavos); perfazendo um total estimado de R$ 2.193,24
(dois mil, cento e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)
por ano; V – Contrato nº 273/2011, concessionário: José Luiz
da Silva, box nº 58, a partir de 14 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 458,06 (quatrocentos e cinquenta e oito reais
e seis centavos) perfazendo um total estimado de R$ 5.496,72
(cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois
centavos) por ano. Parágrafo único. Permanecem em vigor todas
as cláusulas contratuais não atingidas pelo presente Ato. Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
eventuais disposições em contrário.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 99/12
Modalidade: Pregão Presencial nº 99/2012. Processo
Administrativo: 1676/2012. Termo Aditivo nº 206/13.
Termo de Alteração ao Contrato nº 252/2012. Contratada:
OLIVIA TARELHO RABALDELLI PONCIO. Aditamento:
fica aditado o valor do contrato em R$ 3.197,69 (três mil,
cento e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).
Prorrogação: fica prorrogada a vigência do contrato em
12 (doze) meses, a contar do dia 3 de outubro de 2013,
retroagindo seus efeitos àquela data. Assinatura: 19/
NOV/2013. Objeto: locação de impressoras a laser,
com garantia de material de consumo (tonner, cilindro
e/ou cartucho de cópias, peças, assistência técnica e
treinamento, exceto papel), conforme tabela do anexo.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Pregão Presencial nº 100/11

Dispensa de Licitação nº 830/13
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 830/2013. Artigo
24, Inciso II. Processo Administrativo: 3989/13. Termo
Aditivo nº 211/2013 .Prorrogação ao Contrato n.º
203/2013. Contratada: OS CENTRO HIBERBÁRICO
PIRACICABA LTDA.-EPP. Prorrogação: fica prorrogado
por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 1º/DEZ/2013,
para realização de serviços faltantes. Assinatura: 14/
NOV/2013. Objeto: contratação de empresa especializada
para tratamento com oxigenoterapia com 50 sessões.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

Modalidade: Pregão Presencial nº 100/11. Processo
Administrativo: 2374/2011. Termo de Prorrogação ao
Contrato nº 243/11. Termo Aditivo nº 151/13. Contratada:
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. Assinatura: 19/
NOV/2013. Prorrogação: fica prorrogada a vigência do
contrato por mais 12 (doze) meses contados a partir de 5 de
outubro de 2013. Valor: o valor para atender a prorrogação
para o período de 12 meses será de R$ 6.901.200,00 (seis
milhões, novecentos e um mil e duzentos reais) Objeto:
fornecimento de crédito vale-alimentação para servidores
municipais.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

Pregão Presencial nº 87/13

Pregão Presencial nº 50/13

*-*-*-*-*

Modalidade: Pregão Presencial nº 87/2013. Processo
Administrativo: 2087/2013. Termo Aditivo nº 212/13.
Termo de Prorrogação ao Contrato nº 200/2013.
Contratada: JTW LTDA.-EPP.
Prorrogação: fica
prorrogada a vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias
a partir de 20/OUT/2013, para realização da entrega de
mercadoria. Assinatura: 19/NOV/2013. Objeto: aquisição
de ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, veículos utilitários,
veículos tipo sedam e veículo tipo pick-up.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

Modalidade: Pregão Presencial nº 50/2013. Processo
Administrativo: 1161/2013. Termo Aditivo nº 213/2013.
Termo de Prorrogação ao Contrato nº 213/2013.
Contratada: RUNENS LOURENÇO BRANDALISE
EIRELI-EPP. Prorrogação: fica prorrogado por mais 30
(trinta) dias a contar do dia 18 de novembro de 2013, para
a realização da entrega da mercadoria. Assinatura: 22/
NOV/2013. Objeto: aquisição de pistola semiautomática
calibre 380 e carregador para a Guarda Municipal.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

Decreto nº 5167

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

DECRETO Nº 5.167, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013.
Modalidade: Concorrência Pública nº
08/11. Processo
Administrativo nº 4254/2010. Art. 1º Ficam prorrogados, pelo
prazo de 12 (doze) meses, os contratos públicos de concessão de
uso de “boxes” localizados no Centro Comercial “Eunice Alves
Rosa”, no Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar a
Feira de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e Brinquedos,
a saber: I – Contrato nº 268/2011, concessionária: Maiara
Tafaelle da Cruz Albino, box nº 53, a partir de 17 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 90,82 (noventa reais e oitenta
e dois centavos); perfazendo um total estimado de R$ 1.089,84
(um mil e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) por
ano; II – Contrato nº 269/2011, concessionária: Alexsandra
Alvarenga da Silva, box nº 54, a partir de 17 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 112,82 (cento e doze reais e oitenta e dois

Concorrência Pública nº 18/12

Dispensa de Licitação nº 43/10

Modalidade: Concorrência Pública nº 18/2012. Processo
Administrativo: 3609/2012. Termo Aditivo nº 202/13.
Termo de Alteração ao Contrato nº 278/2012. Contratada:
CONSTRUMAJO COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDAME. Prorrogação: fica prorrogada a vigência do contrato
por mais 90 (noventa) dias a partir de 27/OUT/2013,
para realização de serviços restantes. Assinatura: 19/
NOV/2013. Objeto: contratação de empresa especializada,
com fornecimento de mão-de-obra e materiais de primeira
qualidade para reforma e ampliação do Prédio de Corpo
de Bombeiros, localizado à Avenida Presidente Médici, nº
1195 – Posto de Monta - Pirassununga/SP.
Cristina Aparecida Batista

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Processo Administrativo
nº 1882/2010. Modalidade: Dispensa de Licitação nº
43/2010 Artigo 24, Inciso X. Termo Aditivo nº 215/13.
Termo de Prorrogação ao Contrato nº 293/10. Locador:
RONALDO ANSELMO CARBINATO. Locatário: Município
de Pirassununga. Objeto da Locação: Imóvel situado
na Rua Duque de Caxias nº 1140 e 1142, centro, em
Pirassununga – SP, destinado exclusivamente ao
funcionamento da Delegacia Unificada, que abrange os 1º,
2º e 3º Distritos Policiais do Município de Pirassununga/SP.
Prorrogação: fica prorrogada a vigência do contrato pelo
prazo de 12 (doze) meses, a contar de 26 de novembro

*-*-*-*-*
Decreto nº 5168
DECRETO Nº 5.170, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013.
Modalidade:Concorrência Pública: nº
06/11. Processo
Administrativo nº 4241/2010. Art. 1º A partir desta data, os Incisos
VI e VII do Artigo 1º, do Decreto nº 5.160, de 31 de outubro de
2013, passam a vigorar com a seguinte redação: “VI – Contrato
nº 299/2011, concessionária: Válter Alexandre Machado, box
nº 87, a partir de 18 de outubro de 2013, no valor mensal de
R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), perfazendo
um total estimado de R$ 1.083,00 (um mil e oitenta e três reais)
por ano; VII – Contrato nº 300/2011, concessionária: Amanda
Daniela Pereira dos Santos, box nº 88, a partir de 18 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 90,26 (noventa reais e vinte e seis
centavos), perfazendo um total estimado de R$ 1.083,12 (um mil
e oitenta e um três reais e doze centavos) por ano.” (NR) Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
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de 2013. Valor: o valor total para o período será de R$
56.057,76 (cinquenta e seis mil, cinquenta e sete reais e
setenta e seis centavos). Assinatura: 22/NOV/2013.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5194
DECRETO Nº 5.194, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 Modalidade: Concorrência Pública nº 09/11. Processo
Administrativo nº 4239/10. Art. 1º Ficam prorrogados,
pelo prazo de 12 (doze) meses, os contratos públicos
de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas, para o fim de abrigar a Feira de Antiguidades,
Roupas, Louças, Bijuterias e Brinquedos, a saber: I –
Contrato nº 304/2011, concessionária: Ariane Hayume
Lozano Sominami, box nº 62, a partir de 18 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 73,34 (setenta e três reais
e trinta e quatro centavos), perfazendo um total estimado
de R$ 880,08 (oitocentos e oitenta reais e oito centavos)
por ano; II – Contrato nº 305/2011, concessionário: Luciano
Aparecido Dias Barbosa, box nº 63, a partir de 18 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 67,81 (sessenta
e sete reais e oitenta e um centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 813,72 (oitocentos e treze reais e setenta
e dois centavos) por ano; III – Contrato nº 306/2011,
concessionária: Fernanda Cristina Garcia, box nº 64, a
partir de 18 de outubro de 2013, no valor mensal de R$
67,69 (sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos);
perfazendo um total estimado de R$ 812,28 (oitocentos e
doze reais e vinte e oito centavos) por ano; IV – Contrato nº
309/2011, concessionária: Viviane de Camargo, box nº 67,
a partir de 18 de outubro de 2013, no valor mensal de R$
67,69 (sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos);
perfazendo um total estimado de R$ 812,28 (oitocentos e
doze reais e vinte e oito centavos) por ano; V – Contrato
nº 310/2011, concessionária: Gabriela Medeiros da Costa
Leite, box nº 68, a partir de 18 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 71,54 (setenta e um reais e cinquenta
e quatro centavos); perfazendo um total estimado de R$
858,48 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta
e oito centavos) por ano; VI – Contrato nº 311/2011,
concessionária: Rosangela Cristina Bueno de Campos
Pilon, box nº 69, a partir de 18 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 68,93 (sessenta e oito reais e noventa e três
centavos); perfazendo um total estimado de R$ 827,16
(oitocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) por
ano. VII – Contrato nº 312/2011, concessionária: Bernadete
Medeiros, box nº 70, a partir de 18 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 85,98 (oitenta e cinco reais e
noventa e oito centavos); perfazendo um total estimado
de R$ 1.031,76 (um mil, trinta e um reais e setenta e seis
centavos) por ano. Parágrafo único. Permanecem em vigor
todas as cláusulas contratuais não atingidas pelo presente
Ato.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5194 (2)
DECRETO Nº 5.194, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
- Modalidade: Concorrência Pública nº 28/11. Processo
Administrativo nº 2.906/2011. Art. 1º Ficam prorrogados, pelo
prazo de 12 (doze) meses, os contratos públicos de concessão de
uso de “boxes” localizados no Centro Comercial “Eunice Alves
Rosa”, no Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar
a Feira Municipal de Artes e Artesanato, a saber: I – Contrato
nº 320/2011, concessionária: Tania Maria do Prado, box nº
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112, a partir de 21 de outubro de 2013 , no valor mensal de R$
11,29 (onze reais e vinte e nove centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 135,48 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e
oito centavos) por ano; II – Contrato nº 321/2011, concessionária:
Arminda Foguel Bragagnollo, box nº 113, a partir de 21 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 12,41 (doze reais e
quarenta e um centavos), perfazendo um total estimado de R$
148,92 (cento e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)
por ano; III – Contrato nº 322/2011, concessionário: Marcionilo
Lopes Ferreira, box nº 114, a partir de 24 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 29,27 (vinte e nove reais e vinte e sete
centavos), perfazendo um total estimado de R$ 351,24 (trezentos
e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) por ano; IV
– Contrato nº 323/2011, concessionária: Isabel Cristina de
Campos Ferreira, box nº 115, a partir de 21 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 47,41 (quarenta e sete reais e quarenta
e um centavos), perfazendo um total estimado de R$ 568,92
(quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) por
ano; V – Contrato nº 324/2011, concessionária: Maria Conceição
Janini Motta, box nº 117, a partir de 21 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 22,56 (vinte e dois reais e cinquenta e seis
centavos), perfazendo um total estimado de R$ 270,72 (duzentos
e setenta reais e setenta e dois centavos) por ano; VI – Contrato
nº 325/2011, concessionária: Rosangela Ribeiro, box nº 118, a
partir de 21 de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 21,42
(vinte e um reais e quarenta e dois centavos), perfazendo um total
estimado de R$ 257,04 (duzentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos) por ano. Parágrafo único. Permanecem em vigor todas
as cláusulas contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5206
DECRETO Nº 5.206, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013
– Modalidade: Concorrência Pública nº 10/11. Processo
Administrativo nº 4242/10. Art. 1º Ficam prorrogados, pelo
prazo de 12 (doze) meses, os contratos públicos de concessão
de uso de “boxes” localizados no Centro Comercial “Eunice
Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de
abrigar a Feira de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e
Brinquedos, a saber: I – Contrato nº 284/2011, concessionário:
José Crispim da Rocha, box nº 91, a partir de 17 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 66,56 (sessenta e seis reais e
cinquenta e seis centavos), perfazendo um total estimado de
R$ 798,72 (setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois
centavos) por ano; II – Contrato nº 285/2011, concessionário:
Luiz Vanderlei Dutra Rezende, box nº 92, a partir de 17 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e
seis reais e quarenta e dois centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro
centavos) por ano; III – Contrato nº 286/2011, concessionária:
Eliana Chiariello Dutra Rezende, box nº 93, a partir de 17 de
outubro de 2013, no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e
seis reais e quarenta e dois centavos); perfazendo um total
estimado de R$ 677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro
centavos) por ano; IV – Contrato nº 288/2011, concessionária:
Maria Teresinha da Rocha, box nº 95, a partir de 17 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 60,36 (sessenta reais e trinta
e seis centavos); perfazendo um total estimado de R$ 724,32
(setecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)
por ano; V – Contrato nº 289/2011, concessionária: Neuza
Ortolani Prado, box nº 96, a partir de 17 de outubro de 2012,
no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e seis reais e quarenta
e dois centavos); perfazendo um total estimado de R$ 677,04
(seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos) por ano;
VI – Contrato nº 290/2011, concessionário: Willian Cezar
Landgraf Murca, box nº 97, a partir de 14 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 106,95 (cento e seis reais e noventa e
cinco centavos) perfazendo um total estimado de R$ 1.283,40
(um mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)
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por ano; VII – Contrato nº 291/2011, concessionária: Juliana
Aparecida Iacovino Murca, box nº 98, a partir de 14 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 117,89 (cento e dezessete reais
e oitenta e nove centavos) perfazendo um total estimado de R$
1.414,68 (um mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e oito
centavos) por ano; VIII – Contrato nº 287/2011, concessionária:
Denilza Rodrigues Barbosa, box nº 94, a partir de 18 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 56,42 (cinquenta e seis reais e
quarenta e dois centavos); perfazendo um total estimado de R$
677,04 (seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos) por
ano. Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5207
DECRETO Nº 5.207, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013
– Modalidade Concorrência Pública nº 05/11. Processo
administrativo nº 4240/10. Art. 1brigar a Feira de Antiguidades,
Roupas, Louças, Bijuterias e Brinquedos, a saber: I – Contrato nº
256/201º Ficam prorrogados, pelo prazo de 12 (doze) meses, os
contratos públicos de concessão de uso de “boxes” localizados no
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas, para o fim de a1, concessionária: Maria José Teresinha
Buttner Segobe, box nº 71, a partir de 17 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 94,44 (noventa e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), perfazendo um total estimado de R$ 1.133,28
(um mil, cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos) por
ano; II – Contrato nº 257/2011, concessionária: Débora Donizeti
Rosa Segobe, box nº 72, a partir de 17 de outubro de 2013, no
valor mensal de R$ 93,86 (noventa e três reais e oitenta e seis
centavos); perfazendo um total estimado de R$ 1.126,32 (um
mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) por ano;
III – Contrato nº 258/2011, concessionária: Helen Regina Girotti
Segobe, box nº 73, a partir de 17 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 101,43 (cento e um reais e quarenta e três centavos);
perfazendo um total estimado de R$ 1.217,16 (um mil, duzentos
e dezessete reais e dezesseis centavos) por ano; IV – Contrato nº
259/2011, concessionário: Carlos Rogério Segobe, box nº 74, a
partir de 17 de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 107,75
(cento e sete reais e setenta e cinco centavos); perfazendo um
total estimado de R$ 1.293,00 (um mil, duzentos e noventa e
três reais) por ano; V – Contrato nº 260/2011, concessionária:
Irene Ermelinda, box nº 75, a partir de 17 de outubro de 2013,
no valor mensal de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo);
perfazendo um total estimado de R$ 1.332,12 (um mil, trezentos
e trinta e dois reais e doze centavos) por ano; VI – Contrato nº
261/2011, concessionária: Sebastiana Catisse Cacavo, box nº 76,
a partir de 18 de outubro de 2013, no valor mensal de R$ 116,62
(cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos); perfazendo
um total estimado de R$ 1.399,44 (um mil, trezentos e noventa e
nove reais e quarenta e quatro centavos) por ano; VII – Contrato
nº 262/2011, concessionária: Tatiane Cristina Felipe Rodrigues,
box nº 77, a partir de 18 de outubro de 2013, no valor mensal
de R$ 112,71 (cento e doze reais e setenta e um centavos);
perfazendo um total estimado de R$ 1.352,52 (um mil, trezentos
e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) por ano;
VIII – Contrato nº 263/2011, concessionária: Lucélia Aparecida
Ireno Felipe Rodrigues, box nº 78, a partir de 18 de outubro de
2013, no valor mensal de R$ 112,82 (cento e doze reais e oitenta e
dois centavos); perfazendo um total estimado de R$ 1.353,84 (um
mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
por ano; IX – Contrato nº 264/2011, concessionária: Maria
Lúcia Pereira dos Santos, box nº 79, a partir de 17 de outubro
de 2013, no valor mensal de R$ 115,07 (cento e quinze reais e
sete centavos); perfazendo um total estimado de R$ 1.380,84 (um
mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) por ano;
X – Contrato nº 265/2011, concessionário: Raimundo José Alves
da Silva, box nº 80, a partir de 17 de outubro de 2013, no valor
mensal de R$ 129,74 (cento e vinte e nove reais e setenta e quatro

centavos); perfazendo um total estimado de R$ 1.556,88 (um mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) por
ano. Parágrafo único. Permanecem em vigor todas as cláusulas
contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5184
DECRETO Nº 5.184, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
– Modalidade: Concorrência Pública nº 02/11. Processo
Administrativo nº 4245/10. Art. 1º Ficam prorrogados, pelo
prazo de 12 (doze) meses, os contratos públicos de concessão de
uso de “boxes” localizados no Centro Comercial “Eunice Alves
Rosa”, no Distrito de Cachoeira de Emas, para o fim de abrigar a
Feira de Antiguidades, Roupas, Louças, Bijuterias e Brinquedos,
a saber: I – Contrato nº 204/2011, concessionária: Maria Cristina
Alves da Silva, box nº 11, a partir de 29 de setembro de 2013,
no valor mensal de R$ 279,69 (duzentos e setenta e nove reais e
sessenta e nove centavos), perfazendo um total estimado de R$
3.356,28 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito
centavos) por ano; II – Contrato nº 205/2011, concessionária:
Marinalda Cristina Libertucci Mello Moretti, box nº 12, a partir
de 29 de setembro de 2013, no valor mensal de R$ 227,10
(duzentos e vinte e sete reais e dez centavos); perfazendo um
total estimado de R$ 2.725,20 (dois mil, setecentos e vinte e
cinco reais e vinte centavos) por ano; III – Contrato nº 209/2011,
concessionário: Sergio Luiz da Silva Irmão, box nº 16, a partir
de 29 de setembro de 2013, no valor mensal de R$ 111,88
(cento e onze reais e oitenta e oito centavos); perfazendo um
total estimado de R$ 1.342,56 (um mil, trezentos e quarenta e
dois reais e cinquenta e seis centavos) por ano; IV – Contrato
nº 211/2011, concessionária: Irene Carneiro Rogatto, box nº
18, a partir de 30 de setembro de 2013, no valor mensal de R$
111,88 (cento e onze reais e oitenta e oito centavos); perfazendo
um total estimado de R$ 1.342,56 (um mil, trezentos e quarenta
e dois reais e cinquenta e seis centavos) por ano; V – Contrato
nº 212/2011, concessionário: Luciana Raquel Isepe, box nº 19, a
partir de 28 de setembro de 2013, no valor mensal de R$ 139,85
(cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos); perfazendo
um total estimado de R$ 1.678,20 (um mil, seiscentos e setenta e
oito reais e vinte centavos) por ano; VI – Contrato nº 213/2011,
concessionário: Gilmar José Stabelini, box nº 20, a partir de 28
de setembro de 2013, no valor mensal de R$ 218,16 (duzentos e
dezoito reais e dezesseis centavos) perfazendo um total estimado
de R$ 2.617,92 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa
e dois centavos) por ano. Parágrafo único. Permanecem em vigor
todas as cláusulas contratuais não atingidas pelo presente Ato.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5186
DECRETO Nº 5.186, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
– Modalidade: Concorrência Pública nº 02/11. Processo
Administrativo nº 4245/10. Art. 1º Fica rescindido, a partir de
14 de novembro do fluente ano, o contrato público nº 208/2011,
celebrado com a Sra. Vânia Maria Duarte, que tem por objeto
exploração a título de concessão de uso de “boxes” localizados no
Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira
de Emas (box 15), para o fim de abrigar a Feira de Antiguidades,
roupas, louças, bijuterias e brinquedos, em conformidade com as
disposições da Concorrência Pública nº 002/2011. Art. 2º Este
Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
eventuais disposições em contrário.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
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Concorrência Pública nº 19/12
Modalidade: Concorrência Pública nº 19/2012. Processo
Administrativo: 2168/2012. Termo Aditivo nº 217/2013.
Termo de Alteração ao Contrato nº 277/12. Contratada:
CONSTRUMETA
CONSTRUÇÃO
CIVIL
LTDA.
Assinatura: 25/NOV/2013. Aditamento: fica aditado o
contrato em R$ 105.265,67 (cento e cinco mil, duzentos
e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos),
correspondente a aproximadamente 9,32% do contrato
original. Prorrogação: para atender as necessidades, fica
prorrogado a vigência contratual por mais 45 dias, contados
a partir de 27 de outubro de 2013. Objeto: contratação de
empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra
e materiais de primeira qualidade, para construção de
uma Creche no seguinte endereço: Rua Lázaro Pires de
Carvalho – Área Industrial / Jd. Bela Vista- Pirassununga/
SP.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 44/12
Modalidade: Pregão Presencial nº 44/2012. Processo
Administrativo: 47/2012. Termo Aditivo nº 140/2013.
Termo de Alteração ao Contrato nº 140/13. Contratada:
ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO–ME. Assinatura: 27/
NOV/2013. Aditamento: fica aditado o contrato em R$
4.522,80 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e
oitenta centavos), correspondente a aproximadamente
24,4% do contrato original. Prorrogação: para atender
as necessidades, fica prorrogado a vigência contratual
por mais 12 meses, contados a partir de 26 de junho de
2013. Objeto: aquisição de material de limpeza higiene e
descartáveis para atender as necessidades de diversas
Secretarias do Município.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Convite nº 47/11
Modalidade:
Convite
nº
47/2011.
Processo
Administrativo: 3301/2011. Termo Aditivo nº 219/2013.
Termo de Prorrogação ao Contrato n.º 379/11.
Contratada: C & C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS
E SU´PRIMENTOS LTDA. Assinatura: 28/NOV/2013.
Prorrogação: para atender as necessidades, fica
prorrogado a vigência contratual por mais 12 (doze) meses,
contados a partir de 16 de dezembro de 2013. Valor: o
valor para atender o período será de R$ 8.455,18 (oito mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos).
Objeto: locação de máquinas copiadoras novas.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Decreto nº 5080
DECRETO Nº 5.080, DE 05 DE SETEMBRO DE 2013
– Modalidade: Concorrência Pública nº 02/11. Processo
Administrativo nº 4245/10. Art. 1º Fica rescindido, a partir de 05
de Abril do fluente ano, o contrato público nº 210/2011, celebrado
com a Sra. Ana Paula Lopes, que tem por objeto exploração a
título de concessão de uso de “boxes” localizados no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”, no Distrito de Cachoeira de
Emas (box 17), para o fim de abrigar a Feira de Antiguidades,
roupas, louças, bijuterias e brinquedos, em conformidade com as
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disposições da Concorrência Pública nº 002/2011. Art. 2º Este
Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
eventuais disposições em contrário.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.
*-*-*-*-*
Pregão Presencial nº 02/13
Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2013. Processo
Administrativo: 562/2013. Termo Aditivo nº 190/2013.
Termo de Aditamento de Ata de Registro de Preços
nº 23/13. Contratada: COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE
LTDA.
Assinatura:
5/NOV/2013.
Aditamento: fica aditado o contrato em R$ 4.950,00
(quatro mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente
a aproximadamente 25% do seu valor inicial. Termo
Aditivo nº 184/2013. Termo de Aditamento de Ata
de Registro de Preços nº 22/13. Contratada: ATIVA
COMERCIAL HOSPITALR LTDA. Assinatura: 27/
NOV/2013. Aditamento: fica aditado o contrato em R$
1.808,00 (mil, oitocentos e oito reais ), correspondente
a aproximadamente 25% do seu valor inicial. Objeto:
Aquisição de medicamentos.
Cristina Aparecida Batista
Prefeita Municipal.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Resumo de Termo de Convênio
Protocolo Administrativo nº 584/2010. Fundamentação
Legal: Lei Municipal n° 4.488, de 26 de setembro de
2013. Concedente: MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA.
Entidade:
ASSOCIAÇÃO SÓCIO – AMBIENTAL
SEMENTES DO AMANHÃ – ASA II. Objeto: transferência
de recursos financeiros advindos do Fundo Estadual de
Assitência Social - FEAS, para o Fundo Municipal de
Assistência Social – FMAS, no presente exercício, na
ordem de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos
reais), destinados ao co-financiamento para a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social
Especial de Medida Socieducativa de Libertade Assistida.
Vigência: 1º de fevereiro de 2013 até 31 de janeiro de
2014. Data da Assinatura: 22 de outubro de 2013.
Dr. Luís Guilherme Panone
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública
Protocolo Administrativo nº 2674/2004. Fundamentação
Legal: artigo 88, da Lei Orgânica c.c. / Decreto
Municipal n° 4.874/2012. Concedente: MUNICÍPIO DE
PIRASSUNUNGA. Autorizado: APACAP – ASSOCIAÇÃO
DOS PRATICANTES DA ARTE DE CAPOEIRA. Objeto:
uso da área pública consistente no espaço da área do
ginásio de festas do CEFE/MÉDICI, localizado na avenida
Presidente Médici, n° 1075 - Jardim Carlos Gomes, neste
município, com a finalidade específica de realização do 44º
Encontro Regional de Capoeira, Batismo, Troca de Cordas
e Formatura dos alunos APACAP, no dia 26 de outubro de
2013. Data de assinatura: 16 de outubro de 2013.
Dr. Luís Guilherme Panone
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*

ANO XVIII - N.º 658 - PIRASSUNUNGA, 29 de Novembro de 2013

Imprensa Oficial do Município
Resumo de Termo de Autorização de Uso de Área
Pública

1º Aditamento do Contrato nº 039/13

Protocolo Administrativo nº 1987/2013. Fundamentação
Legal: artigo 88, da Lei Orgânica c.c. / Decreto
Municipal nº 4.874/2012. Concedente: MUNICÍPIO
DE PIRASSUNUNGA. Autorizado: DIRETORIA DE
ENSINO REGIÃO DE PIRASSUNUNGA. Objeto: uso da
área pública consistente no espaço da área do quadra
poliesportiva de festas do CEFE/MÉDICI, localizado na
avenida Presidente Médici, n° 1075 - Jardim Carlos Gomes,
neste município, com a finalidade específica de realização
dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo em conjunto
com a Secretaria de Educação, no dia 21 a 31 de outubro,
e de 1º a 8 de novembro de 2013. Data de assinatura: 31
de outubro de 2013.
Dr. Luís Guilherme Panone
Procurador-Geral.

PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 039/2013.
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga. CONTRATADA: AUTO POSTODO LAGO
DE PIRASSUNUNGA LTDA. OBJETO: Fornecimento de
Oleo diesel Bs-10 para abastecimento das viaturas da
autarquia. Fica aditado ao contrato acima, um acréscimo
de 1.000 litros de óleo diesel BS-10, conforme despachos
exarados no processo licitatório. Modalidade: Tomada
de Preços nº 014/2013. Valor: R$ 2.279,00. (dois mil,
duzentos e setenta e nove reais).
Pirassununga, 26 de novembro de 2013.
José Roberto Barone
Superintendente

*-*-*-*-*

Retificação

Resumo de Termo de Convênio

Retificação: Extrato de Contrato Aditivo nº 009/2010,
publicado em 10 de agosto de 2013. Poder Executivo –
Seção I, onde se lê “Primeiro Aditamento do Contrato nº
009/2010”, leia-se “Quinto Aditamento do Contrato nº
037/2008”.
Pirassununga, 1º de outubro de 2013.
José Roberto Barone
Superintendente

Protocolo Administrativo nº 4516/2013. Concedente:
MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA. Entidade: IRMANDADE
DA SANTA CASA SAÚDE DE MISERICÓRDIA DE
PIRASSUNUNGA. Objeto: Termo de Re-Ratificação do
Convênio nº 026/2013, do Protocolo Administrativo n°
4516/2013, substituindo a Cláusula Sétima – Do Valor e a
tabela de Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros, o
Cronograma de Desembolso e a Previsão de Início e o Fim
de Execução, continos no anexo “único”. Valor ajustado:
R$ 5.592.400,00. Vigência: 1º de janeiro de 2013, até
31 de dezembro de 2013. Data da Assinatura: 14 de
novembro de 2013.
Dr. Luís Guilherme Panone
Procurador-Geral.
*-*-*-*-*
Resumo de Termo de Estágio
Protocolo Administrativo nº 4712/2013. Beneficiária:
MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA. Estagiária: ALAN
PEREIRA DE GODOY. Objeto: desenvolvimento de plano
de atividades de estágio, junto ao Setor de Segurança do
Trabalho, no Município de Pirassununga, pelo prazo de 2
(dois) meses, podendo ser renovado a critério das partes,
e não podendo ultrapassar os 2 (dois) anos.
Dr. Luís Guilherme Panone
Procurador-Geral.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SAEP
1º Aditamento do Contrato nº 04/13
PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 004/2013.
CONTRATANTE: Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga. CONTRATADA: INDUSTRIA QUIMICA
MASCIA LTDA. OBJETO: Fornecimento de produtos
químicos para tratamento de água. Fica aditado ao contrato
acima, um acréscimo de 2.2500 quilos de Ortopolifosfato
de Sódio, conforme despachos exarados no processo
licitatório. Modalidade: Concorrência Pública nº 003/2012.
Valor: R$ 19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco
reais).
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
José Roberto Barone
Superintendente

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Convite nº 035/13
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 057/2013. CONVITE Nº
035/2013 – ATA DE JULGAMENTO. Objeto: A presente
Licitação tem por objetivo a aquisição de medidores de
vazão e filtro Y ou tipo cesto fºfº e válvula redutora de
pressão que servirá para medição de vazão de rede de
água da Zona Norte. Firmas Vencedoras: Itens 01, 02
e 03: Igor Fernando / SIMIDAMORE VICIANA–EPP;
Itens 04, 05 e 06: HIDROLUNA MATERIAIS PARA
SANEAMENTO LTDA. e Itens 07, 08 e 09: BERMAD
BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. A Ata
completa encontra-se à disposição dos interessados junto
à Seção de Licitações da Autarquia.
Pirassununga, 6 de novembro de 2013.
Ailton Rosa
Presidente Comissão Licitação

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Convite nº 036/13
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 058/2013. CONVITE Nº
036/2013 – ATA DE JULGAMENTO. Objeto: A presente
Licitação tem por objetivo a aquisição de medidor para
Sistema de Medição e Controle de Flúor. Firma Vencedora:
ProMINENT BRASIL LTDA. A Ata completa encontra-se à
disposição dos interessados junto à Seção de Licitações
da Autarquia.
Pirassununga, 7 de novembro de 2013.
Ailton Rosa
Presidente Comissão Licitação

*-*-*-*-*
Termo de Adjudicação e Homologação
Convite nº 035/13
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 057/2013. CONVITE
Nº 035/2013 – TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO. ADJUDICO o certame licitatório do
Convite acima, e HOMOLOGO o objeto em conformidade
com as propostas apresentadas pela empresa: BERMAD
BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., IGOR
FERNANDO / SIMIDAMORE VICIANA e HIDROLUNA
MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA., pelo critério
de menor preço por item, conforme a Ata de Julgamento
datada de 6 de novembro de 2013.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Jose Roberto Barone
Superintendente

*-*-*-*-*
Termo de Adjudicação e Homologação
Convite nº 036/13
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2013. CONVITE
Nº 036/2013 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO. ADJUDICO o certame licitatório do
Convite acima, e HOMOLOGO o objeto em conformidade
com a proposta apresentada por: ProMINENT BRASIL
LTDA., pelo critério de menor preço, conforme a Ata de
Julgamento datada de 7 de novembro de 2013.
Pirassununga, 12 de novembro de 2013.
Jose Roberto Barone
Superintendente

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento de Recurso
Concorrência Pública nº 04/13
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2013. CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 004/2013 – ATA DE JULGAMENTO DE
RECURSO. Objeto: Aquisição de produtos químicos
para tratamento de água para consumo humano e
desidratação de lodo biológico. Decidiu a Comissão de
Licitação do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
em acatar o recurso interposto pela empresa: Indústrias
Químicas Cubatão Ltda., e habilitá-la, por entender que a
documentação da mesma encontra-se de acordo com as
exigências do edital, assim fica marcado para o dia 19 de
novembro de 2013, às 14h, a abertura dos Envelopes “B”.
A Ata completa encontra-se à disposição dos interessados
junto à Comissão de Licitação da Autarquia.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Tomada de Preços nº 019/13
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 060/2013. TOMADA DE
PREÇOS Nº 019/2013 – ATA DE JULGAMENTO. Objeto:
A presente Licitação tem por objetivo a aquisição de 2000
(sacos) de cimento CP II, para aplicação em diversos
serviços da Autarquia, nas condições estabelecidas neste
edital, com entrega parcelada, sendo 200 sacas no corrente
ano e os demais no ano de 2014. Firma Vencedora:
CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. A Ata completa
encontra-se à disposição dos interessados junto à Seção
de Licitações da Autarquia.
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Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Processo de Licitação nº 50/13
PROCESSO
DE
LICITAÇÃO
Nº
050/2013.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2013 – ATA DE
JULGAMENTO. Objeto: Aquisição de produtos químicos
para tratamento de água para consumo humano e
desidratação de lodo biológico. Firmas Vencedoras:
Item 01 - NHEEL QUÍMICA LTDA.; Item 03 - ADETEC
TÉCNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.; Item 04 - LW –
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.; Item
05: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.; Item 07 - RELUZ QUÍMICA
INDUSTRIAL LTDA.; Item 02 - HERLAZ INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SANEAMENTO
LTDA.; Itens 06 e 08 - UNION PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA. A Ata completa encontra-se à disposição dos
interessados junto à Seção de Licitações da Autarquia.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Convite nº 037/13
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. CONVITE Nº
037/2013 – ATA DE JULGAMENTO. Objeto: A presente
Licitação tem por objetivo a contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção e instalação de
equipamentos de radiocomunicação. Firma Vencedora:
JANAINA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWITSCH - ME. A
Ata completa encontra-se à disposição dos interessados
junto à Seção de Licitações da Autarquia.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Tomada de Preços nº 020/13
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 061/2013. TOMADA DE
PREÇOS Nº 020/2013 – ATA DE JULGAMENTO. Objeto:
Aquisição de 800 toneladas de Concreto Betuminoso
Usinado à Quente (C.B.U.Q.). Firma Vencedora:
CONTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA.. A Ata completa
encontra-se à disposição dos interessados junto à Seção
de Licitações da Autarquia.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão Licitação.

*-*-*-*-*
Ata de Julgamento
Convite nº 038/13
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 062/2013. CONVITE Nº
038/2013 – ATA DE JULGAMENTO. Objeto: A presente
Licitação tem por objetivo a contratação de empresa
para prestação de serviço de soldagem com reforço
embutida em tubo de aço inox parede grossa, em rosca
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transportadora do Tratamento Preliminar nº 02, da Estação
de Tratamento de esgoto. Firma Vencedora: IRMÃOS
MANCHIN PIRASSUNUNGA LTDA. – ME. A Ata completa
encontra-se à disposição dos interessados junto à Seção
de Licitações da Autarquia.
Pirassununga, 28 de novembro de 2013.
Aílton Rosa
Presidente da Comissão Licitação.

CONVOCAÇÕES

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013.
EMPREGO: OPERADOR HIDRÁULICO. O SAEP SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA
convoca o sr. Mauro Antonio Andriotti
Júnior,
classificado em 6º lugar para o emprego de OPERADOR
HIDRAULICO, a comparecer no escritório do SAEP, sito
à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a Seção de
Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de sua admissão
no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011.
EMPREGO: ESCRITURARIO. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca o sr.
Gabriel de Oliveira Furlan, classificado em 3º lugar para o
emprego de ESCRITURARIO, a comparecer no escritório
do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a
Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de sua
admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 1º de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013.
EMPREGO: ENCANADOR. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca o sr.
Daniel Goy, classificado em 1º lugar para o emprego
de ENCANADOR, a comparecer no escritório do SAEP,
sito à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a Seção de
Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de sua admissão
no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011.
EMPREGO: ESCRITURARIO. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca a sra.
Célia Maria de Moraes Inforzatto, classificada em 4º lugar
para o emprego de ESCRITURARIO, a comparecer no
escritório do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 junto a Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar
de sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 4 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013.
EMPREGO: ENCANADOR. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca o sr.
Gílson Segobi, classificado em 2º lugar para o emprego
de ENCANADOR, a comparecer no escritório do SAEP,
sito à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a Seção de
Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de sua admissão
no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011.
EMPREGO: ESCRITURARIO. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca o sr.
Tiago César Lansoni, classificado em 5º lugar para o
emprego de ESCRITURARIO, a comparecer no escritório
do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a
Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de sua
admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013.
EMPREGO: ENCANADOR. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca o sr.
Marcos Daniel de Oliveira, classificado em 3º lugar para
o emprego de ENCANADOR, a comparecer no escritório
do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a
Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de
sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011.
EMPREGO: ESCRITURARIO. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca a sra.
Aline Sinotti D’Ávila, classificada em 6º lugar para o
emprego de ESCRITURARIO, a comparecer no escritório
do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a
Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de sua
admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013.
EMPREGO: ENCANADOR. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca o sr.
Paulo Luciano Forcheli da Silva, classificada em 4º
lugar para o emprego de ENCANADOR, a comparecer no
escritório do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664
- junto a Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para
tratar de sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 11 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• REFERENTE: CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011.
EMPREGO: ESCRITURARIO. O SAEP - SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA convoca a sra.
Joyce Cardoso Moraes, classificada em 7º lugar para o
emprego de ESCRITURARIO, a comparecer no escritório
do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 - junto a
Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar de sua
admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 5 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

• O SAEP - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRASSUNUNGA convoca o sr. Dagoberto Mendes,
classificado em 1º lugar para o emprego de ELETRICISTA,
a comparecer no escritório do SAEP, sito à avenida Newton
Prado, nº 2664 - junto a Seção de Recursos Humanos e
Pessoal, para tratar de sua admissão no quadro de pessoal
do SAEP.
Pirassununga, 25 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal

*-*-*-*-*
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• O SAEP - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRASSUNUNGA convoca o sr. Edison Santana Reis,
classificado em 2º lugar para o emprego de ELETRICISTA,
a comparecer no escritório do SAEP, sito à avenida Newton
Prado, nº 2664 - junto a Seção de Recursos Humanos e
Pessoal, para tratar de sua admissão no quadro de pessoal
do SAEP.
Pirassununga, 26 de novembro de 2013
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal
• O SAEP - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRASSUNUNGA convoca o sr. Jacques Henrique
Bastos, classificado em 3º lugar para o emprego de
AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS, a comparecer no
escritório do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 junto a Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar
de sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 12 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal
• O SAEP - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRASSUNUNGA convoca o sr. Edivaldo Faustini de
Souza, classificado em 4º lugar para o emprego de
AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS, a comparecer no
escritório do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 junto a Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar
de sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 14 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal
• O SAEP - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRASSUNUNGA convoca o sr. Fernando Galvão de
Souza, classificado em 5º lugar para o emprego de
AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS, a comparecer no
escritório do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 junto a Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar
de sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 18 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal
• O SAEP - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRASSUNUNGA convoca o sr. Luan Felipe Aparecido
Massaferro, classificado em 6º lugar para o emprego de
AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS, a comparecer no
escritório do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 junto a Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar
de sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 18 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal
• O SAEP - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRASSUNUNGA convoca o sr. Fernando Galvão de
Souza, classificado em 5º lugar para o emprego de
AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS, a comparecer no
escritório do SAEP, sito à avenida Newton Prado, nº 2664 junto a Seção de Recursos Humanos e Pessoal, para tratar
de sua admissão no quadro de pessoal do SAEP.
Pirassununga, 18 de novembro de 2013.
Rogério da Silva
Chefe da Seção de Recurso Humanos e Pessoal
*-*-*-*-*
PORTARIAS
José Roberto Barone, Superintendente do Serviço de
água e Esgoto de Pirassununga, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, edita a (s) seguinte
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(s) Portaria (s):
Nº 1833/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve autorizar a Seção de
Recursos Humanos e Pessoal a efetuar, a partir do dia 30
do corrente mês, a rescisão do contrato de trabalho, do sr.
Gílson Segobi, RG nº 18.073.275, ocupante do emprego
permanente mensalista de Reparador de Hidrômetros,
tendo em vista o pedido de demissão formulado.
Nº 1834/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve autorizar a Seção de
Recursos Humanos e Pessoal a efetuar, a partir do dia 30
do corrente mês, a rescisão do contrato de trabalho, do sr.
Marcos Daniel de Oliveira, RG nº 24.392.507-4, ocupante
do emprego permanente mensalista de Ajudante de
Serviços Diversos, tendo em vista o pedido de demissão
formulado.
Nº 1835/2013 de 28 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais, resolve autorizar a Seção de
Recursos Humanos e Pessoal a efetuar, a partir do dia 30
do corrente mês, a rescisão do contrato de trabalho, do sr.
Paulo Forchelli da Silva, RG nº 28.736.010-6, ocupante
do emprego permanente mensalista de Ajudante de
Serviços Diversos, tendo em vista o pedido de demissão
formulado.
Nº 1836/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e considerando sua aprovação
no Concurso Público nº 002/2013, resolve autorizar a
admissão com exercício a partir 2 de dezembro de 2013,
pelo Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o sr. Gílson Segobi, RG nº 18.073.275 e PIS nº
123.715.9923-0, classificado em 2º lugar para o emprego
permanente mensalista de Encanador, referência 31, junto
a Seção Manutenção de Rede, com jornada de trabalho 40
horas semanais, passando por um período de experiência
de 90 dias, 45 por 45, de acordo com o respectivo edital de
abertura de inscrições.
Nº 1837/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e considerando sua aprovação
no Concurso Público nº 002/2013, resolve autorizar a
admissão com exercício a partir 2 de dezembro de 2013,
pelo regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o sr. Marcos Daniel de Oliveira, RG nº 24.392.5074 e PIS nº 124.444.1342-5-0, classificado em 3º lugar
para o emprego permanente mensalista de Encanador,
referência 31, junto a Seção Manutenção de Rede, com
jornada de trabalho 40 horas semanais, passando por um
período de experiência de 90 dias, 45 por 45, de acordo
com o respectivo edital de abertura de inscrições.
Nº 1838/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e considerando sua aprovação
no Concurso Público nº 002/2013, resolve autorizar a
admissão com exercício a partir 2 de dezembro de 2013,
pelo Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o sr. Paulo Forchelli da Silva, RG nº 28.736.0106 e PIS nº 127.460.3322-6, classificado em 4º lugar
para o emprego permanente mensalista de Encanador,
referência 31, junto a Seção Manutenção de Rede, com
jornada de trabalho 40 horas semanais, passando por um
período de experiência de 90 dias, 45 por 45, de acordo
com o respectivo edital de abertura de inscrições.
Nº 1839/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e considerando sua aprovação
no Concurso Público nº 005/2013, resolve autorizar a
admissão com exercício a partir 2 de dezembro de 2013,
pelo regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o sr. Edison Santa Reis, RG nº 37.676.021-7 e
PIS nº 127.949.0124-0, classificado em 2º lugar para o
emprego permanente mensalista de Eletricista, referência
29, junto a Seção Saneamento, com jornada de trabalho 40
horas semanais, passando por um período de experiência
de 90 dias, 45 por 45, de acordo com o respectivo edital de
abertura de inscrições.
Nº 1840/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de
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suas atribuições legais e considerando sua aprovação
no Concurso Público nº 001/2013, resolve autorizar
a admissão com exercício a partir 2 de dezembro de
2013, pelo regime Jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), o sr. Edivando Faustini de Souza, RG nº
21.409.829 e PIS nº 122.129.6443-0, classificado em 4º
lugar para o emprego permanente mensalista de Ajudante
de Serviços Diversos, referência 16, junto a Seção de
Saneamento, com jornada de trabalho 40 horas semanais,
passando por um período de experiência de 90 dias, 45
por 45, de acordo com o respectivo edital de abertura de
inscrições.
Nº 1841/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e considerando sua aprovação
no Concurso Público nº 001/2013, resolve autorizar
a admissão com exercício a partir 2 de dezembro de
2013, pelo regime Jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), o sr. Fernando Galvão de Souza, RG nº
25.867.151-8 e PIS nº 126.632.8785-9, classificado em 5º
lugar para o emprego permanente mensalista de Ajudante
de Serviços Diversos, referência 16, junto a Seção de
Saneamento, com jornada de trabalho 40 horas semanais,
passando por um período de experiência de 90 dias, 45
por 45, de acordo com o respectivo edital de abertura de
inscrições.
Nº 1842/2013 de 29 de novembro de 2013 – No uso de
suas atribuições legais e considerando sua aprovação
no Concurso Público nº 001/2013, resolve autorizar a
admissão com exercício a partir 2 de dezembro de 2013,
pelo regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), o sr. Luan Felipe Aparecido Massaferro, RG nº
46.328.598.0 e PIS nº 164.675.4624-6, classificado em 6º
lugar para o emprego permanente mensalista de Ajudante
de Serviços Diversos, referência 16,junto a Seção de
Saneamento, com jornada de trabalho 40 horas semanais,
passando por um período de experiência de 90 dias, 45
por 45, de acordo com o respectivo edital de abertura de
inscrições.
José Roberto Barone
Superintendente
Publicado na Portaria e IOM
Data supra
Dr. Fernando Fermoselli
Procurador-Autárquico

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
CÂMARA
6º Aditamento do Contrato nº 07/09
Processo Licitatório nº 06/2009 – Tomada de Preços
nº 01/09. Contrato nº 07/2012 – Extrato de Contrato
nº 07/2009. Contratada: Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga - “Plano de Saúde Santa
Casa”. Valor: R$ 28.789,80 (vinte e oito mil, setecentos
e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Assinatura:
30 de agosto de 2013. Objeto: Serviço de Assistência
Médica e Hospitalar aos Servidores da Câmara Municipal
e Dependentes. Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 10
de setembro de 2013.
Pirassununga, 30 de agosto de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente

*-*-*-*-*
Termo de Homologação e Adjudicação
Homologo o certame licitatório do Convite nº 02/13 e
adjudico o objeto para a empresa Ivan Dinei Furlan-ME,
para o serviço de instalação e fornecimento de câmeras
de segurança para o preédio da Câmara Municipal de

Pirassununga, com assistência técnica preventiva e
corretiva, consoante consta a Ata de Julgamentos lavrada
em 29 de agosto de 2013.
Pirassununga, 4 de setembro de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente

*-*-*-*-*
Extrato de Contrato nº 06/13
Processo Licitatório nº 08/2013 – Convite nº 02/13.
Contrato nº 06/2013 – Extrato de Contrato nº 06/2013.
Contratada: Ivan Dibei Furlan-ME. Valor: R$ 9.923,00
(nove mil, novecentos e vinte e três reais). Assinatura:
30 de setembro de 2013. Objeto: Serviço de instalação
e fornecimento de câmeras de segurança para o Prédio
da Câmara Municipal de Pirassununga, com assistência
técnica preventiva e corretiva. Proponente: 4 (quatro).
Vigência: 12 (doze) meses.
Pirassununga, 10 de setembro de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente

*-*-*-*-*
1º Aditamento do Contrato nº 08/2012
Processo Licitatório nº 09/2012 – Dispensa. Contrato nº
08/2012 – Extrato de Contrato nº 08/2012. Contratada:
PICCOLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E LATICÍNIOS.
Valor Estimado: R$ 1.420,00 (hum mil, quatrocentos e
vinte reais). Assinatura: 6 de novembro de 2013. Objeto:
Aquisição de Água Mineral. Vigência: 12 (doze) meses, a
partir de 8 de novembro de 2013.
Pirassununga, 6 de novembro de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente

*-*-*-*-*
Extrato de Contratoº 07/2013
Processo de Licitatação nº 09/2013 – Dispensa. Contrato
nº 07/2013 – Extrato de Contrato nº 07/2013. Contratada:
Sílvia Lucca-ME. Valor: R$ 3.564, 75 (três mil, quinhentos
e sessenta e quatro reais, e setenta e cinco centavos).
Assinatura: 12 de novembro de 2013. Objeto: Aquisição
de uniformes. Proponentes: 1 (um). Vigência: 12 (doze)
meses, a contar da assinatura.
Pirassununga, 12 de novembro de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente

*-*-*-*-*
Extrato do 1º Aditamento ao Contratoº 09/2012
Processo de Licitatação nº 10/2012 – Convite: 03/2012.
Contrato nº 09/2012 – Extrato de Contrato nº 09/2012.
Contratada: Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software. Valor:
R$ 1.260, 78 (um mil, duzentos e sessenta reais, e setenta
e oito centavos). Assinatura: 13 de novembro de 2013.
Objeto: serviços de locação, assistência e licenciamento
de uso de sistema de contabilidade pública, para
processamento de dados (software), nas áreas Contábil,
Pessoal e Plano para Contas Públicas (AUDESP).
Proponentes: 1 (um). Vigência: 12 (doze) meses, a partir
de 1º de dezembro de 2013.
Pirassununga, 13 de novembro de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente
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Convite nº 03/2013
Repetição
Homologo o certame licitatório do Convite nº 03/2013, e
adjudico o objeto para a empresa Paulo Sérgio Oldra
Pirassununga – ME, para o “serviço de mão-de-obra para
pintura da parte externa e nove salas da parte interna do
prédio da Câmara Municipal de Pirassununga”, consoante
consta das Ata de Julgamento lavrada em 22 de novembro
de 2013.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente

*-*-*-*-*
Extratro de Contrato nº 08/2013
Processo de Licitação nº 10/2013. Convite nº 03/2013 –
Repetição – Contrato nº 08/2013 – Extrato de Contrato nº
08/2013 – Contratada: Paulo Sérgio Oldra PirassunungaME. Objeto: Serviço de mão-de-obra para pintura da parte
externa e nove salas da parte interna do prédio da Câmara
Municipal de Pirassununga. Assinatura: 27 de novembro de
2013 - Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Vigência:
12 (doze) meses. Prazo de Execução dos Serviços: 30
(trinta) dias). Proponentes: 3 (três).
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Otacilio José Barreiros
Presidente

*-*-*-*-*
DECRETO LEGISLATIVO Nº 216/2013
“Visa dar nova redação ao Decreto Legislativo nº 94, de 9/SET/2004,
que instituiu o Título de Policial Militar do Ano”

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA APROVA
E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º O artigo 3º do Decreto Legislativo nº 94, de 9 de
setembro de 2004, alterado pelo Decreto nº 171, de 15 de
março de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Farão jus ao Título, os componentes das Polícia
Militar, Rodoviária e Ambiental, o número máximo de
6 (seis), sendo 2 (dois) Títulos para cada instituição
policial, que durante o ano, se destacaram pelos seus
atos em prol da Comunidade de Pirassununga, os
quais deverão ser indicados oficialmente à Câmara de
Vereadores, até 30 (trinta) dias antes da data alusiva,
pelos Comandantes das Companhias locais ou
regionais das Polícias Militar, Rodoviária e Ambiental”.
(NR)
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto
Legislativo, correrão por conta de dotações orçamentária
própria.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Pirassununga, 27 de novembro de 2013.
Otacílio José Barreiros
2.
Presidente
Publicado na Portaria
desta Câmara e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral
*-*-*-*-*
ATO DA MESA Nº 243/2013
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A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM
FULCRO NO INCISO IV, ARTIGO 16, DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, RESOLVE
BAIXAR O SEGUINTE ATO:
Art. 1º Conforme o disposto na Lei Municipal nº 4.510, de 14
de novembro de 2013, que autoriza a abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa de Orçamento da
Câmara Municipal, no valor de R$ 101.750,00 (cento e um
mil, setecentos e cinquenta reais), ficam suplementadas
no Orçamento do Município de 2013 (Lei nº 4.343, de de
dezembro de 2012), as seguintes dotações orçamentárias:
I – 01.122.7005.2258.0000 – Manutenção dos Serviços
Administrativos
3.1.90.01.00
–
Aposentadorias
e
Reformas..................................................................
R$
17.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil.….............................. R$ 44.000,00
3.1.90.13.00
–
Obrigações
Patronais............................................................................
R$ 14.000,00
3.3.90.30.00
–
Material
de
Consumo.............................................................................
R$ 20.950,00
II – 01.122.7005.2328.0000 – Manutenção do Programa
Benefício Alimentação
3.3.90.46.00
–
Auxílio
Alimentação................................................................................ R$
1.400,00
III – 01.031.7005.2257.0000 – Atividades Legislativas
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil................................... R$ 4.400,00
Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos no
artigo 1º, serão cobertos através de anulação parcial das
dotações orçamentárias a seguir indicadas, na forma do
artigo 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4;320, de 17 de março
de 1964:
I – 01.122.7005.1071.0000 – Ampliação e Reforma do
Prédio do Legislativo
4.4.90.51.00
–
Obras
e
Instalações............................................................................... R$
24.900,00
II – 01.031.7005.2257.0000 – Atividades Legislativas
3.1.90.13.00
–
Obrigações
Patronais............................................................................
R$ 4.400,00
3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal
Civil.........….............................. R$ 990,00
3.3.90.14.00
–
Diárias
–
Pessoal
Civil............................................................................
R$
990,00
III – 01.122.7005.2258.0000 – Manutenção dos Serviços
Administrativos
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física...................................... R$ 12.010,00
3.3.90.14.00
–
Diárias
–
Pessoal
Civil.........................................…..............................
R$
7.000,00
3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do
Servidor.....................................
R$ 700,00
3.1.90.16.00 – Outras Desdepsas Variáveis – Pessoal
Civil.......................................... R$ 700,00
4.4.90.52.00
–
Equipamentos
e
Material
Permanente................................................... R$ 30.000,00
IV – 01.122.7005.2327.0000 – Capacitação de Agentes
Públicos
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica........................................... R$ 6.000,00
V – 01.122.7005.2329.0000 – Plano de Saúde - Servidores
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica........................................... R$ 3.000,00
VI – 01.122.7005.2349.0000 – Manutenção do Seguro
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de Acidentes Pessoais
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica........................................... R$ 7.000,00
VII – 01.122.7005.2347.0000 – Contratação de Pessoal
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil...................................... R$ 990,00
VIII – 01.122.7005.2348.0000 – Reposição e/ou Aumento
Salarial
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil...................................... R$ 990,00
IX – 01.122.7005.2366.0000 – Publicidade das Sessões
e dos Atos do Legislativo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica........................................... R$ 1.000,00
X – 01.122.7005.2419.0000 – Prorrogação de 60 dias da
Licença Maternidade a Servidores Municipais
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil...................................... R$ 990,00
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pirassununga, 21 de novembro de 2013.
Otacílio José Barreiros
3.
Presidente
João Batista de Souza Pereira
4.
Vice-Presidente
Alcimar Siqueira Montalvão
5.
1º Secretário
João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”
6.
2º Secretário
Publicado na Portaria
desta Câmara e I.O.M.
Data supra.
Adriana Aparecida Merenciano
Diretora-Geral
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