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L E I   Nº   6.055/2016
Dispõe sobre denominação da Rua Wlademir Oliveira Fonseca.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E 
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica denominada RUA WLADEMIR OLIVEIRA FONSECA a atual Rua Quatorze, localizada no 
Parque Imperial, Bairro Tanquinho, identificada pelo código 02845.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 3  DE OUTUBRO DE 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA
Prefeito Municipal
AUTOR: VEREADOR PAULINHO DO ESPORTE.

DECRETO Nº 3.820, DE 5 DE OUTUBRO 2016.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei e 
especificamente pela Lei nº 6.007, de 16 de dezembro de 2015,
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto nos diversos órgãos da Administração Direta um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 218.000,00 (Duzentos e Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes dotações 
orçamentárias:
148 - 020401 -10.302.0003.2191 -3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA .....................................................................................................................  + R$ 150.000,00 
152 - 020401 -10.302.0003.2191 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA ........................................................................................................................  + R$ 50.000,00 
187 - 020402 -10.301.0003.2186 -3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA .............................................................................................................................  + R$ 10.000,00 
265 - 020502 -12.365.0004.1034 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES ...................  + R$ 1.000,00 
1157 - 021501 -27.812.0010.1071 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES .................  + R$ 7.000,00
Art. 2º As despesas de que tratam o artigo anterior serão cobertas com recursos da anulação parcial 
das seguintes dotações orçamentárias:
159 - 020401 -10.302.0003.2285 -3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA ........................................................................................................................ - R$ 200.000,00 
192 - 020402 -10.301.0003.2186 -4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE .................................................................................................................. - R$ 10.000,00 
266 - 020502 -12.365.0004.1034 -4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES ..................... - R$ 1.000,00 
1184 - 021501 -27.812.0010.2170 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA ............................................................................................................................ - R$ 7.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 05 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA  - Prefeito do Município de Jacareí 
CLÁUDIA CASTELO BRANCO LIMA  - Secretária de Finanças 

DECRETO N° 3.821, DE 5 DE OUTUBRO DE 2016.
Altera o Decreto nº 3.081, de 19 de dezembro de 2014, que "dispõe sobre a composição do Conselho 
Participativo do Serviço de Regulação de Jacareí".
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no Oficio nº 883/2016 - Secretaria de Saúde, 
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica alterada a alínea "c" do inciso II do artigo 1° do Decreto n° 3.081/2014, passando a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 1º   .......
.......................
III - ....
c)   representante da Secretaria de Saúde: Priscyla Aparecida de Campos Freire, RG 43.571.448-X;
............................”.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 5 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO N° 3.822, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e 
especialmente pela Lei nº 6.007, de 16 de dezembro de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Presidência da Fundação Pró-Lar de Jacareí um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), destinado as seguintes dotações orçamentárias:
060101 Gabinete da Presidência
16.482.0014.2203 Manutenção dos Serv. Gabinete da Presidência
3.3.90.36.00  Outros Serv. Terceiro Pessoa Física (+) R$ 200.000,00
Ficha 04
060102 FMHIS
3.3.90.48.00 Manutenção do auxílio aluguel  (+)R$   30.000,00
Ficha 16
Art. 2º As despesas de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com recursos previstos 
no Inciso I, parágrafo 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964, proveniente do 
superávit financeiro.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 7 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí
JOSÉ RUBENS DE SOUZA - Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

DECRETO Nº 3.823, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre a aprovação da Resolução n° 2, de 3 de agosto de 2016, que “dispõe sobre o fluxograma 
de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência sexual de Jacareí”, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jacareí- São Paulo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jacareí, em 
reunião realizada em 3 de setembro de 2016, aprovou a Resolução n° 02/2016, que “dispõe sobre o 
fluxograma de atendimento à Criança vítima de violência sexual”; 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n° 50/206 – CMDCA, 
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DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado a Resolução n° 2, de 3 de agosto de 2016, que “dispõe sobre o fluxograma de 
atendimento à criança vítima de violência sexual”, nos termos do anexo único integrante deste Decreto.
Art. 2º Ficam convalidados todos os atos praticados pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Jacareí – São Paulo. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 7 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 3 DE AGOSTO DE 2016
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JACAREÍ/SP, 
Resolução Nº 02/2016 – CMDCA, “Dispõe sobre Fluxograma de Atendimento à Criança e Adolescente 
Vítima de Violência Sexual de Jacareí/SP”;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jacareí/SP, no uso das atribuições 
legais definidas no art. 88, inciso II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) e conferidas pela Lei Municipal n.º 4418, de 2000 de 27 de Dezembro; 
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais, conforme disposto nos arts. 4º e 5º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 
CONSIDERANDO o disposto nos art. 1º, 15 e 87 do ECA que dizem respeito à proteção integral à 
criança e ao adolescente, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição Federal, bem como a garantia de oferta de serviços especiais de prevenção e atendimento 
médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 
CONSIDERANDO que, na forma do art. 17 do ECA, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, e que por força do art. 18 do mesmo 
Diploma Legal, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do ECA que casos de suspeita ou confirmação de castigo 
físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais, e que por força do art. 254 do mesmo Diploma Legal, deixar o médico, professor ou 
responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, 
de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente; 
CONSIDERANDO o disposto no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes, aprovado pelo CONANDA por meio da Resolução nº 162, de 28 de janeiro de 2014; 
CONSIDERANDO a Resolução do CONANDA nº 169, de 13 de novembro de 2014, que dispõe sobre 
a proteção dos direitos de crianças e adolescentes em atendimento por órgãos e entidades do Sistema 
de Garantia de Direitos;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº 1.271, de 6 de junho de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 9 de junho de 2014, que define a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO que, o fluxograma foi elaborado por representantes de uma rede de proteção à 
criança e ao adolescente, de forma integrada, com ações articuladas entre os diversos órgãos públicos 
encarregados da execução das políticas públicas e de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 
tendo por objetivo proporcionar atendimento qualificado e interdisciplinar dos casos de violência sexual 
ocorridos no município; 
RESOLVE: 
Art. 1º  Aprovar o Fluxograma de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência Sexual de 
Jacareí/SP, na data de 3 de agosto de 2016, em reunião ordinária. 
Art. 2º O fluxograma estará disponível na sala dos Conselhos, localizada na rua Lamartine Delamare, 
153, Centro, Jacareí, SP.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Jacareí, 3 de agosto de 2016.

DECRETO N° 3.824, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016
Dispõe sobre pontos facultativos nas repartições públicas municipais nos dias 31 de outubro e 1º de 
novembro de 2016.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
especialmente pelo inciso VI, do artigo 61, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o artigo 308 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí, que prevê 
a data de 28 de outubro como consagrada ao servidor público municipal,
CONSIDERANDO que os dias 31 de outubro e 1º de novembro recairão numa segunda e terça-
feira, respectivamente, ficando, portanto, intercalados entre o final de semana e o feriado do dia 2 de 
novembro de 2016,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados como pontos facultativos os dias 31 de outubro (segunda-feira) e 1º de 
novembro (terça-feira), em todas as repartições públicas municipais, em comemoração ao Dia do 
Servidor Público.
Art. 2° As Gerências, Diretorias e Secretarias que prestem serviços imprescindíveis ao bem estar 
público deverão permanecer em regime de plantão durante os pontos facultativos para atendimento 
ao público em caso de necessidade ou emergência, sendo o trabalho desempenhado nessas ocasiões 
considerado normal.
Art. 3º O disposto no presente Decreto não se aplica aos servidores que trabalhem em regime de 
plantão nos dias declarados como pontos facultativos.
Art. 4º O disposto neste Decreto não gera aos servidores, na hipótese de alteração ou revogação de 
ponto facultativo, qualquer direito.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 7 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí 

DECRETO N° 3.825, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e 
especialmente pela Lei nº 6.007, de 16 de dezembro de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Presidência da Fundação Pró-Lar de Jacareí um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinado a seguinte dotação orçamentária:
060102 FMHIS
16.482.0014.2280 Regularização Fundiária de Núcleos de Int. Social
4.4.90.51.00 Obras e Instalações (+) R$ 10.000,00
Ficha 18
Art. 2º As despesas de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com recursos previstos no 
Inciso III, parágrafo 1º do Art. 43, da Lei Federal 4320 de 17 de março de 1964, proveniente da anulação 
parcial da seguinte dotação orçamentária:
060102 FMHIS
16.482.0014.2270 Construção e Reformas de casas
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiro Pessoa Jurídica (-) R$ 10.000,00
Ficha 17
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 7 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí
JOSÉ RUBENS DE SOUZA - Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

Decretos
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PORTARIA N° 4.731, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. HAMILTON RIBEIRO MOTA, Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º  EXONERAR, de acordo com o inciso I do artigo 66, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), 
I -  RODRIGO EMANUEL DE AZEVEDO, RG n° 26.876.416-5, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Assistente Técnico, referência CCV, lotado no Gabinete do Prefeito; 
II – MATHEUS ROSA ALMEIDA CESAR, RG n° 34.644.708-2, do cargo que vem exercendo, de 
livre provimento em comissão de Assistente Administrativo, referência CCVI, lotado na Secretaria de 
Esportes e Recreação;
III -  IVONE REGINA DE OLIVEIRA, RG n° 23.343.748-4, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Assistente Administrativo, referência CCVI, lotada na Secretaria de 
Governo; 
IV - APARECIDA DE FÁTIMA MARCIANO, RG n° 22.305.701-0, do cargo que vem exercendo, de 
livre provimento em comissão de Diretor de Trabalho e Renda, referência CCII, lotado na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico;
V -  PAULO ANTONIO AUGUSTO, RG n° 20.787.595-9, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Assistente Técnico, referência CCV, lotado na Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos; 
VI – VINICIUS NUNES RODRIGUES, RG n° 29.887.860-4, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Gerente de Gestão da Informação, referência CCIV, lotado na Secretaria 
de Assistência Social;
VII – SERGIO FERREIRA DA SILVA, RG n° 16.830.810-1, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Gerente de Projetos Educamais, referência CCIII, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação;
VIII – SANDRA IRIA DE OLIVEIRA, RG n° 12.274.293, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Gerente de Projetos Educamais, referência CCIII, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação;
IX – GABRIEL DO AMARAL CAMPOS E SILVA FERNANDES, RG n° 43.783.594-2, do cargo que vem 
exercendo, de livre provimento em comissão de Assistente Administrativo, referência CCVI, lotado na 
Secretaria de Meio Ambiente;
X – TAUANY RAQUEL DOS SANTOS NOGUEIRA, RG n° 50.972.345-7, do cargo que vem exercendo, 
de livre provimento em comissão de Assistente Técnico, referência CCV, lotado na Secretaria de 
Planejamento;
XI – ROBERTA SIQUEIRA CEPOLINE, RG n° 23.804.167-0, do cargo que vem exercendo, de 
livre provimento em comissão de Gerente Administrativa, referência CCIV, lotada na Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos;
XII – REMO LUCCHETTI, RG n° 23.896.836-4, do cargo que vem exercendo, de livre provimento em 
comissão de Assistente Administrativo, referência CCVI, lotado na Secretaria de Esportes e Recreação;
XIII – JAMIL CLÉLIO FERNANDES, RG n° 17.856.662-7, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Assessor Comunitário, referência CCIII, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a partir de 10 de outubro de 2016.
Gabinete do Prefeito, 7 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 4.732, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. HAMILTON RIBEIRO MOTA, Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 66, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados: 
I – RAIMUNDO ALBINO RODRIGUES, RG nº 9.147.867-4, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão de Secretário Adjunto de Governo, referência CCI, com lotação na Secretaria de Governo;  
II -  ROBERTO TARCISO DE ABREU, RG n° 16.649.533-1, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão, de Assessor Comunitário, referência CCIII, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação; 
III – LUCAS RANGEL TORRALBO, RG nº 29.737.173-3, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão de Gerente de Gestão da Informação, referência CCIV, com lotação na Secretaria de 
Assistência Social; 
IV -  CELESTINA GARCIA LEITE MATOS, RG n° 13.065.434-6, para exercer o cargo, de livre 
provimento em comissão, de Assistente Administrativo, referência CCVI, com lotação na Secretaria de 
Governo;  
V – SOLANGE ZUCHINI, RG nº 21.789.473-0, para exercer o cargo, de livre provimento em comissão 
de Gerente de Projetos Educamais, referência CCIII, com lotação na Secretaria Municipal de Educação; 
VI -  ANTONELE MARMO RODRIGUES, RG n° 35.208.905-2, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão, de Gerente de Projetos Educamais, referência CCIII, com lotação na Secretaria Municipal 
de Educação;
VII -  AMARILDO MOURA ANDRADE, RG n° 16.303.022-4, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão, de Assistente Administrativo, referência CCVI,  com lotação na Secretaria de Esportes 
e Recreação;
VIII -  JOSÉ SIQUEIRA DE FARIA, RG n° 14.965.091-7, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão, de Assistente Técnico, referência CCV, com lotação na Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos;
IX -  ANTONIO RODRIGUES CARDOSO, RG n° 5.774.916-4, para exercer o cargo, de livre 
provimento em comissão, de Assistente Administrativo, referência CCVI, com lotação na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico;
X -  RAFAEL JORGE PEREIRA, RG n° 19.484.931-4, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão, de Gerente Administrativo, referência CCIV, com lotação na Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos.
 Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a partir de 10 de outubro de 2016.
Gabinete do Prefeito, 7 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 4.735, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. HAMILTON RIBEIRO MOTA, Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º  NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 66, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), os servidores abaixo relacionados: 
I – JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR, RG nº 18.594.034-1, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão de Gerente de Jornalismo on Line, referência CCIII, lotado na Secretaria de Comunicação 
Social;  
II -  PEDRO PAULO PEREIRA, RG n° 20.335.967-7, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão, de Gerente de Publicações, referência CCIV, lotado na Secretaria de Comunicação Social;  
III – MÁRCIO ALEXANDRE DE BRITO, RG nº 54.518.797-7, para exercer o cargo, de livre provimento 
em comissão de Gerente de Mídia Eletrônica, referência CCIII, lotado na Secretaria de Comunicação 
Social. 
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 4 de outubro de 2016.
Gabinete do Prefeito, 7 de outubro de 2016.
HAMILTON RIBEIRO MOTA - Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA N° 4.728, DE 4 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB, Secretário de Governo do Município de Jacareí, no uso 
de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TERRAS DE SÃO JOÃO, representada pelo Vice-
Presidente Carlos Eduardo Alcides, autorizada a utilizar área pública, "Praça Sidney A. de Moraes", 
localizada no bairro Terras de São João, no dia 8 de outubro de 2016, das 10h00 às 18h00, para a 
realização de "Feira de Artesanato".
Art. 2º  A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título precário e 
gratuito, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à formalização do Termo de Autorização 
de Uso, a ser lavrado na Consultoria do Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Assuntos Jurídicos do 
Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela Administração Municipal.

Art. 3º   Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 4 de outubro de 2016.
PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB - Secretário de Governo

PORTARIA Nº 4.733, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB, Secretário de Governo do Município de Jacareí, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º CESSAR a designação dos servidores relacionados abaixo da função gratificada - FG, nos 
termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010: 
I – ELIANA MARIA DE PAULO, matrícula nº 27.740, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
e Programas de Saúde - FG1, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 20 de setembro de 2016;
II – JULIANA BARBOSA DOS REIS, matrícula nº 25.893, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços e Programas de Saúde - FG1, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 26 de setembro de 
2016;
III – LILIANE FONSECA DE MORAES, matrícula nº 26.661, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços e Programas de Saúde - FG1, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 4 de outubro de 2016.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 7 de outubro de 2016.
PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB - Secretário de Governo

PORTARIA N° 4.734, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016. 
O Sr. PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB, Secretário de Governo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, os servidores relacionados abaixo, para exercerem função gratificada FG, nos 
termos da Lei n° 5.498, de 07 de julho de 2010 e do Decreto n° 2.238, de 18 de janeiro de 2013: 
I – EXPEDITA APARECIDA RIBEIRO CARDOSO, matrícula nº 28.069, para exercer a função gratificada 
de Supervisor de Serviços e Programa de Saúde - FG1, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 26 
de setembro de 2016;
II – TALITA BRITO LEMES FERNANDES, matrícula nº 28.129, para exercer a função gratificada de 
Supervisor de Serviços e Programa de Saúde - FG1, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 4 de 
outubro de 2016;
III – MARCELO GONÇALVES RIBEIRO, matrícula nº 21.424, para exercer a função gratificada de 
Supervisor de Serviços e Programa de Saúde - FG1, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 4 de 
outubro de 2016.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 7 de outubro de 2016.
PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB - Secretário de Governo

PORTARIA N° 4.737, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB, Secretário de Governo do Município de Jacareí, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1º Cessar a designação do servidor JOÃO PAULO DA SILVA, RG n° 34.145.784-X, da função 
gratificada de Supervisor de Atendimento ao Cidadão - FG1, lotado na Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos, nos termos da Lei n° 5.498, de 07 de julho de 2010, no período de 3 de outubro a 
1° de novembro de 2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.    
Jacareí, 7 de outubro de 2016.
PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB - Secretário de Governo 

PORTARIA N° 4.738, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016. 
O Sr. PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB, Secretário de Governo do Município de Jacareí, no uso 
de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora ROSELI DA CUNHA PINTO PRADO, RG n° 23.242.546-2, para 
exercer a função gratificada de Supervisor de Empreendedorismo – FG1, lotada na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010 e do Decreto n° 
2.238, de 18 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria em vigor nesta data.
Jacareí, 7 de outubro de 2016.
PEDRO ORLANDO BONANNO ABIB - Secretário de Governo

ATOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 4.726, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. ANDRÉ DONIZETE DA SILVA, Secretário de Administração e Recursos Humanos do Município 
de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido do próprio servidor, de acordo com o artigo 65, da Lei Complementar nº 
13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), WASHINGTON LUIS DE 
PAULA, RG nº 14.137.430, do cargo que vem exercendo, de provimento efetivo de Agente Comunitário 
de Saúde, referência “4”, lotado na Secretaria de Saúde, do Quadro dos Servidores da Prefeitura 
Municipal – QSPM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 3 de outubro de 2016.
ANDRÉ DONIZETE DA SILVA - Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 4.727, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. ANDRÉ DONIZETE DA SILVA, Secretário de Administração e Recursos Humanos do Município 
de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER aos servidores públicos municipais, abaixo relacionados, licença prêmio por 
assiduidade em descanso, nos termos dos artigos 119 e 125, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí):
I – APARECIDA DIAS CARDOSO, matrícula n° 22.360, 26 (vinte e seis) dias, a partir de 17 de outubro 
de 2016; 
II – CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LIMA, matrícula nº 22.706, 15 (quinze) dias, a partir de 3 de 
outubro de 2016;
III – IVONETE ARAÚJO SAMPAIO, matrícula n° 22.340, 15 (quinze) dias, a partir de 17 de outubro de 
2016; 
IV – LIEDE CARDOSO BRAGA, matrícula nº 20.791, 15 (quinze) dias, a partir de 13 de outubro de 
2016;
V – LUCIMARA DE SIQUEIRA ALVES, matrícula n° 20.712, 15 (quinze) dias, a partir de 10 de outubro 
de 2016; 
VI – LUZIA REGINA MARTINS CLARO, matrícula nº 25.211, 15 (quinze) dias, a partir de 13 de outubro 
de 2016;
VII – MARIA HELENA VIEIRA BENTO, matrícula n° 21.647, 27 (vinte e sete) dias, a partir de 13 de 
outubro de 2016; 
VIII – MARISA DE CARVALHO BRAGA, matrícula nº 21.542, 15 (quinze) dias, a partir de 10 de outubro 
de 2016;
IX – NEULINE BATISTA MOREIRA, matrícula n° 8.816, 15 (quinze) dias, a partir de 17 de outubro de 
2016; 
X – ONEZIO LEANDRO DOS SANTOS, matrícula nº 6.951, 90 (noventa) dias, a partir de 3 de outubro 
de 2016;
XI – SANDRA CHAVES DE MACEDO, matrícula n° 22.714, 20 (vinte) dias, a partir de 3 de outubro de 
2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 3 de outubro de 2016.
ANDRÉ DONIZETE DA SILVA - Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 4.729, DE 5 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. ANDRÉ DONIZETE DA SILVA, Secretário de Administração e Recursos Humanos do Município 
de Jacareí, no uso de suas atribuições legais e as que lhe foram delegadas, 
RESOLVE:
Art. 1° Retificar o artigo 2° da Portaria n° 4724, de 29 de setembro de 2016, passando a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 2º   Designar a Comissão Processante nomeada pela Portaria n° 4.612, de 12 de agosto de 2016, 
para conduzir os trabalhos necessários à apuração dos fatos”.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 5 de outubro de 2016.
ANDRÉ DONIZETE DA SILVA
Secretário de Administração e Recursos Humanos
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA EDUCAMAIS N° 58 DE 09 SETEMBRO DE 2016
O Sr. ALTAIR DE CAMPOS MELLO, Secretário Municipal de Educação Interino, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Requerente TIAGO DE BRITO FERREIRA, autorizado a utilizar o espaço público nas 
dependências da SALA ARIANO SUASSUNA – EDUCAMAIS JACAREÍ dia 14 e 15 de novembro 
de 2016, das 08h às 22h30, para apresentação de dança “Element”, nos termos do expediente nº 
18144/2016.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título precário e 
oneroso, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à formalização através do Termo de 
Autorização de Uso, a ser lavrado na Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação do 
Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela Administração Municipal.
Jacareí, 09 de setembro de 2016.
(a) ALTAIR DE CAMPOS MELLO - Secretário Municipal de Educação Interino

PORTARIA EDUCAMAIS N° 59 DE 09 SETEMBRO DE 2016
O Sr. ALTAIR DE CAMPOS MELLO, Secretário Municipal de Educação Interino, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Requerente INSTITUTO CULTURAL MARCO DE DANÇA, autorizado a utilizar o 
espaço público nas dependências da SALA ARIANO SUASSUNA – EDUCAMAIS JACAREÍ dias 07 
e 08 de dezembro de 2016, às 20h, para realização do espetáculo “Os Sonhos de Alain – Os Sonhos 
Impossíveis de um Palhaço”, nos termos do expediente nº 13329/2016.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título precário e 
oneroso, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à formalização através do Termo de 
Autorização de Uso, a ser lavrado na Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação do 
Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela Administração Municipal.
Jacareí, 09 de setembro de 2016.
(a) ALTAIR DE CAMPOS MELLO - Secretário Municipal de Educação Interino

PORTARIA EDUCAMAIS N° 60 DE 12 SETEMBRO DE 2016
O Sr. ALTAIR DE CAMPOS MELLO, Secretário Municipal de Educação Interino, no uso de suas 
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Requerente ANA MARIA ARAUJO SIMÃO, autorizado a utilizar o espaço público nas 
dependências da SALA ARIANO SUASSUNA – EDUCAMAIS JACAREÍ dias 09 de dezembro 2016, às 
20h, no dia 10 às 15h e às 20h e no dia 11 às 15h, para realização do espetáculo “Ballet Ana Araújo 
2016”, nos termos do expediente nº 316/2016.
Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título precário e 
oneroso, pelo período de realização do evento.
Parágrafo único. A utilização da área pública fica condicionada à formalização através do Termo de 
Autorização de Uso, a ser lavrado na Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação do 
Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela Administração Municipal.
Jacareí, 12 de setembro de 2016.
(a) ALTAIR DE CAMPOS MELLO - Secretário Municipal de Educação Interino

Retificação de publicação
Fica retificada a publicação veiculada no Boletim Oficial do Município nº 1096, do dia 24/09/2016, 
página 03, para que na Portaria Educamais nº 57, de 09 de setembro de 2016 a data correta em que 
Tiago de Brito Ferreira está autorizado a utilizar o espaço público nas dependências da SALA ARIANO 
SUASSUNA – EDUCAMAIS JACAREÍ, qual seja, dias 20 e 21 de dezembro, das 08h às 22h30.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2016
SALA ARIANO SUASSUNA – EDUCAMAIS JACAREÍ
O Município de Jacareí, por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, FAZ SABER que realizará 
o segundo CHAMAMENTO PÚBLICO, objetivando o seguinte:
Seleção e pré agendamento de projetos educacionais, culturais e artísticos, de teatro, música, dança 
e audiovisuais, a serem realizados na Sala Ariano Suassuna do Centro de Formação de Professores 
Educamais Jacareí, visando sua difusão e circulação no âmbito do Município, no período de 10 de 
outubro de 2016 à 28 de outubro de 2016, conforme Calendário de Datas Disponíveis – Anexo I e 
eventos de maior interesse público, conforme critérios de seleção da Secretaria Municipal de Educação, 
mediante cumprimento das regras a seguir estabelecidas.
O presente edital será regido pela Lei 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal 2.971, de 11 de 
setembro de 2015 e suas subsequentes alterações.
O protocolo do requerimento e de todos os documentos deverá ser feito fisicamente, diretamente no 
“Atende Bem”, localizado na Praça dos Três Poderes, 73, Jacareí, SP, CEP:12.327-170, das 8h às 
16h30, de segunda a sexta-feira (telefones 3955-9140 / 3955-9017), no período abaixo indicado:
PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 10 DE OUTUBRO A 28 DE OUTUBRO
1. RELAÇÃO DE ANEXOS:
Integram de maneira indissociável este edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
anexos:
Anexo I ............................... - Calendário de Datas Disponíveis
Anexo II .............................. - Modelo de Requerimento
Anexo III ............................. - Modelo de Recurso
Anexo IV ............................. - Relação de Equipamentos Instalados no Local
O edital será disponibilizado em meio físico, ou através do site www.jacarei.sp.gov.br/educamaisjacarei .
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta de cada modalidade descrita no 
objeto deste edital, bem como deverá indicar no próprio requerimento a quantidade de dias solicitados, 
sendo no máximo 03 (três) dias consecutivos, compreendendo o tempo de montagem e desmontagem 
e respeitado o horário de funcionamento do espaço, e pelo menos duas opções para período de 
agendamento, conforme ordem de preferência e relevância do interesse público do evento.
2.1.1. Caso o proponente apresente mais de um projeto da mesma modalidade, a Comissão de 
Avaliação selecionará apenas uma proposta, utilizando o critério da ordem cronológica dos pedidos, e 
os demais projetos serão descartados.
2.2. Será autorizado o uso da Sala Ariano Suassuna para apenas 01 (um) projeto por data/período.
2.3. Os interessados em proceder a utilização da Sala Ariano Suassuna do Centro de Formação de 
Professores Educamais Jacareí deverão apresentar requerimento dirigido ao Secretário Municipal de 
Educação, conforme Modelo de Requerimento – Anexo II do edital, com protocolo no Atende Bem, 
localizado na Praça dos Três Poderes, 73, centro, Jacareí-SP, CEP:12.327-170, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 16h30, (telefones 3955-9140 / 3955-9017), acompanhado de todos os documentos 

relacionados neste capítulo.
2.4. O requerimento e os documentos também poderão ser encaminhados via Correio (SEDEX com 
Aviso de Recebimento – AR) diretamente ao Atende Bem, conforme endereço indicado no item 2.3., 
caso em que será considerada a data do recebimento da correspondência para fins de averiguação de 
sua tempestividade. Em tais casos, os números de expediente e de protocolo poderão ser consultados 
por telefone pelo proponente interessado, junto ao Atende Bem.
2.5. O requerimento será individual para cada projeto, e deverá ser apresentado devidamente assinado 
pelo proponente, que será o responsável integral pela realização ou consequências da realização do 
evento, devidamente acompanhado dos seguintes documentos:
2.5.1. Se o proponente for pessoa jurídica:
a) Contrato Social e suas subsequentes alterações, ou última alteração contratual devidamente 
consolidada, registrada no órgão competente;
b) CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
c) indicação do representante legal devidamente acompanhado da competente procuração, ou 
instrumento equivalente;
d) Carteira de Identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de endereço do 
representante legal;
2.5.2. Se o proponente for pessoa física:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF (Cadastro de Pessoa Física);
c) comprovante de endereço.
2.6. O requerimento deverá ser ainda instruído com o projeto do espetáculo, composto dos seguintes 
documentos:
I - release e sinopse do espetáculo ou show;
II - currículo do grupo ou companhia;
III - currículo de cada integrante do elenco (opcional);
IV - portfólio de trabalhos anteriores (opcional);
V - ficha técnica;
VI - proposta detalhada da montagem do espetáculo ou evento;
VII - mapa de palco / cenário;
VIII - mapa de luz;
IX - cópia do texto da peça teatral (opcional);
X - plano de divulgação especificado;
XI - fotos do espetáculo, caso já tenham realizado sua estréia;
XII - mídia com vídeo do espetáculo sem edição da apresentação ou ensaio geral (opcional);
XIII – obrigatoriamente as autorizações referentes aos direitos autorais de criação da obra, bem como 
recolhimento de direitos referentes a obras musicais utilizadas.
2.7. Não será permitida a alteração ou correção de qualquer teor do requerimento ou de documento 
após seu protocolo no Atende Bem, de forma que inscrições, documentação ou qualquer outro elemento 
apresentado intempestivamente, em local errado ou em desacordo com as condições estabelecidas 
neste edital, acarretará seu imediato indeferimento.
2.8. As propostas deverão observar integralmente todas as disposições constantes do Decreto Municipal 
nº 2.971, de 11 de setembro de 2014 e subsequentes alterações, o qual aprovou o regulamento das 
unidades do Programa Educamais Jacareí, em especial sua submissão às determinações contidas em 
suas Seções II e IV.
2.9. Todos os documentos exigidos neste edital farão parte integrante do processo e poderão ser 
apresentados por qualquer processo de cópia legível, exceto quando no próprio decreto exigir sua 
apresentação em original. No caso de apresentação de cópia dos documentos, o proponente se obriga 
a apresentar os originais para simples conferência, no ato da assinatura dos Termos de Autorização de 
Uso. No caso de documentos produzidos em outro país, deverão eles ser autenticados pelo respectivo 
Consulado e traduzido para o português por tradutor juramentado.
2.10. Em todas as hipóteses referidas neste capítulo não serão aceitos protocolos e nem documentos 
com prazo de validade vencido.
3. DO EXAME DOS DOCUMENTOS
3.1. Após o encerramento do prazo para inscrição definido no preâmbulo deste edital, todos os 
novos expedientes, abertos com cada requerimento recebido, serão encaminhados conjuntamente à 
Comissão Avaliadora vinculada à Secretaria Municipal de Educação, para:
a) análise dos projetos em consonância com as exigências constantes dos itens 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 deste edital;
b) análise técnica dos projetos, de acordo com os critérios definidos no artigo 42 do Decreto Municipal nº 
2.971/2014, qual seja, a adequação do evento ao espaço físico da Sala Ariano Suassuna, a perspectiva 
de contribuição ao enriquecimento educacional, social e cultural da comunidade, a qualificação quanto 
ao projeto (originalidade, qualidade técnica e contemporaneidade da proposta), grau de expectativa 
de interesse do público sobre o evento, e informação se o evento será aberto ao público em geral ou 
voltado a limitado grupo de pessoas, observado o fato de que a proposta deverá manter a integridade 
física e moral do público e equipe;
c) seleção do projeto que melhor se adéqua aos critérios aqui definidos, com a pré reserva da data 
requerida, de acordo com o Calendário de Datas Disponíveis – Anexo II deste edital, através de emissão 
de parecer fundamentado, subscrito pela Comissão Avaliadora e juntado em todos os expedientes 
encaminhados para análise;
d) publicação de sua decisão no Boletim Oficial do Município, indicando o nome do proponente, o nome 
do projeto, o número do expediente e a(s) data(s) concedida(s) para sua realização.
3.2. Será prerrogativa da Administração a ocupação das datas remanescentes, sendo vedada, 
entretanto, a consideração de propostas que não tenham sido aceitas pelas regras do presente edital, 
qualquer que seja o impedimento.
4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
4.1. Caso haja empate de solicitação de datas entre os projetos, serão utilizados os seguintes critérios 
de desempate, obedecendo a ordem de preferência conforme segue:
a) projeto apresentado por proponente que não tenha nenhuma pendência de documentos e/ou 
financeira com a administração pública;
b) Projeto pertencente a proponente de Jacareí que tenha comprovado endereço comercial / empresarial 
no expediente, considerando o seu comprometimento com a promoção da educação, cultura, esporte e 
lazer dos professores e alunos da rede municipal de ensino e da comunidade, além do ensino formal;
c) Ordem cronológica de protocolo dos requerimentos.
4.2. Os critérios de desempate utilizados pela Comissão de Avaliação serão devidamente justificados 
no parecer que fará parte integrante do expediente de cada projeto.
5. RECURSOS
5.1. Dos atos da Administração decorrentes deste procedimento caberá recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias contados da data da notificação do interessado acerca da decisão da Administração.
5.2. O recurso será endereçado à Comissão de Avaliação vinculada na Secretaria Municipal de 
Educação e protocolado no Atende Bem (Protocolo), situada no térreo da Prefeitura Municipal de 
Jacareí, Praça dos Três Poderes, 73, Centro. 
5.2.1. Os recursos também poderão ser encaminhados via SEDEX para o Atende Bem, caso em que 
será considerada a data da postagem para fins de tempestividade. Em tais casos, os números de 
expediente e de protocolo deverão ser consultados por telefone pelo proponente interessado, junto ao 
Atende Bem. 
5.3. A Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Educação terá até 5 (cinco) dias úteis para 
manter ou reconsiderar sua decisão.
5.4. Uma vez tomada a tendo se manifestado a Comissão de Avaliação, o recurso será encaminhado 
ao Secretário Municipal de Educação para decisão, nos termos do Decreto Municipal nº 2.971/2014.
5.5. Se, uma vez aberto o prazo para interposição de recurso, este decorrer sem a manifestação do 
requerente (interessado), os autos serão encerrados e encaminhados para arquivo.
5.6. A intimação das decisões relativas aos recursos, por se tratar de ato de interesse somente do 
interessado, serão comunicadas diretamente a estes por qualquer via apta a esse fim, desde que se 
comprove a certeza de seu recebimento pelo destinatário.
5.7.  Não serão considerados os recursos encaminhados por intermédio de fax ou através de e-mail, 
nem tampouco aqueles corretamente apresentados mas recebidos intempestivamente ou em local 
distinto do indicado.
6. DA FORMALIZAÇÃO
6.1. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para a sua interposição, os expedientes 
referentes aos projetos deferidos pela Comissão Avaliadora serão encaminhados à Secretaria de 
Assuntos Jurídicos para análise e emissão de parecer visando a formalização do Termo de Autorização 
de Uso da Sala Ariano Suassuna do Centro de Formação de Professores Educamais Jacareí, que, por 
sua vez, encaminhará os autos para decisão final do Secretário Municipal de Educação.
6.2. Com a decisão do Secretário Municipal de Educação, através da subscrição da competente 
Portaria de Autorização de Uso, o proponente será convocado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
proceda a assinatura do Termo de Autorização de Uso de Bem Público, depois do pagamento do preço 
público, quando o caso, consoante determina o artigo 51 do Decreto Municipal nº 2.971, de 11 de 
setembro de 2014.
6.3. Regularmente convocado para assinar os Termos de Autorização de Uso, ao interessado cumprirá 
fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação.
6.4. O pagamento do preço público a que se refere o artigo 53 do Decreto Municipal 2.971, de 11 de 
setembro de 2014 deverá ser comprovado pelo proponente perante a Secretaria Municipal de Educação 
antes da assinatura do Termo de Autorização ou Permissão de Uso.

PORTARIA Nº 4.730, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr.  ANDRÉ DONIZETE DA SILVA, Secretário de Administração e Recursos Humanos do Município 
de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, na forma do artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), em virtude de aprovação em concurso público, do 
Quadro dos Servidores da Prefeitura Municipal – QSPM: 
I-  TANIA CAMPOS MACIEL, RG nº 426.803.802, para exercer o cargo público de Assistente de 
Serviços Municipais, de provimento efetivo, referência “2”, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação;
II- THIAGO PEREIRA DA SILVA, RG nº 59.791.504, para exercer o cargo público de Auxiliar de 
Enfermagem, de provimento efetivo, referência “4”, com lotação na Secretaria de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 6 de outubro de 2016.
ANDRÉ DONIZETE DA SILVA - Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 4.736, DE 7 DE OUTUBRO DE 2016.
O Sr. ANDRÉ DONIZETE DA SILVA, Secretário de Administração e Recursos Humanos do Município 
de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor JOÃO PAULO DA SILVA, RG nº 34.145.784-x, para responder 
interinamente como Gerente de Atendimento ao Cidadão, referência CCIII, com lotação na Secretaria 
de Administração e Recursos Humanos, durante as férias da titular do cargo, de 3 de outubro a 1° de 
novembro de 2016, fazendo jus às vantagens pecuniárias previstas no artigo 60, da Lei Complementar 
nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 7 de outubro de 2016.
ANDRÉ DONIZETE DA SILVA - Secretário de Administração e Recursos Humanos
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6.5. O não recolhimento do preço público competente no prazo estipulado ou não comparecimento 
do proponente para assinatura do Termo de Autorização de Uso no prazo fixado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e implicará a possibilidade de imediata revogação da 
Portaria de Autorização de Uso.
7. DA OCUPAÇÃO
7.1. Caso haja algum problema técnico no espaço físico ou equipamento do espaço, que por motivo 
de força maior inviabilize a execução do espetáculo nos moldes previstos do projeto aprovado neste 
edital, ficará a cargo do autorizatário optar por realizar a apresentação nas condições oferecidas ou pelo 
cancelamento da ocupação sem ônus a nenhuma das partes.
7.2. A Sala Ariano Suassuna disponibilizará técnico para acompanhar a montagem, desmontagem, 
ensaio e apresentação do espetáculo.
7.3. Em nenhuma hipótese a Sala Ariano Suassuna disponibilizará técnicos para operação de 
equipamentos de iluminação cênica e som durante as apresentações artísticas de que trata o presente 
edital.
7.4. A Sala Ariano Suassuna/EducaMais Jacareí não se responsabilizará pela instalação ou manipulação 
de materiais cênicos ou equipamentos do artista/grupo, nem qualquer tipo de serviço relacionado à 
contrarregragem.
7.5. O autorizatário será o exclusivo responsável por quaisquer danos, furto ou desaparecimento 
de bem ou material deixado no espaço utilizado. Em caso de dano ou deterioração do bem ou de 
equipamentos, o autorizatário deverá arcar com as perdas e danos, e ficará impedido de obter nova 
autorização pelo prazo de 2 (dois) anos.
7.6. Não serão permitidas alterações nas estruturas do palco do espaço.
7.7. É de responsabilidade do proponente, viabilizar equipamento de que o espaço não disponha, a 
fim de garantir a integridade do espetáculo, conforme previsto na proposta de ocupação, obedecendo 
sempre a capacidade de carga elétrica do espaço. 
7.8. Toda e qualquer transmissão e gravação por meio de televisão, rádio e outros meios de 
comunicação, nas dependências especificadas neste Edital, executada por empresa com ou sem 
fins lucrativos, deverá ser previa e formalmente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, 
respeitado o regimento interno do espaço.
7.9. Os casos omissos serão resolvidos pela administração do espaço, não cabendo recurso de suas 
decisões.
8. DA DIVULGAÇÃO
8.1. É de responsabilidade do autorizatário a confecção de qualquer material de divulgação dos 
espetáculos que vierem a ocupar o equipamento descrito no presente Edital, cujos esboços deverão 
ser aprovados pela Secretaria de Comunicação Social e Secretaria Municipal de Educação antes de 
sua confecção.
8.2. Os ingressos / bilhetes disponibilizados pelo autorizatário deverá conter número e letra que 
identifiquem o local físico do assento, conforme mapa do local, respeitada a capacidade de lotação 
do espaço (700 pessoas), em obediência ao parágrafo único do artigo 65 do Decreto mencionado no 
preâmbulo.
8.3. O proponente deverá observar o procedimento previamente estabelecido no Atende Bem para 
obtenção de prévia licença da Municipalidade para exposição de anúncios, propagandas ou qualquer 
outra forma de publicidade externa aos eventos programados, conforme Código de Posturas do 
Município e Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008 e artigo 25, inciso XIII do Decreto 
3.178/2015.
9. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. A Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização durante 
a execução do evento, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá o autorizatário das 
responsabilidades e obrigações contratuais e legais, bem como dos danos materiais ou pessoais que 
forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões de seus operários e/ou prepostos.
9.2. O autorizatário deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e 
pessoais a seus funcionários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais 
ocorrências, ficando sempre responsável pelos danos que advierem de sua omissão.
9.3. O autorizatário será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes dos compromissos contratualmente assumidos.
9.4. O autorizatário obriga-se a desvincular imediatamente dos serviços qualquer funcionário cujo 
serviço não esteja a contento, segundo os critérios da fiscalização.
9.5. Em caso de inobservância de qualquer das diretrizes impostas neste edital, ou ainda, em caso 
de dano ou deterioração do bem, benfeitorias ou equipamentos, o autorizatário deverá arcar com as 
perdas e danos, e ficará impedido de obter nova autorização pelo prazo de 02 (dois) anos, consoante 
determina o artigo 27 do Decreto Municipal nº 2.971, de 11 de setembro de 2014.
10. PENALIDADES
10.1. Em caso de pedido de cancelamento da atividade, tal documento deverá ser protocolado 
formalmente junto ao Atende Bem, com 30 dias de antecedência à data do evento, sob pena de 
advertência. Em tais casos, não haverá devolução do preço público já pago.
10.2. O requerente que acumular 2 (duas) advertências, será impedido de utilizar qualquer das unidades 
do Educamais, pelo período de 24 meses.
10.3. No caso de cancelamento da atividade o proponente deverá organizar e tornar público um local 
para devolução do dinheiro daqueles que compraram ingressos antecipadamente.
10.4. Caso o proponente não cumpra o disposto no item 10.3., poderá ser impedido de utilizar qualquer 
das unidades dos Educamais em Jacareí, por 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo de eventual 
ressarcimento pela via judicial.
10.5. Em caso de revogação da autorização, por falta de pagamento do preço público, implicará em 
impedimento na obtenção de nova autorização pelo prazo de 2 anos.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Os autorizatários serão responsáveis pelas devidas autorizações do ECAD (Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição), ou outros escritórios de arrecadação de direitos autorais, e da SBAT 
(Sociedade Brasileira de Autores Teatrais) e/ou autorização do autor, bem como providenciar o 
recolhimento das taxas devidas, apresentando à administração do espaço, as respectivas guias de 
autorização/quitação. 
11.2. A inscrição do proponente implica na aceitação total deste edital, mas somente a assinatura do 
Termo de Autorização de Uso e efetivo recolhimento do preço público correspondente, assegura a 
ocupação do equipamento municipal para realização do espetáculo.
11.3. Nenhum projeto inscrito será devolvido.
11.4. A Administração poderá a qualquer momento revogar o presente chamamento público por 
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
11.5. Os interessados respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas 
diversas fases do processo de seleção.
11.6. Na contagem de prazos, tanto para fins de autorização quanto para fins de contratação, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, observado o seguinte:
11.6.1. serão sempre considerados dias consecutivos, exceto quando expressamente haja disposição 
em contrário;
11.6.2. só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Jacareí;
11.6.3. o mesmo princípio será aplicado para os casos de contagem regressiva de prazos, devendo ser 
considerado como horário limite o fim do expediente do dia imediatamente anterior ao do final dessa 
contagem. 
11.6.4. em casos de envio de Sedex pelo proponente, tanto para fins de inscrição, como para fins de 
recurso, será considerada a data da postagem dos documentos, conforme carimbo dos Correios.
11.7. O veículo oficial de divulgação da Administração é o “Boletim Oficial do Município de Jacareí”, 
distribuído semanalmente e disponibilizado no site www.jacarei.sp.gov.br , e através do qual dar-se-á 
toda a publicidade obrigatória relativa ao procedimento.
11.7.1. Fica constituído como obrigação dos proponentes o acompanhamento das publicações contidas 
no Boletim Oficial do Município de Jacareí, assim como proceder o acompanhamento do andamento do 
seu expediente diante do site da prefeitura de Jacareí, campo “Atendimento On-line”, ou diretamente 
junto ao setor “Atende Bem”.
11.7.2. Ressalvadas as decisões cuja publicação na imprensa oficial seja obrigatória, a critério da 
Secretaria Municipal de Educação, as demais decisões poderão ser divulgadas por qualquer outro meio 
que possibilite o recebimento da comunicação pelos interessados.
11.7.3. A disponibilização do Boletim Oficial do Município de Jacareí se dá através da forma impressa, 
podendo ser retirado gratuitamente no Paço Municipal, situado na Praça dos Três Poderes, 73, Jacareí, 
SP, e também será disponibilizado através do site do Município de Jacareí, com acesso pelo seguinte 
link: www.jacarei.sp.gov.br.
11.8. É de única e inteira responsabilidade dos interessados o correto e preciso fornecimento e 
atualização de seu endereço, telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail) e demais códigos de acesso 
dos meios de comunicação à distância a serem utilizados pela Administração para contato, sendo que 
esta não poderá ser responsabilizada por falta de comunicação por conta de fornecimento de dados 
imprecisos ou falta de sua atualização.
11.9. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de Educação, 
eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e especializados.
11.10.  Para conhecimento do público expede-se o presente edital que será publicado no Boletim Oficial 
do Município.

Jacareí, 10 de outubro de 2016.
(a) Altair de Campos Mello - Secretário Municipal de Educação
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO I
Calendário disponibilizado para agendamentos no 2º edital de ocupação da Sala Ariano Suassuna - 
2016
MARÇO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
17....................................................... SEXTA-FEIRA
18....................................................... SÁBADO
19....................................................... DOMINGO

ABRIL DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
07....................................................... SEXTA-FEIRA
08....................................................... SÁBADO
09....................................................... DOMINGO
21....................................................... SEXTA-FEIRA
22....................................................... SÁBADO
23....................................................... DOMINGO

MAIO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
05....................................................... SEXTA-FEIRA
06....................................................... SÁBADO
07....................................................... DOMINGO
26....................................................... SEXTA-FEIRA
27....................................................... SÁBADO
28....................................................... DOMINGO

JUNHO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
09....................................................... SEXTA-FEIRA
10....................................................... SÁBADO
11 ....................................................... DOMINGO
23....................................................... SEXTA-FEIRA
24....................................................... SÁBADO
25....................................................... DOMINGO

JULHO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
14....................................................... SEXTA-FEIRA
15....................................................... SÁBADO
16....................................................... DOMINGO

AGOSTO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
05....................................................... SÁBADO
06....................................................... DOMINGO
25....................................................... SEXTA-FEIRA
26....................................................... SÁBADO
27....................................................... DOMINGO

SETEMBRO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
08....................................................... SEXTA-FEIRA
09....................................................... SÁBADO
10....................................................... DOMINGO
22....................................................... SEXTA-FEIRA
23....................................................... SÁBADO
24....................................................... DOMINGO

OUTUBRO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
06....................................................... SEXTA-FEIRA
07....................................................... SÁBADO
08....................................................... DOMINGO
20....................................................... SEXTA-FEIRA
21....................................................... SÁBADO
22....................................................... DOMINGO

NOVEMBRO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
02....................................................... QUINTA-FEIRA
03....................................................... SEXTA-FEIRA
04....................................................... SÁBADO
05....................................................... DOMINGO
16....................................................... QUINTA-FEIRA
17....................................................... SEXTA-FEIRA
18....................................................... SÁBADO
19....................................................... DOMINGO
23....................................................... QUINTA-FEIRA
25....................................................... SÁBADO
26....................................................... DOMINGO

DEZEMBRO DE 2017
DIA ..................................................... DIA DA SEMANA
02....................................................... SÁBADO
03....................................................... DOMINGO
14....................................................... QUINTA-FEIRA
15....................................................... SEXTA-FEIRA
16....................................................... SÁBADO
17....................................................... DOMINGO
18....................................................... SEGUNDA-FEIRA
19....................................................... TERÇA-FEIRA
20....................................................... QUARTA-FEIRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO II
REQUERIMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO DA SALA ARIANO SUASSUNA

(disponível no site www.jacarei.sp.gov.br/educamaisjacarei)

I. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO
Eu, (nome completo)___________, portador do RG ___________, CPF/CNPJ_______________
_____________, tendo endereço para correspondência _________________________________
_, _____________________ nº_____, complemento_______, Bairro_______________________, 
Cidade_______________________, Estado_____________________, CEP________-
______, telefone nº_________________, celular nº__________________, recado nº 
______________, e-mail ____________________________________ neste ato representado(a) 
por (procurador ou representante legal, se o requerimento for em nome de pessoa juríd
ica)____________________________________________________ portador do RG nº 
________________________, CPF/CNPJ__________________________, tendo endereço para 
correspondência _________ ___________________________________________, nº_____, 
complemento_____________, Bairro__________________, Cidade_______________________, 
Estado________________, CEP_________-______, telefone nº_____________________, celular 
nº_________________, e-mail____________________________________________, na condição de 
responsável integral e pessoal por sua realização ou consequências de sua realização, venho requerer 
o uso do equipamento localizado no EDUCAMAIS JACAREÍ – SALA ARIANO SUASSUNA.
Para realização do evento denominado (título do evento): ____________________________
___________________________________________________________________________
____ A ser realizado no(s) dia(s): ________________________________________________
___________________ (indicar até 3 dias, além de alternativas de datas, se o caso) no(s) horário
(s)__________________________________________________________.
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II. DESCRIÇÃO DO EVENTO
II.I. Quanto ao público
 Aberto gratuitamente a todo e qualquer munícipe
 Aberto gratuitamente a todo e qualquer munícipe, mediante retirada antecipada de ingresso
 Aberto aos munícipes mediante compra de ingresso, bilhete, doação, ou qualquer outro tipo de 
contrapartida
 Destinado a determinado grupo de pessoas, segundo critérios eleitos pelo Requerente

II.II. Quanto ao evento
 Haverá instalação de estruturas (tendas, barracas, arquibancadas, palcos, gradis, som, iluminação, 
efeitos especiais, brinquedos montáveis ou infláveis, ou qualquer outro tipo de estrutura trazida pelo 
Requerente)
Discriminar:
 Haverá atividade negocial ou empresarial (comercialização de comes, bebes, souvenir, artesanato, 
camisetas, livros, brinquedos, etc, promoção e/ou lançamento de produtos ou serviços, ou atividades 
afins)
Discriminar:
 Haverá atividade religiosa (realização de evento, celebração ou qualquer forma de difusão e/ou 
disseminação de crença ou doutrina de cunho religioso)
Discriminar:
 Haverá utilização de gerador de energia
Discriminar:
 Haverá contratação de empresa para limpeza do local para entrega
Discriminar:

III. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS (Para peça teatral ou espetáculos congêneres)

III.I. Finalidade do evento

III.II. Classificação etária e gênero

III.III. Autoria, data e horário da realização

III.IV.  Previsão de duração do evento

III.V. Horário de montagem

III.VI. Horário de encerramento das atividades e desmontagem

III.VII. Previsão de Público

IV.VIII. Preço dos ingressos, forma de doação ou qualquer outro tipo de contrapartida do munícipe para 
acesso ao recinto do evento

III.IX.  Em caso de doação, Indicação da entidade beneficiada

III.X. Efeitos especiais que serão utilizados

IV. DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS 

IV.I. Anexar projeto do espetáculo, caso se trate de peça teatral ou espetáculo congênere:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.II. Anexar release e sinopse do espetáculo:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.III. Anexar o currículo do requerente e do grupo ou companhia
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.IV. Anexar ficha técnica:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.V. Anexar proposta detalhada da montagem do espetáculo ou evento:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.VI. Anexar mapa de palco, cenário e som:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.VII. Anexar mapa de luz:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.VIII. Anexar plano de divulgação:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.IX. Anexar fotos do espetáculo:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.X. Anexar mídia com vídeo do espetáculo sem edição da apresentação ou ensaio geral (opcional):
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.XI. Anexar carta de ciência e anuência da entidade que será beneficiada pela doação havida no 
evento (com timbre)
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

IV.XII. Anexar autorização de direitos autorais para uso da obra e recolhimento junto ao ECAD:
 Apresentado
 
 Não apresentado
 Justificativa (opcional):

V. OBSERVAÇÕES

V.I. Para concessão do uso privativo das unidades dos Educamais e demais bens sujeitos à 
administração de Secretaria Municipal de Educação serão observadas as determinações constantes no 
Decreto Municipal nº 2.971, de 11 de setembro de 2014, e suas subsequentes alterações, em especial 
com relação ao prévio pagamento, pelo requerente, do preço público correspondente.
V.II. Para utilização da Arena ao ar livre do Centro de Formação de Professores Educamais Jacareí 
deverá ser providenciado o prévio fechamento de todo o recinto, através de estrutura em chapas 
galvanizadas com, no mínimo, 2 (dois) metros de altura, acompanhado da devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART/CREA.

V.III. A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria de Comunicação Social, 
deverão aprovar formalmente o esboço do bilhete “ingresso” antes de sua confecção, assim como de 
qualquer outro material gráfico promocional referente ao evento.

V.IV. Deverá constar obrigatoriamente em todo o material gráfico promocional, principalmente 
nos ingressos a seguinte informação: “NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA APÓS O INÍCIO DO 
ESPETÁCULO, SHOW OU EVENTO”, nos termos do artigo 64 do Decreto Municipal nº 2.971, de 11 de 
setembro de 2014. Os ingressos deverão ser numerados.

VI – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

VI.I. Declaro que as informações, bem como a documentação apresentada são verdadeiras, autênticas, 
fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época, e que possuo ciência de que esse 
requerimento deve ser protocolado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data 
pretendida para o evento.

VI.II. Declaro, também, que estou ciente que:
VI.II.I. qualquer alteração ou desrespeito às informações prestadas acarretarão no cancelamento do 
evento, ainda que no mesmo dia do evento;
VI.II.II. a eventual montagem de instalações provisórias para comercialização de cartazes, mídias , 
materiais de divulgação e demais souvenires deverá ocorrer em local prévia e expressamente indicado 
pela Secretaria Municipal de Educação, observado o limite máximo de 10 m2;
VI.II.III. é vedada qualquer propaganda política ou comercial de produtos fumígeros, derivados ou não 
do tabaco e bebida alcoólica;
VI.II.IV. Eventual exposição de qualquer tipo de anúncio, propaganda ou qualquer outra forma de 
publicidade referente ao permissionário, autorizatário, incentivador ou patrocinador do evento observará 
o limite de 8 m2;
VI.II.V. qualquer tipo de anúncio, propaganda ou qualquer outra forma de publicidade externa 
do evento, deverá ser afixada nos locais previamente definidos pela Administração nos autos do 
processo administrativo, visando a prévia obtenção da competente licença para publicidade perante a 
Municipalidade, observado o limite de 8 m2 para faixas e o formato de A3 para cartazes;
VI.II.VI. para exposição de anúncios, propagandas ou qualquer outra forma de publicidade externa 
relativa aos eventos programados, deverei observar o procedimento previamente estabelecido no 
Atende Bem para obtenção de prévia licença da Municipalidade, conforme Código de Posturas do 
Município, Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008.
VI.II.VII. Declaro, ainda, pleno conhecimento de todas as determinações constantes do Edital de 
Chamamento Público 001/2015, bem como da legislação constante no Decreto Municipal nº 2.971, 
de 11 de setembro de 2014, e suas subsequentes alterações, em especial com relação ao prévio 
pagamento do preço público correspondente pelo requerente, quando o caso.

Assinatura do Requerente:  
Nome:
RG.: 
VIII. PARA USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO SOLICITADO
Declaro que a(s) data(s) _______________ horário(s) _________________, conforme pretendido pelo 
Requerente Sr(a). _____________ está(ão) disponível(eis).
Observações:

Carimbo e assinatura do Responsável pelo Equipamento

Data:____/____/_______.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO III
(disponível no site www.jacarei.sp.gov.br/educamaisjacarei )

MODELO DE RECURSO

Eu, (nome completo)_________________________, portador do RG _________________________, 
CPF/CNPJ____________________________, tendo endereço para correspondência ____
___________________________________________,_____________________ nº_____, 
complemento_______, Bairro_______________________, Cidade_______________________, 
Estado_____________________, CEP________-______, telefone nº_________________, celular 
nº____________________, recado nº _______________,e-mail ______________________________
______ neste ato representado(a) por (procurador ou representante legal, se o requerimento for em nome 
de pessoa jurídica)_________________________________________________________ portador do 
RG nº ________________________, CPF/CNPJ__________________________, tendo endereço 
para correspondência _________ ___________________________________________, nº_____, 
complemento_____________, Bairro__________________, Cidade_______________________, 
Estado________________, CEP_________-______, telefone nº_____________________, celular 
nº_________________, e-mail__________________________________________, na condição de 
interessado / requerente, venho apresentar RECURSO da decisão havida no expediente para o uso 
do equipamento
(   )  EducaMais Jacareí             (   ) EducaMais Lamartine
(   ) EducaMais São João        (   ) EducaMais Centro
(   ) EducaMais Paraíso               (   ) EducaMais Parque Santo Antonio
(   ) EducaMais Esperança        (   ) Outros bens sujeitos a administração da SME
Individualizar o espaço, caso necessário: __________________________________ __________
__________________________________________________________________especialmente 
(especificar o descontentamento) : ____________________
Pedido do Recurso ___________________________________
Jacareí, ____/____/_________.

assinatura do requerente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO IV
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LOCAL

RIDER TÉCNICO – SALA ARIANO SUASSUNA
EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO
Quantidade ..........Equipamento
01.........................MESA DE COMANDO ETC ION 24/96
10.........................MÓDULOS DE DIMMERS DIGITAIS 12 CANAIS X 4KW CADA E CABOS DE  
.............................INTERLIGAÇÃO.
12.........................REFLETORES PLANO CONVEXOS 1000 W 
07.........................REFLETORES SET LIGHTS 1000 W 
14.........................PROJETORES PAR 64 1000 W FOCO 5
20.........................REFLETORES PAR LED
14.........................REFLETORES ELIPSOIDAIS 25-50º 
10.........................REFLETORES FRESNEIS
14.........................REFLETORES PAR SOURCE FOUR
06.........................PROJETORES PAR 56 LOCO LIGTH

EQUIPAMENTO DE SOM
Quantidade ..........Equipamento
01.........................MESA MIXER DIGITAL YAMAHA QL1 COM PLACA DE EXPANSÃO CANAIS 16/16  
.............................E CABOS OPTICOS
06.........................MICROFONES SHURE SM58
02.........................MICROFONE SHURE SM57
02.........................SISTEMAS SEM FIOS, SHURE, BL X 4/SM 58 / DE MÃO (DIGITAL)
01.........................PROCESSADOR ÁUDIO DSP, (12x8), PROGRAMÁVEL EXPANSÍVEL,
05.........................DIRECT BOX DB10 DBX
01.........................EQUALIZADOR BSS FCS 966
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02.........................MONITORES DE REFERÊNCIA YAMAHA HS57
08.........................PEDESTAIS REGULÁVEIS SUPALUX, MS 128
02.........................CD PLAYER PROFISSIONAL, TEAC – CD P650 – COM UMA GAVETA CADA
01.........................DISTRIBUIDOR BEHRINGER MX 822
02.........................EXPANSORES BEHRINGER ADA ULTRAGAN PRO 8

EQUIPAMENTO DE VÍDEO
Quantidade ..........Equipamento
01.........................SCALING / SELETOR, KRAMER VP-436
01.........................VIDEO PROJETOR DLP SONY – PT-RZ 370
02.........................DISTRIBUIDORES VÍDEO (1x2)
01.........................MONITOR VÍDEO DE CABINE, 27” SAMSUNG
01.........................DVD PLAYER BLUE RAY PROFISSIONAL

A Sala Ariano Suassuna é equipada com LINÓLEO da marca ROSCO, nas cores preta e branca, 
porém é de responsabilidade do requerente o fornecimento das FITAS necessárias para sua afixação, 
de marca compatível, mantendo a qualidade técnica das respectivas passadeiras necessárias para a 
forração de todo o piso do palco.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº. 110/2016 –  REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.110/2016, modalidade Pregão 
(presencial), tipo menor preço (menor lance), HOMOLOGO o resultado do certame, 
já adjudicado pela Pregoeira as empresas: CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL 
CIRÚRGICO LTDA-EPP no item 01, com valor unitário de R$1,50; DAKFILM COMERCIAL 
LTDA  no item 03, com valor  unitário de R$2,02; item 04, com unitário de R$1,19 e no item 
09, com valor unitário de R$2,51; IBF- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A no item 
05, com valor unitário de R$0,70, no item 06, com valor unitário de R$1,19 e no item 07, 
com valor unitário de R$1,98; CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA no item 08, com valor unitário 
de R$2,31; MOMILLI COMERCIAL LTDA- EPP no item 15, com valor unitário de R$0,81.
Jacareí, 05 de outubro  de 2016.
Para formalização.
Publique-se
LEILA RONDEL DOS PASSOS  -
SECRETÁRIA DE SAÚDE - INTERINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº105/2016 – REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.105/2016, modalidade Pregão 
Presencial, tipo menor preço unitário (menor lance),  HOMOLOGO o resultado do certame, 
já adjudicado pela Pregoeira às empresas: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 
E PAPELARIA EIRELI EPP no item 23 com valor unitário de R$2,54, no item 29 com valor 
unitário de R$1,82, no item 32 com valor unitário de R$1,56, no item 92 com valor unitário 
de R$12,76, no item 99 com valor unitário de R$1,82, no item 105 com valor unitário 
de R$1,29, no item 107 com valor unitário de R$8,04, no item 113 com valor unitário de 
R$1,15, no item 117 com valor unitário de R$1,23; FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA 
- EPP no item 05 com valor unitário de R$0,45, no item 14 com valor unitário de R$1,76, 
no item 34 com valor unitário de R$2,34, no item 54 com valor unitário de R$0,48,no item 
55 com valor unitário de R$1,41, no item 62 com valor unitário de R$1,67,no item 64 com 
valor unitário de R$0,12,no item 88 com valor unitário de R$0,28, no item 89 com valor 
unitário de R$0,14,no item 91 com valor unitário de R$0,12,no item 94 com valor unitário de 
R$0,05, no item 95 com valor unitário de R$0,09, no item 101 com valor unitário de R$0,39, 
no item 110 com valor unitário de R$2,27, no item 112 com valor unitário de R$6,59, no 
item 124 com valor unitário de R$0,17; HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
EPP no item 22 com valor unitário de R$0,78, no item 25 com valor unitário de R$2,48, 
no item 26 com valor unitário de R$2,14, no item 57 com valor unitário de R$0,46,no item 
67 com valor unitário de R$1,33, no item 72 com valor unitário de R$0,98, no item 74 com 
valor unitário de R$1,37, no item 78 com valor unitário de R$0,96, no item 83 com valor 
unitário de R$1,43, no item 85 com valor unitário de R$2,46, no item 103 com valor unitário 
de R$2,11, no item 118 com valor unitário de R$0,59, no item 121 com valor unitário 
de R$0,78,no item 123 com valor unitário de R$0,20, no item 129 com valor unitário de 
R$4,62; LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-EPP no item 02 com valor unitário 
de R$10,70, no item 08 com valor unitário de R$3,43, no item 09 com valor unitário de 
R$40,37, no item 11 com valor unitário de R$6,89, no item 38 com valor unitário de R$0,77, 
no item 39 com valor unitário de R$0,95, no item 40 com valor unitário de R$1,07, no item 
47 com valor unitário de R$0,14, no item 49 com valor unitário de R$0,08, no item 52 com 
valor unitário de R$3,90, no item 58 com valor unitário de R$0,05, no item 61 com valor 
unitário de R$11,86, no item 116 com valor unitário de R$0,43; LOURDES P. S. MARTINS 
PAPELARIA EIRELI EPP no item 44 com valor unitário de R$3,29, no item 100 com valor 
unitário de R$1,02; MAC DISTRIBUIDORA E EMBALADORA LTDA - ME no item 01 com 
valor unitário de R$0,15; MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP  no item 13 com valor 
unitário de R$6,23, no item 20 com valor unitário de R$5,91, no item 21 com valor unitário 
de R$5,91, no item 27 com valor unitário de R$5,37, no item 33 com valor unitário de 
R$5,41, no item 36 com valor unitário de R$6,57, no item 53 com valor unitário de R$4,75, 
no item 56 com valor unitário de R$6,24, no item 76 com valor unitário de R$5,91, no 
item 84 com valor unitário de R$0,92, no item 102 com valor unitário de R$5,37, no item 
104 com valor unitário de R$37,90, no item 108 com valor unitário de R$8,58, no item 
128 com valor unitário de R$5,92; ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELE no 
item 17 com valor unitário de R$0,33, no item 60 com valor unitário de R$1,34, no item 
63 com valor unitário de R$0,08, no item 65 com valor unitário de R$1,54, no item 66 
com valor unitário de R$0,49, no item 77 com valor unitário de R$0,98, no item 79 com 
valor unitário de R$0,94, no item 80 com valor unitário de R$1,16, no item 81 com valor 
unitário de R$1,01, no item 82 com valor unitário de R$3,08, no item 90 com valor unitário 
de R$9,80, no item 93 com valor unitário de R$0,33, no item 106 com valor unitário de 
R$3,08, no item 119 com valor unitário de R$1,89; PAPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ALIMENTOS EIRELE EPP no item 04 com valor unitário de R$0,42, no item 06 com 
valor unitário de R$0,53, no item 12 com valor unitário de R$5,98, no item 41 com valor 
unitário de R$1,00, no item 42 com valor unitário de R$1,27, no item 46 com valor unitário 
de R$1,09, no item 50 com valor unitário de R$0,14, no item 51 com valor unitário de 
R$0,22, no item 59 com valor unitário de R$1,79, no item 73 com valor unitário de R$2,12; 
PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI no item 10 com valor unitário de R$0,11, 
no item 28 com valor unitário de R$1,03, no item 86 com valor unitário de R$0,13, no item 
115 com valor unitário de R$1,81; QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI  
EPP no item 03 com valor unitário de R$0,49, no item 07 com valor unitário de R$19,80, 
no item 15 com valor unitário de R$2,95, no item 18 com valor unitário de R$0,77, no item 
19 com valor unitário de R$1,77, no item 24 com valor unitário de R$0,63, no item 30 com 
valor unitário de R$1,15, no item 31 com valor unitário de R$1,38, no item 35 com valor 
unitário de R$7,75, no item 37 com valor unitário de R$5,53, no item 43 com valor unitário 
de R$0,32, no item 45 com valor unitário de R$4,20, no item 48 com valor unitário de 
R$1,50, no item 71 com valor unitário de R$1,64, no item 75 com valor unitário de R$3,53, 
no item 87 com valor unitário de R$3,18, no item 96 com valor unitário de R$0,13, no item 
97 com valor unitário de R$0,60, no item 109 com valor unitário de R$5,72, no item 111 
com valor unitário de R$2,65, no item 114 com valor unitário de R$1,71, no item 120 com 
valor unitário de R$0,49, no item 125 com valor unitário de R$0,30, no item 126 com valor 
unitário de R$5,52, no item 127 com valor unitário de R$48,30; RIVALDO VALERIO NETO 
- EPP no item 16 com valor unitário de R$2,56, no item 68 com valor unitário de R$0,60, no 

item 69 com valor unitário de R$0,38, no item 70 com valor unitário de R$0,38, no item 98 
com valor unitário de R$1,23, no item 122 com valor unitário de R$0,84.
Jacareí, 03  de outubro de 2016.
Para formalização.
Publique-se
LEILA RONDEL DOS PASSOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE - INTERINA
SUELI DE FÁTIMA LIMA QUINSAN
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – INTERINA
ALTAIR DE CAMPOS MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – INTERINO
ANDRÉ DONIZETE DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

TERMO DE  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
CONVITE Nº.020/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E TOTENS.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.020/2016, na modalidade de 
convite, tipo menor preço total, atesto sua regularidade e HOMOLOGO o resultado do 
certame, bem como ADJUDICO o objeto licitado à empresa E FERREIRA BANNERS - ME 
com valor total de R$55.804,80
Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Para empenhamento e formalização
Publique-se
LEILA RONDEL DOS PASSOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE - INTERINO

TERMO DE  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
CONVITE Nº.021/2016 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CARNÊ 
DE TRIBUTOS/BOLETOS PARA EXERCÍCIO DE 2017. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.021/2016, na modalidade de convite, 
tipo menor preço total, atesto sua regularidade e HOMOLOGO o resultado do certame, 
bem como ADJUDICO o objeto licitado à empresa PRINT CONNECTION IMPRESSÃO 
DIGITAL LTDA – EPP com valor total de R$79.400,75
Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Para empenhamento e formalização
Publique-se
CLÁUDIA CASTELLO BRANCO LIMA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 
TERMO  DE ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2016 – REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE 
CAPINA MOTORIZADA NOS CEMITÉRIOS JARDIM DA PAZ E CAMPO DA SAUDADE.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.099/2016, na modalidade de Pregão 
Presencial, tipo menor preço total (menor lance), atesto sua regularidade  HOMOLOGO 
o resultado do certame, bem como ADJUDICO o objeto licitado à empresa APOENA 
SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA EPP,  com valor total de R$60.000,00
Jacareí, 30 de setembro de  2016.
Para  formalização
Publique-se
ANDRÉ DONIZETE DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO AO PÚBLICO
Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Jacareí 
comunica ao público em geral que se encontra publicada e afixada na Gerência de 
Compras, 1º andar do Paço Municipal, a relação de todas as compras realizadas no mês 
de setembro de 2016.
Jacareí, 03 de outubro de 2016
André Donizete da Silva
Secretário de Administração e RH

EXTRATOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente nº 034/2016-CL/SAJ
CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OBJETO: prestação de serviços visando possibilitar acesso às carteiras de cobrança 
com registro, sem registro e caucionada
VALOR: R$ 349.278,22 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais 
e vinte e dois centavos)
PRAZO: 91 (noventa e um) dias
Tendo em vista que as justificativas apresentadas, bem como a possibilidade de dispensa 
de licitação para a contratação pretendida nos termos do parecer jurídico, o qual acolho, 
reconheço o enquadramento da situação no caso previsto no artigo 24, inciso VIII da Lei 
nº 8.666/93, decisão esta que submeto à ratificação da Chefia de Gabinete.
Jacareí, 23 de setembro de 2.016
Cláudia Catello Branco Lima - Secretária de Finanças
Ratifico a decisão pela contratação direta, na forma prevista no artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, conforme despacho da sra. Secretária de Finanças.
Publique-se.
Jacareí, 23 de setembro de 2.016
Nydia Giorgio Natali - Chefe de Gabinete

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente nº 021/2016-Suprimentos/DA/SS
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL
OBJETO: fornecimento de bomba de infusão de insulina
VALOR: R$ 14.999,00
Tendo em vista que as justificativas apresentadas, bem como o fato de ser inexigível 
licitação para a contratação pretendida nos termos do parecer jurídico, o qual acolho, 
DECIDO pela contratação direta, na forma prevista no artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93, 
decisão esta que submeto à ratificação da Chefia de Gabinete.
Jacareí, 05 de outubro de 2.016
Leila Rondel dos Passos - Secretária de Saúde Interina
Ratifico a decisão pela contratação direta, na forma prevista no artigo 26 da Lei nº 
8.666/93, conforme despacho da sra. Secretária de Saúde Interina.
Publique-se.
Jacareí, 05 de outubro de 2.016
Nydia Giorgio Natali - Chefe de Gabinete

CONVÊNIO
Convênio n° 1.051.00/2016 – Exp. 007/2016 – SUP/DA/SS
Conveniada: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

Licitações

Contratos e Convênios
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urbana
Aditamento: prorroga-se o prazo por mais 12 meses.
(a) 30/09/2016 – Altemir Antonio Almeida e Dalton Ferraciolli de Assis

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.022.03/13.16 – PRP 094/2013 – Gabinete do Prefeito
Contratada: SGMK – TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Objeto: locação de veículo sem motorista
Aditamento: prorroga o prazo contratual em mais 12 (doze) meses
Dotação: 020101.04.121.0007.2007.3.3.90.39.00
Empenho: 468/2016
(a) 30/09/2016 – Nydia Giorgio Natali e Maiba do Prado Salim

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.024.03/13.16 – Exp. 059/2013 – CPJL I – Concorrência 005/2013 
Contratada: GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA
Objeto: prestação de serviços de adequação da base de dados, atualização cadastral 
imobiliária, mobiliária e de logradouros, elaboração da planta de valores genéricos (PVG), 
modernização do sistema de informações geográficas (SIG) e seus afins.
Aditamento: adita o valor do contrato em R$8.058,00 (oito mil e cinquenta e oito reais), 
o que corresponde a 11,0872% do ajuste original, correspondente à aquisição de 1.700 
ampolas do item 05 do pregão 110/2015
(a) 23/09/2016 – Leila Rondel dos Passos – Secretária de Saúde

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.033.01/15.16 – Exp. 070/2015 – CPJL I – PRP 058/2015 - SARH
Contratada: M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA - ME
Objeto: prestação de serviços de licença de uso software solução antivírus corporativo 
cliente-servidor, para 100 máquinas
Aditamento: prorroga o prazo contratual por 12 meses
Dotação: 021002.3.3.90.39.11.04.126.0007.2093
Empenho: 557/2016 
(a) 16/08/2016 – André Donizete da Silva e Átila Alves Rodrigues

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.037.01/15.16 – Exp. 133/2015 – CPJL I – PRP 092/2015 - SME
Contratada: ESPER E FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS - EPP
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de 
ar-condicionado
Aditamento: prorroga o prazo contratual por 12 meses
Dotação: 020502-12-365-0004-2123.3.3.90.39.17
Empenho: 10225/2016
(a) 30/09/2016 – Altair de Campos Mello e César Florêncio de Souza

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.045.02/14.16 – Exp. 176/2014 – CL/SAJ – PRP 087/2014
Contratada: SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Objeto: prestação de serviços de locação de 04 veículos de passeio sem motorista
Aditamento: prorroga o prazo contratual por 12 meses
Dotação: 020502-3.3.90.39.14-12.365.0004.2.123 e 020503-3.3.90.39.14-
12.361.0004.2.122
Empenhos: 10515 e 10516, ambos de 2016.
(a) 30/09/2016 – Altair de Campos Mello e Maiba do Prado Salim

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.057.04/12.16 – Exp. 141/2012 – CPJL I – PRP 085/2012 - SARH
Contratada: CLARO S.A.
Objeto: prestação de serviços de telefonia móvel
Aditamento: prorroga o prazo contratual por 12 meses
Dotação: 021602-04-122-0007-2228-3.3.90.39.47
Empenhos: 530/2016
(a) 29/09/2016 – André Donizete da Silva e Keilla Rosa Garcez de Oliveira

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.059.04/12.16 – Exp. 186/2012 – CPJL II – PRP 120/2012 - SS
Contratada: STAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO 
VALE DO PARAÍBA
Objeto: locação de veículo de passeio e utilitário com motorista e veículo pick-up cabine 
dupla sem motorista
Aditamento: prorroga o prazo contratual por 12 meses
Dotação: 020403-10-304-0003-2196-3.3.90.39.12 e 020402-10-301-0003-2194-3.3.90.12
Empenhos: 1240 e 1298, ambos de 2016
(a) 29/09/2016 – Leila Rondel dos Passos e Joaquim Florêncio da Silva

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 6.059.03/14.16 – Exp. 139/2014 – CPJL I – TP 012/2014 - SAS
Contratada: CONSTRUTORA DEVINI
Objeto: construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS
Aditamento: prorroga o prazo contratual por mais 120 dias, com fundamento no artigo 57, 
§1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
(a) 04/10/2016 – Sueli de Fátima Lima Quinsan

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 9.004.01/16.16 – Exp. 198/2015 – CPJL I – PRP 132/2016
Contratada: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Objeto: registro de preços para fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C
Aditamento: Valor da emulsão asfáltica RL-1C para R$ 1.524,29.
Dotação: 021006-4.4.90.30.00-15.451.0006.1.061
Empenho: 10600/2016
(a) 30/09/2016 – Lucilene Gonçalves da Silva e Carlos Roberto Bruzomolini

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 9.064.01/16.16 – Exp. 026/2015 – CPJL I – PRP 014/2016
Contratada: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Objeto: registro de preços para fornecimento de emulsão asfáltica catiônica RR-1C e 
asfalto diluído de petróleo CM-30
Aditamento: Valor da emulsão asfáltica RR-1C para R$ 1.480,42 e BINDER faixa II para 
3.192,00.
Dotação: 021006-4.4.90.30.00-15.451.0006.1.061
Empenho: 10601/2016
(a) 30/09/2016 – Lucilene Gonçalves da Silva e Carlos Roberto Bruzomolini

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 9.076.01/16.16 – Exp. 019/2015 – CPJL III – PRP 018/2016 - SS
Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 05.
Aditamento: fica aditado o valor do contrato em mais R$ 749,00 correspondente a 
aproximadamente 0,4031% do ajuste original, tendo por justificativa a necessidade do 
medicamento, conforme folha 40 dos autos.
(a) 29/09/2016 – Leila Rondel dos Passos

OBJETIVO - ASSUPERO
Objeto: concessão de estágio aos estudantes de Psicologia
Vigência: 12 meses
Valor: sem ônus
(a) 28/09/2016 – Leila Rondel dos Passos e Fernando Di Genio Barbosa

CONVÊNIO
Convênio n° 1.052.00/2016 – Exp. 026/2016 – CL/SAJ - SME
Conveniada: APM DA EMEF VERANO CAMARA
Objeto: projeto convênio com APM’s – pequenos reparos e manutenções
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 18.000,00
Dotação: 020502-3.3.50.43.00-12.365-0004-2.282
Empenho: 9543/2016
(a) 29/09/2016 – Altair de Campos Mello e Adriana Sousa do Nascimento Gama

CONVÊNIO
Convênio n° 1.053.00/2016 – Exp. 027/2016 – CL/SAJ - SME
Conveniada: APM BARÃO DE JACAREÍ
Objeto: projeto convênio com APM’s – pequenos reparos e manutenções
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 24.000,00
Dotação: 020502-3.3.50.43.00-12.365-0004-2.282
Empenho: 127/2016
(a) 30/09/2016 – Altair de Campos Mello e Luciana Vieira Augusto

CONVÊNIO
Convênio n° 1.054.00/2016 – Exp. 030/2016 – CL/SAJ - SME
Conveniada: APM DA EMEF PROFª BEATRIZ JUNQUEIRA DA SILVEIRA SANTOS
Objeto: projeto convênio com APM’s – pequenos reparos e manutenções
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 24.000,00
Dotação: 020502-3.3.50.43.00-12.365-0004-2.282
Empenho: 131/2016
(a) 30/09/2016 – Altair de Campos Mello e Gizeli Fabiana de Godoy

CONVÊNIO
Convênio n° 1.055.00/2016 – Exp. 033/2016 – CL/SAJ - SME
Conveniada: APM DA EMEF VERANO CAMARA
Objeto: projeto convênio com APM’s – pequenos reparos e manutenções
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 18.000,00
Dotação: 020502-3.3.50.43.00-12.365-0004-2.282
Empenho: 104/2016
(a) 04/10/2016 – Altair de Campos Mello e Dilza Maria dos Santos Reis

CONVÊNIO
Convênio n° 1.056.00/2016 – Exp. 032/2016 – CL/SAJ - SME
Conveniada: APE DA CRECHE ESCOLA EDUCAMAIS SÃO JOÃO
Objeto: projeto convênio com APM’s – pequenos reparos e manutenções
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 18.000,00
Dotação: 020502.12.365.0004.2282.3.3.50.43.00
Empenho: 119/2016
(a) 04/10/2016 – Altair de Campos Mello e Maria Lúcia da Silva

CONTRATO
Contrato n° 4.037.00/2016
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Objeto: prestação de serviços visando possibilitar acesso às carteiras de cobrança com 
registro, sem registro e caucionada
Vigência: 91 (noventa e um) dias
Valor: R$ 349.278,22 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e 
vinte e dois centavos)
Dotação: 021601-04-123-0007-2223-3.3.90.39.00
Empenho: 717/2016 
(a) 30/09/2016 – Cláudia Castello Branco Lima, Adriana de Azevedo Nogueira Preto e 
Eliane Biondo Oliveira

CONTRATO
Contrato n° 6.025.00/2016 – Exp. 135/2016 – CPJL (I) – Convite 016/2016
Contratada: GUSTAVO M.T. MENDES - ME
Objeto: Adaptação o imóvel locado (Contrato nº 7.003.00/2016) para implantação da UBS 
Jardim Imperial.
Vigência: 02 meses
Valor: R$76.022,32
Dotação: 020402-4.4.90.51.99-10.301.0003.2.194
Empenho: 10838/2016 
(a) 03/10/2016 – Leila Rondel dos Passos e Gustavo M. T. Mendes

CONTRATO
Contrato n° 9.270.00/2016 – Exp. 146/2016 – CPJL II - PRP n° 098/2016
Contratada: Y.R. IGLESIAS - EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de material de limpeza e descartáveis
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 31.037,29
Dotações: 020901-08.244.0005.2.049-3.3.90.30.00 ; 020902-08.241.0005.2.048-
3.3.90.30.00; 020902-08.243.0005.2.050-3.3.90.30.00; 020902-
08.243.0005.2.075-3.3.90.30.00; 020902-08.243.0005.2.081-3.3.90.30.00; 
020902-08.243.0005.2.085-3.3.90.30.00; 020902-08.244.0005.2.043-3.3.90.30.00; 
020902-08.244.0005.2.044-3.3.90.30.00; 020902-08.244.0005.2.051-3.3.90.30.00; 
020902-08.244.0005.2.052-3.3.90.30.00; 020902-08.244.0005.2.059-3.3.90.30.00; 
021101-04.122.0007.2.095-3.3.90.30.00
(a) 28/09/2016 – André Donizete da Silva, Sueli de Fátima Lima Quinsan e Yosvani 
Ramirez Iglesias

CONTRATO
Contrato n° 9.271.00/2016 – Exp. 148/2016 – CPJL – PRP 103/2016
Contratada: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP
Objeto: Registro de preços para fornecimento de lâmina de desgaste, parafuso e porca
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 38.199,00
Dotação: 021004-15.452.0006.2.012-3.3.90.30.00
(a) 23/09/2016 – Lucilene Gonçalves da Silva e Guilherme Rodrigues de Carvalho 
Andrade 

ADITAMENTO DE CONVÊNIO
Aditamento nº 1.059.02/14.16 – Exp. 044/2014 – CL/SAJ - SMA
Conveniada: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Objeto: utilização conjunta do contrato de concessão do serviço público de limpeza 
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Notificação
Fica a empresa CONSTRUTORA UR - EIRELI, notificada da Aplicação de Penalidade 
proferida no processo administrativo nº 6.007.00/16, que aplicou a penalidade de: 
Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Jacareí pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, considerando as diversas notificações e, não foi verificado 
pela fiscalização nenhuma evolução em relação ao cronograma e, a obra encontra-se 
em situação de abandono. A empresa poderá exercer o direito de recorrer da decisão 
administrativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta 
notificação. 
Ressalta-se que o processo encontra-se com vista franqueada a esta empresa na Gerência 
de Contratos e Convênios, situada à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, 
em dias úteis, das 08:00 às 13:30 horas
Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Altair de Campos Mello
Secretário Municipal de Educação - Interino

Notificação
Fica a empresa CONSTRUTORA UR - EIRELI, notificada da Aplicação de Penalidade 
proferida no processo administrativo nº 6.008.00/16, que aplicou a penalidade de: 
Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Jacareí pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, considerando as diversas notificações e, não foi verificado 
pela fiscalização nenhuma evolução em relação ao cronograma e, a obra encontra-se 
em situação de abandono. A empresa poderá exercer o direito de recorrer da decisão 
administrativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta 
notificação. 
Ressalta-se que o processo encontra-se com vista franqueada a esta empresa na Gerência 
de Contratos e Convênios, situada à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, 
em dias úteis, das 08:00 às 13:30 horas
Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Altair de Campos Mello
Secretário Municipal de Educação - Interino

Notificação
Fica a empresa CONSTRUTORA UR - EIRELI, notificada da Aplicação de Penalidade 
proferida no processo administrativo nº 6.009.00/16, que aplicou a penalidade de: 
Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Jacareí pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, considerando as diversas notificações e, não foi verificado 
pela fiscalização nenhuma evolução em relação ao cronograma e, a obra encontra-se 
em situação de abandono. A empresa poderá exercer o direito de recorrer da decisão 
administrativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta 
notificação. 
Ressalta-se que o processo encontra-se com vista franqueada a esta empresa na Gerência 
de Contratos e Convênios, situada à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, 
em dias úteis, das 08:00 às 13:30 horas
Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Altair de Campos Mello
Secretário Municipal de Educação - Interino

RESOLUÇÃO Nº 03/2016
Estabelece as normas que regulamentarão o Processo de Escolha de escola e classes e 
ou aulas e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação do Município de Jacareí, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Lei Complementar 83/2015 e a Lei Complementar 87/2015, 
após ouvida a “Comissão do Processo  Escolha” nomeada pela Portaria nº 4722/2016, 
estabelece as normas que regulamentarão o Processo de  Escolha de escola e classe e 
ou aulas 2016/2017 e, 
CONSIDERANDO o Parecer nº47/SMF/CL/GP/2016 que dispõe que a regulamentação 
do processo de classificação, atribuição de classes e aulas 2016/2017, 
RESOLVE:
Capítulo I – Das Disposições Preliminares
Art. 1o  Entende-se por: 
I- “Composição de Jornada de Trabalho Docente” –  Escolha  de aulas que totalizem o 
número mínimo de jornada fixada em lei.
II- Processo de Escolha:
A. “Sede de Lotação” – opção de  Escolha feita pelo professor para assumir uma  
Unidade Escolar;
B. “ Escolha  de Classe e ou aula” – ação de escolher classe e ou aula;
C. “Remoção” – opção de deslocamento de docente de uma Sede de Lotação para a 
outra;
D.  “Substituição” – É a opção para o professor para atuar no ano letivo de 2017 em outra 
Unidade Escolar ou para aqueles que não fixaram a Sede de Lotação;
E. “Sede de frequência” – local em  que o professor atua no ano letivo, em caráter de 
substituição;
F. “Atribuição” – ato de atribuir escola, classe e ou aula pelo Secretário Municipal de 
Educação ou por um profissional por ele designado;
G. “Efetivo Exercício” – professor desempenhando função docente em sala de aula nas 
Unidades Escolares ou Programas ou Projetos da Secretaria Municipal de Educação;
H. “Professores” – refere-se a todos os professores da Rede Municipal de Ensino. 
Quando se referir a  um segmento específico será definido com a nomenclatura de 
acordo com artigo11 desta resolução.
I. “Professor Titular” – refere-se a todos os professores com Sede de Lotação.
J. “Turma”  - entende-se por conjunto de alunos ou professores

Art. 2o  Em cada Unidade Escolar será constituída uma Comissão do Processo de 
Escolha, que deverá ser presidida pelo Diretor da Escola, com a responsabilidade 
de organizar o processo, sem direito a voto, a não ser em caso de empate. A referida 
comissão será constituída pelo diretor da escola e professores eleitos pelos seus pares, 
na seguinte proporção:
I- 03 professores para escolas com até 10 professores inscritos no processo de  Escolha 
II- 05 professores para escolas com até 15 professores inscritos no processo de  Escolha 
III- 09 professores para escolas com mais de 15 professores inscritos no processo de  
Escolha 
Parágrafo 1º As Escolas Vinculadas e os Educamais não terão comissão e os 
Professores poderão participar das eleições para compor a comissão na escola onde 
efetuarem sua inscrição;

Parágrafo 2º As escolas (Creches, EMEI´s, EMEIF´s e EMEF´s) que possuem até 3 
professores efetivos para compor a referida comissão, deverão procurar uma Unidade 
Escolar mais próxima da sua escola ou da sua residência e seus Professores poderão 
participar das eleições para compor a comissão desta Unidade Escolar;

Parágrafo 3º As escolas que após o encerramento das inscrições constatarem que 
houve um número maior de inscritos, poderão solicitar à Comissão de  Escolha da 
Secretaria Municipal de Educação, por meio de memorando, adequação da composição 
da comissão da Unidade Escolar de acordo com “caput” do artigo.

Parágrafo 4º Somente será admitida a participação de professores efetivos no processo 
definido por esta resolução, inclusive em comissões onde efetuarem sua inscrição.

Parágrafo 5º Caso não haja número suficiente de professores para compor a referida 
comissão, o diretor deverá convocar o seus professores inscritos. O não cumprimento a 
convocação, será considerado como um ato de  insubordinação e as medidas cabíveis 
serão tomadas.

Art. 3o Compete à Comissão do Processo de Escolha da Secretaria Municipal 
de Educação, tomar as providências necessárias à execução, divulgação e 
acompanhamento das normas que orientam o referido Processo.

Art. 4o Compete à Comissão do Processo  Escolha da Unidade Escolar:
I- Convocar os Professores para o Processo de  Escolha de escola e classes e ou aulas 
e realizar a inscrição dos mesmos;
II- Verificar as pastas de inscrição, garantindo que todos os Professores inscritos na 
Unidade Escolar estejam com as mesmas.
III- Validar a exatidão das informações fornecidas no formulário de inscrição, os 
documentos apresentados pelo candidato, inclusive ficando responsável pela conferência 
da pontuação dos inscritos, registrando-os na coluna correspondente à Unidade Escolar 
na Tabela de Pontuação.
IV- Enviar para a Secretaria Municipal de Educação o requerimento e a tabela de pontos 
dos inscritos de acordo com a data definida no cronograma (anexo I);
V- Conferir e informar à Unidade Escolar dos resultados emitidos e/ou publicados pela 
Comissão do Processo  de  Escolha  da Secretaria Municipal de Educação;

Capítulo II – Do Processo de  Escolha de Escola,  de Classes e ou Aulas
Das Disposições Gerais
Art. 5o O Processo de  Escolha  de Escola, Classes e  ou Aulas obedecerá às seguintes 
etapas:
I- Convocação;
II- Inscrição;
III- Classificação Geral; 
IV-  Recursos;
V-  Processo de Escolha de Escola e Classe e ou Aulas  que se dará nas seguintes 
fases:
a) Escolha da Sede de Lotação;
b) Escolha de período e nível / ano;
c) Substituição; 
d) Permuta;
e) Carga Suplementar.

Seção I – Da Convocação
Art. 6o Os Professores da Rede Municipal de Ensino, serão convocados para o Processo 
de  Escolha de escola e classe e ou aulas , por meio de comunicado expedido pelo 
Diretor da Unidade Escolar conforme cronograma  (anexoI) .
Art. 7o A convocação de que trata o artigo anterior abrangerá todos os Professores 
em efetivo exercício, os afastados e os em licença, inclusive os readaptados ou com 
restrições laborais.
Parágrafo Único: É de responsabilidade da Comissão de  Escolha da Unidade Escolar 
convocar todos os Professores que constam na sua folha de pagamento, bem como, os 
que fizeram a inscrição no ano anterior. 

Seção II - Da Inscrição
Art. 8º Todos os Professores efetivos da Rede Municipal de Ensino deverão 
obrigatoriamente e independente de convocação, inscrever-se no Processo de  Escolha 
de escola e classe e ou aulas . 

Art. 9º A inscrição para o Processo de  Escolha de escola e classe e ou aulas, será feita 
nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, atendidas as 
seguintes disposições:
I- Todos os Professores que estão exercendo função gratificada ou que estão ocupando 
cargo em comissão, bem como os que estão exercendo outras funções específicas 
na Secretaria Municipal de Educação, deverão se inscrever na Unidade Escolar onde 
efetuaram suas inscrições no ano anterior ou poderão se inscrever na escola mais 
próxima da sua residência de acordo com seu segmento de concurso;
II- Os Professores que estão exercendo as funções de Diretor, Vice-Diretor, Apoio à 
Direção, Apoio Administrativo, Apoio Pedagógico, Readaptados/ Restrição Laboral, 
Coordenadores do Integral e da EJA,  deverão se inscrever na Unidade Escolar em que 
estão atuando em 2016;
III- Os Professores afastados por Junta Médica, Licença Prêmio ou Art. 113 deverão se 
inscrever na Unidade Escolar que os convocar;
IV- Todos os Professores em efetivo exercício deverão fazer sua inscrição na Unidade 
Escolar em que atuam em 2016;
V- Todos os Professores que trabalham  nos  Educamais, em  escolas vinculadas ou que 
trabalham em mais de uma unidade escolar deverão fazer sua inscrição na escola sede 
de frequência de 2016, ou na escola que os convocarem, ou na escola mais próxima da 
sua residência;
VI- Todos os Professores lotados em escolas que não possuem o número suficiente de 
professores efetivos para compor a comissão, deverão fazer sua inscrição na escola 
mais próxima da sua residência.

Art. 10 Os professores que não atenderem à convocação e deixarem de se inscrever 
no processo, terão suas classes e/ou aulas atribuídas pelo Secretário Municipal de 
Educação ou por um profissional por ele designado.

Art. 11 Os Professores convocados deverão fazer inscrição de acordo com seu 
segmento de concurso:
I- Educação Infantil; 
II- Ensino Fundamental; 
III- Educação Especial;
IV- Educação de Jovens e Adultos;
V- Arte,
VI- Educação Física.

Art. 12 No ato da Inscrição, os Professores deverão apresentar à Comissão de  Escolha 
da Unidade Escolar, as cópias dos seguintes documentos, acompanhados de seus  
originais:
I- Requerimento de inscrição;
II- Tabela de Pontuação:
a) Certificados de Conclusão dos seguintes Cursos, ainda não apresentados:
• Graduação (áreas afins da educação)
• Pós – Graduação (áreas afins da educação)
• Mestrado (áreas afins da educação)
• Doutorado (áreas afins da educação)
• Diploma que o habilita para o cargo
b) Comprovante de tempo de serviço no Magistério em geral, em dias/período de 
efetivo exercício, até a data da sua efetivação na Rede Municipal de Educação, para os 
professores que estão fazendo pela primeira vez a inscrição no Processo de Escolha.
c) Comprovante de tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Jacareí em dias/

Editais
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período de efetivo exercício
d) Cursos de Capacitação na Área de Educação. Os cursos on-line, serão analisados 
pela Comissão de escolha da Unidade escolar e se comprovada irregularidades, serão 
indeferidos.
e) Aprovação em concurso público,

Parágrafo único-  A tabela de pontuação será normatizada por documento próprio 
(anexo II)
III- Termo de readaptação expedido pelo Setor de Recursos Humanos no caso de 
Professor readaptado.

Parágrafo único- Todos os documentos citados no artigo deverão ser apresentados 
uma única vez, no ato da sua primeira inscrição, não cabendo apresentá-los nos anos 
seguintes
Art. 13 Após o ato da inscrição é vedado acrescentar ou substituir documentos.

Seção III – Da Mudança de Segmento 
Art. 14 Os Professores da Educação de Jovens e Adultos - EJA, que desejarem mudar 
de segmento para atuarem no Ensino Fundamental ou Professores de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental que desejarem mudar de segmento para atuarem na Educação 
Especial, deverão preencher o formulário próprio, no ato da inscrição e terão uma 
classificação específica. 
I- A validação ocorrerá segundo:
a) o número de classes remanescentes;
b) avaliação de desempenho, feita pelos diretores das escolas e Diretoria Técnico 
Pedagógica, dos professores que mudaram de segmento em 2016;
c) carga horária de concurso.
II- As inscrições serão validadas pelo Secretário Municipal de Educação anterior a data 
definida no cronograma para as fases do artigo 23 desta Resolução.
III- Os Professores interessados em participar da fase citada no “caput” do artigo, após 
escolha de classe / bloco de escolas, não participarão da fase de permuta. 

Parágrafo 1º – Os Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental que 
optarem para atuar na Educação Especial deverão atender o disposto no artigo 58.

Parágrafo 2º – Os Professores do Ensino Fundamental que optarem para atuar na 
Educação Especial deverão ter disponibilidade de cumprir a jornada semanal de 40 
horas.

Parágrafo 3º – Não havendo classes e ou aulas suficientes para o número de 
professores citados no “caput” desse artigo, os mesmos deverão participar da  Escolha  
no seu segmento de concurso de acordo com cronograma (anexo I) ou ficarão a 
disposição da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 Os professores que tiveram deferida a mudança de segmento para atuarem 
em 2017, escolherão ao término do processo de  Escolha  do segmento que optou, de 
acordo com o cronograma (anexo I).

Seção IV – Da Classificação Geral e Recursos
Art. 16 A classificação  dos Professores, resultará da conferência dos pontos, efetuada 
pela Comissão da Unidade Escolar, obedecidos os parâmetros fixados pela Tabela de 
Pontuação, de acordo com o que segue:
I. Tempo de serviço
II. Titulação na área da educação
III. Cursos de capacitação na área de educação 
IV. Assiduidade 
V. Aprovação em concurso público, na área de educação,  exceto de ingresso e nos 
últimos três anos

Parágrafo Único: a tabela de pontuação será normatizada por documento próprio
Art. 17 Para classificação no Processo de Escolha de Escolas e classes e/ou aulas será 
considerada a pontuação já acumulada pelo professor, somada aos novos critérios de 
pontuação da Lei Complementar nº 83/2015.

Art. 18 Para a classificação geral, o desempate far-se-á de acordo com a seguinte 
preferência:
I- Maior idade;
II- Número de filhos menores de 18 (dezoito) anos. 

Art. 19 À Comissão do Processo de Escolha da Secretaria Municipal de Educação 
compete efetuar a classificação geral dos Professores efetivos da Rede Municipal de 
Educação, mediante as informações prestadas pelas Comissões das Unidades Escolares 
conforme inciso IV, Artigo 4o.

Art. 20 Após a publicação da classificação, os interessados poderão impetrar recursos à 
Comissão do Processo de Escolha da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com 
a data estabelecida no cronograma (anexo I).

Art. 21 A Comissão do Processo de Escolha da Secretaria Municipal de Educação 
apresentará os resultados dos recursos às Unidades Escolares, de acordo com a data 
estabelecida no cronograma (anexo I).

Art. 22 Os Professores inscritos no Processo de Escolha, de acordo com seu segmento, 
serão classificados por meio de uma escala geral e participarão da  escolha de escola e 
classe e ou aulas  na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o cronograma 
(anexo I).

Seção V – Processo de Escolha de Escola e Classes e/ou Aulas
Art. 23 Os professores inscritos participarão, de acordo com a sua classificação, das 
seguintes fases: 
I. Escolha da Sede de Lotação;
II. Escolha de período e nível / ano;
III. Substituição;
IV. Permuta;
V. Carga Suplementar para Professor de Arte, Educação Física e Educação Especial.

Fase I – Escolha da Sede de Lotação, na Secretaria Municipal de Educação, dos 
segmentos:
a) Educação Infantil
b) Ensino Fundamental (sala regular)
c) Educação Jovens e Adultos – EJA
d) Educação Especial
e) Educação Física
f)  Arte

Art. 24 Para Escolha na Fase I as classes e ou aulas regulares da Rede Municipal 
de Ensino estarão disponíveis, com exceção das classes das Unidades Escolares 
Municipalizadas, que estão com os Professores efetivos do Estado, as aulas de Arte da 
EJA, os programas da SME e as atividades de contraturno.

Art. 25 – Os professores, de acordo com a pontuação, obrigatoriamente fixarão Sede de 
Lotação nas Unidades Escolares com classes livres.

Art. 26 -  O professor que não fixar Sede de Lotação deverá participar da Fase de 
Substituição.

Art. 27 -  O professor que fixar Sede de Lotação poderá participar da Fase de 
Substituição.

Art. 28 - A Sede de Lotação assumida pelo professor na Fase I, não poderá ser alterada 
no ano da escolha, a não ser pela fase da permuta.

Art. 29 O Professor que não comparecer na data prevista para o Processo de Escolha 
do seu segmento, não fixará  Sede de Lotação no ano de 2017 e deverá participar do 
Processo de Substituição.

Art. 30 Será concedida tolerância de 10 (dez) minutos, a partir do horário marcado para o 
início do Processo de Escolha.

Art. 31 O Professor que chegar após a chamada da sua classificação escolherá a sua 
Sede de Lotação ao final do Processo de Escolha do seu segmento, se ainda houver 
saldo disponível 

Art. 32 Efetuada a escolha da Sede de Lotação, não caberá recurso e será vedada a 
desistência.

Art. 33 Após o  Processo de Escolha, se ainda permanecerem disponíveis classes e 
ou aulas livres nas escolas  e aquelas que surgirem durante o ano letivo de 2017 serão 
escolhidas / atribuídas aos professores ingressantes ou aos contratados por prazo 
determinado (Lei 4550/2001).

Art. 34 Os professores de Arte, Educação Física e Educação Especial fixarão uma 
Escola  Sede de Lotação compondo suas jornadas mínimas de trabalho escolhendo 
blocos de aulas, obedecendo a classificação geral. Caso não consigam completar a sua 
carga de trabalho na  Escola Sede de Lotação, deverá completar a sua carga,  por meio 
da Sede de Frequência.

Parágrafo 1º – Os professores que por algum motivo perderem aulas que compõem sua 
Sede de Lotação participarão do Processo de Substituição e / ou ficarão à disposição da 
Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo 2º - As aulas de Arte da Educação de Jovens e Adultos não comporão a 
Jornada para Escolha de Sede de Lotação.

Art. 35 –Os saldos para o Processo de Escolha serão definidos pela Diretoria de 
Planejamento Escolar, da Secretaria Municipal de Educação.  

Fase II – Escolha de Ano/Nível na Unidade Escolar

Art. 36 Neste ano, excepcionalmente, na implantação da Sede de Lotação, o ano/nível 
será escolhido na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 37 A escolha de Ano na Unidade Escolar será de responsabilidade do Diretor da 
Escola, aos Professores do Estado que estão atuando na Rede Municipal de Ensino, em 
sistema de parceria.

Parágrafo único – Os Professores, citados no “caput” deste artigo, não poderão se 
remover da Unidade Escolar em que estão lotados.

Art. 38 - A Escolha de Ano/Nível não poderá ser alterada, a não ser na Fase de 
Substituição ou na Permuta.

Art. 39 - A classe escolhida durante o Processo de  Escolha de escola e classe e ou 
aulas, poderá, no início do ano letivo, sofrer alteração de nível / ano em função da 
demanda de alunos, ficando assegurado ao Professor o período e a Unidade Escolar 
definido no ato da  Escolha .

Parágrafo único: Da alteração de nível / ano previsto no “caput” do artigo, não caberá 
recurso.
Fase III – Da Substituição

Art. 40 -  Para Fase de Substituição, serão disponibilizadas as classes ou aulas livres 
que não foram escolhidas na Fase I, os programas da SME (POA e PETI), as atividades 
de contraturno (judô e piscina) e as demais classes ou aulas vagas, em decorrência de 
afastamentos do professor titular.

Art. 41 – Participarão da fase de substituição:
I- facultativamente, para professores com Sede de Lotação;
II- obrigatoriamente, para os professores que não conseguiram fixar Sede de Lotação.

Parágrafo 1º: A substituição não vincula o professor à U.E. na qual substituirá, 
permanecendo sua sede de lotação a escola de origem.

Parágrafo 2º: Na atribuição desta fase, será respeitada a ordem de classificação do 
professor.
 
Art. 42 – Esgotadas as hipóteses de escolha de escola, de classes e ou aulas em caráter 
de substituição aos professores da Rede Municipal de Ensino, as classes que ainda 
permanecerem e aquelas que surgirem durante o ano letivo de 2017 serão atribuídas, 
aos professores contratados pela Lei 4550/2001.

Fase IV – Da Permuta

Art. 43 Entende-se por permuta, a troca da Sede de Lotação entre Professores Titulares 
em efetivo exercício do mesmo segmento/disciplina, desde que ambos se mostrem de 
acordo. 

Parágrafo único – No período da permuta será permitida a troca de Classe e ou período 
entre professores titulares da mesma Sede de Lotação para o ano letivo vigente.

Art. 44 A Permuta só poderá ocorrer mediante o pedido dos interessados, por meio de 
requerimento dirigido à Comissão do Processo de  Escolha da Secretaria Municipal de 
Educação e será analisada  pela própria Comissão, que deverá comunicar da decisão às 
respectivas Unidades Escolares.

Art. 45  Deferida a Permuta, será vedada a desistência.

Fase V – Carga Suplementar PII Arte, Educação Física,  Educação Especial e POA
Art. 46 Entende-se por Carga Suplementar de trabalho, o número de horas prestadas 
pelo professor, além daquelas fixadas para a sua jornada de trabalho contratual.
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pela Equipe Diretora da Unidade Escolar, pelo Coordenador do Integral, Diretoria Técnico 
Pedagógica e pelos responsáveis do Programa na SME, caso apresente excesso de 
faltas, inaptidão para exercer a função que foi designada ou que não cumprirem as 
determinações do programa, ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Educação 
e ficarão  impedidos de participar do processo de escolha no ano seguinte, neste 
programa.

Seção V – Programa De Oficina De Aprendizagem – POA
Art. 63 Os professores do Ensino Fundamental interessados em desenvolver projetos/
atividades Programa de Oficina de Aprendizagem – POA, deverão fazer sua escolha na 
Fase de Substituição.

Art.64 Os professores que ministrarão aulas no Programa de Oficina de Aprendizagem, 
terão normatização específica (anexo III).

Art.65 Os professores do Ensino Fundamental que escolheram classes regulares, até a 
fase da substituição, não poderão desistir das mesmas para participar do Programa de 
Oficina de Aprendizagem ao longo do ano letivo de 2017.

Art. 66  O professor do Ensino Fundamental terá sua carga horária de 36 horas, em uma 
mesma Unidade Escolar,  distribuída da seguinte forma:
I- 24 horas - atendimento aos alunos do Programa de Oficina de Aprendizagem, podendo 
ter alternância de horário, conforme necessidade da Unidade Escolar (período manhã e 
tarde).
II- 6h - cumprimento de Hora Atividade dirigida com alternância nos períodos manhã e 
tarde;
III-  6h - planejamento em local de livre escolha.

Art. 67 O desenvolvimento das atividades do Programa de Oficina de Aprendizagem, 
ministradas pelo professor efetivo da Educação Infantil, ocorrerá no período contrário 
ao de aula, quatro vezes por semana, de terça à sexta-feira, com duração de 4 (quatro) 
horas em cada dia, em uma mesma Unidade Escolar, por meio da Carga Suplementar, se 
houver saldo.

Art. 68 Os professores que possuem vínculo empregatício em outra rede, não poderão 
ministrar aulas no POA, devido a carga horária.

Art. 69 O professor que escolher trabalhar no POA não poderá desistir para escolher 
classe regular, durante o ano letivo de 2017.

Art. 70 Os Professores que optarem em atuar no POA, serão avaliados sistematicamente 
pela Equipe Gestora da Unidade Escolar, pela Diretoria Técnico Pedagógica e pelos 
responsáveis do Programa na SME, caso apresente excesso de faltas, inaptidão 
para exercer a função que foi designada ou que não cumprirem as determinações do 
programa, ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Educação e ficarão  impedidos 
de participar do processo de escolha no ano seguinte, neste programa.
Seção VI - Das Funções designadas pelo Secretário Municipal de Educação.

Art. 71 Os Professores, que em 2017 forem desempenhar as funções designadas pelo 
Secretário Municipal de Educação participarão apenas até fase I, escolha da sede de 
Lotação.

Parágrafo 1º – Os Professores citados no “caput” deste artigo que, por algum motivo, 
deixarem de exercer suas funções durante o ano letivo, poderão voltar para a sua Sede 
de Lotação, ou escolher às classes e ou aulas livres ou as ocupadas por professores 
contratados pela Lei 4550/2001 ou por Carga Suplementar. 

Parágrafo 2º – Caso não tenham a Sede de Lotação, ficarão à disposição da Secretaria 
Municipal de Educação.

Capítulo VII - Das Disposições Finais
Art. 72 Os professores que escolherem classes na EMEF Barão de Jacareí deverão 
acompanhar os alunos nas aulas de Educação Física e permanecer junto com o 
professor especialista, pois esta aula é realizada fora da Unidade Escolar. 

Art. 73 Os Professores em efetivo exercício que no decorrer do ano letivo de 2017 
ficarem sem as suas classes e ou aulas ou escolas, por motivo de desativação, ficarão 
a disposição da Secretaria Municipal de Educação que poderá atribuir às classes e ou 
aulas livres ou as ocupadas por professores contratados pela Lei 4550/2001, por Carga 
Suplementar ou definir novo local de trabalho.

Art. 74 Serão lavradas Atas das Fases que compõem o Processo de Escolha de escola e 
classes e  ou aulas, nomeando os Professores  presentes, as classes e os períodos que 
assumiram e relatando os professores ausentes.

Art. 75 Os Professores que se efetivarem após o encerramento da inscrição do referido 
Processo , escolherão as classes e ou aulas oferecidas pela Secretaria Municipal de 
Educação de acordo com a classificação do concurso.

Art. 76 Os Professores que trabalham ou forem trabalhar em outra secretaria, não 
participarão do referido  processo, tendo a sua pontuação congelada.

Parágrafo 1º- Os Professores citados no “caput” deste artigo participarão do referido 
processo no momento que retornarem oficialmente à Secretaria Municipal de Educação, 
não cabendo apresentação do tempo de serviço e cursos do período que ficou em outra 
secretaria

Parágrafo 2º- Os professores que retornarem durante o ano letivo, ficarão a disposição 
da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 77 Os Professores que durante o ano letivo de 2017 retornarem do Artigo 113, 
poderão voltar para a sua Sede de Lotação, ou escolher às classes e ou aulas livres ou 
as ocupadas por professores contratados pela Lei 4550/2001 ou por Carga Suplementar, 
ou ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 78 As fases do Processo de  Escolha de escola e classe e ou aulas contempladas 
nesta Resolução deverão ser feitas pessoalmente pelo Professor e na impossibilidade do 
comparecimento do mesmo, poderá ser feita por procuração com firma reconhecida ou 
por instrumento público (registro em cartório).

Art. 79 O professor deverá se comprometer com o desenvolvimento do Projeto Político 
Pedagógico da escola em que irá atuar em 2017.

Art. 80 A hora atividade dos professores da Rede Municipal de Ensino, será definida em 
Resolução própria que será publicada em Boletim Oficial do Município.

Art. 81 Integram esta Resolução os anexos:
I- Cronograma do Processo de Escolha 
II- Normatização do Processo de Escolha
III- Normatização do POA

Parágrafo único: Para os Professores que optarem pela Carga Suplementar, não será 
concedida as Horas Atividades em local de livre escolha.

Art. 47 As atribuições  e o saldo para carga suplementar serão validadas pelo Secretário 
Municipal de Educação.

Parágrafo único – O professor que assumir classe e ou aula a título de Carga 
Suplementar será avaliado sistematicamente pela Direção da Escola, pelo setor 
competente da Secretaria Municipal de Educação, garantindo assim a qualidade de 
ensino ministrada e a sua permanência contemplada pela Carga Suplementar em 2017.

Art. 48 A  Escolha  como Carga Suplementar ocorrerá de acordo com a classificação 
geral, seguindo listagem divulgada pela Comissão do Processo de  Escolha da Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com o saldo disponível.

Art. 49 As atividades de contraturno dos Programas Educamais também serão atribuídas 
por meio de Carga Suplementar aos Professores de Educação Física, se houver saldo.

Art. 50 As aulas de Arte da Educação de Jovens e Adultos serão atribuídas somente por 
meio de carga suplementar.

Art. 51 Os professores efetivos da Educação Infantil com carga horária de 24h, poderão 
completar sua carga horária por meio da carga suplementar (16h) no POA, de acordo 
com o que dispõe no artigo 67.
 
Art. 52 Assumindo a Carga Suplementar, o professor deverá seguir o calendário escolar 
homologado da sua sede de lotação e de frequência.

Art. 53 Ao assumir a Carga Suplementar, o professor deverá ter conhecimento que 
poderá perdê-la mediante o ingresso ou retorno do professor titular. 

Capítulo III - Das Disposições Especiais.

Seção I - Do Professor Readaptado ou com Restrição Laboral
Art. 54 Os professores readaptados ou com restrição laboral para não assumir sala de 
aula, participarão exclusivamente do Processo de Inscrição.

Art. 55 Caberá a Secretaria Municipal de Educação encaminhar os Professores 
readaptados ou com restrição laboral aos locais onde prestarão os serviços, atendendo 
as restrições médicas.

Art. 56 Os Professores que durante o ano letivo de 2017 tiverem alta da readaptação 
ou da restrição laboral, retornarão para sua sede de lotação ou ficarão a disposição da 
Secretaria Municipal de Educação para assumir classe e ou aula ou escolas ocupadas 
por professores contratados pela Lei n. º 4550/01 ou por Carga Suplementar. 

Seção II - Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 57  As classes da Educação de Jovens e Adultos das etapas iniciais do Ensino 
Fundamental, serão escolhidas semestralmente de acordo com cronograma (anexo I) 
obedecendo à classificação geral.

Parágrafo 1º -  As classes da 1ª etapa de alfabetização deverão permanecer com o 
mesmo Professor até o término da referida etapa.

Parágrafo 2º - O Professor mencionado no “caput” deste artigo, que ficar sem classe 
para o semestre letivo, terá a função definida pela Secretaria Municipal de Educação.

Seção III – Da Educação Especial
Art. 58 Os Professores que atuam na Educação Especial, participarão do Processo de 
Escolha na Secretaria Municipal de Educação, em data e local previsto pelo cronograma 
(anexo I), obedecendo a classificação geral e os seguintes critérios:

I- Atendimento Educacional Especializado: habilitação ou formação exigida para o 
concurso de ingresso da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino ou graduação 
em áreas afins;
II- Atendimento Educacional Especializado: Deficiência Auditiva e Intérprete de Libras 
- habilitação ou formação exigida para o concurso de ingresso à Rede Municipal de 
Ensino e apresentar certificado de Proficiência em Libras expedido pelo MEC ou Pós 
graduação em libras (Educação de surdos e / ou tradução e interpretação em libras) 
certificado de conclusão de curso de Libras de no mínimo 120 (cento e vinte) horas, 
emitido por órgão reconhecido ou Habilitação ou Especialização em Deficiência Auditiva/ 
Audiocomunicação com carga horária de Libras,
III- Atendimento Educacional Especializado: Deficiência Visual - habilitação ou formação 
exigida para o concurso de ingresso à Rede Municipal de Ensino e certificado de Braile 
com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas em Braile e 30 (trinta) horas de 
Soroban.

Parágrafo único – Os serviços de apoio a que se refere o inciso I deste artigo ocorrem 
nas escolas e  serão atribuídos em blocos.

Seção IV – Do Integral
Art. 59 Os professores do Ensino Fundamental interessados em desenvolver projetos/
atividades educacionais no Programa Educação em Tempo Integral (PETI) deverão fazer 
sua escolha na Fase de Substituição.

Art. 60 O professor do Ensino Fundamental para atuar na Oficina Educacional de 
Acompanhamento Pedagógico (Letramento e Matemática) do PETI terá sua carga 
horária de 36 horas distribuída da seguinte forma:
I. 25 horas - atendimento aos alunos do Programa Educação em Tempo Integral, com 
alternância de horário (período manhã e tarde), conforme necessidade da Unidade 
Escolar.
II. 5 horas - cumprimento de Hora Atividade dirigida podendo ter alternância de horário;
III. 6 horas - planejamento em local de livre escolha.

Art. 61 Os professores de Educação Física e Arte, interessados em atuar  na Oficina 
Esportiva e Cultural do PETI, deverão escolher no ato da  Escolha  do seu segmento e 
terá sua carga horária distribuída da seguinte forma:
I – Professores com a carga horária de 24 horas: 
a) 20 horas - atendimento aos alunos do Programa Educação em Tempo Integral, sendo 
10 horas no período da manhã e 10 horas no período da tarde;
b) 2h - cumprimento de Hora Atividade dirigida;
c) 2h - planejamento em local de livre escolha.
II– Professores com a carga horária de 30 horas: 
a) 20 horas - atendimento aos alunos do Programa Educação em Tempo Integral, sendo 
10 horas no período da manhã e 10 horas no período da tarde;
b) 5h - cumprimento de Hora Atividade dirigida;
c) 5h - planejamento em local de livre escolha.

Art. 62 Os Professores que optarem em atuar no PETI, serão avaliados sistematicamente 
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Art. 82 Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Processo de  Escolha  da 
Secretaria Municipal de Educação e definidos pelo Secretário Municipal de Educação.

Art. 83 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições contrárias. 
Jacareí,04 de outubro  de 2016
Altair de Campos Mello
Secretário Municipal de Educação Interino
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I - CRONOGRAMA DE ESCOLHA DE ESCOLA E CLASSES E OU AULAS – 
2016/2017
 
DATA/HORÁRIO: 07 de outubro.
ETAPA: Publicação da Resolução no Boletim Oficial.
RESPONSABILIDADE: Presidente da Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO: 11,13 e 14 de outubro na Unidade Escolar.
ETAPA: Convocação por escrito  para inscrição a todos os professores da Rede 
Municipal de Ensino e divulgação da publicação do novo processo.
RESPONSABILIDADE: Diretores das Unidades Escolares.

DATA/HORÁRIO: 11 à 14 de outubro na Unidade Escolar.
ETAPA: Composição da Comissão da U.E. e registro no livro de escolha da UE.
RESPONSABILIDADE: Diretores das Unidades Escolares.

DATA/HORÁRIO: 17 à 21 de outubro  na Unidade Escolar.
ETAPA: Inscrição dos Professores para o Processo de Escolha.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Unidade Escolar.

DATA/HORÁRIO: 17à 28 de outubro na Unidade Escolar.
ETAPA: Conferência e validação da documentação entregue.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Unidade Escolar.

DATA/HORÁRIO: Até 31 de outubro na Gerência Supervisão de Ensino - Horário: até as 
16h.
ETAPA: Entrega de Requerimento e Tabela de Pontuação p/ Digitação. 
RESPONSABILIDADE: Diretores das Unidades Escolares.

DATA/HORÁRIO: 31 de outubro à 11 de novembro.
ETAPA: Digitação / atualização da pontuação e conferência.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal Educação.

DATA/HORÁRIO: 10 de novembro nas Escolas Municipalizadas.
ETAPA: Atribuição de período / ano aos professores do Estado em sistema de parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação.
RESPONSABILIDADE: Diretores das Unidades Escolares.

DATA/HORÁRIO: 11 de novembro na Gerência Supervisão de Ensino Horário: até as 
14h.
ETAPA:  Entrega da cópia da ata da atribuição de período dos  professores do Estado 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação
RESPONSABILIDADE: Diretores das Unidades Escolares.
 
DATA/HORÁRIO: 16 de novembro na SME  Horário: 14h.
ETAPA: Publicação das Listagens na Secretaria Municipal de Educação.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.
 
DATA/HORÁRIO: 16 de novembro na Gerência de Supervisão de Ensino - Horário: 14h.
ETAPA: Retirada da Tabela de Pontuação digitada.
RESPONSABILIDADE: Diretores das Unidades Escolares.  

DATA/HORÁRIO: 21 de novembro na Gerência de Supervisão de Ensino -  Horário: das 
8h às 16h30.
ETAPA: Entrega de requerimento de recursos com a pasta de documentos.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Unidade  Escolar e Diretores.

DATA/HORÁRIO: 22 à 25 de novembro na Secretaria na Municipal de Educação.
ETAPA: Julgamento dos Recursos.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO:  28 de novembro na Secretaria Municipal de Educação  - Horário: 16h.
ETAPA:  Publicação da Classificação Geral Pós recurso, (se houver alteração na 
classificação geral).
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO: 29 de novembro na Secretaria Municipal de Educação, na Sala de 
Formação –  Horário: 18h.
ETAPA: Escolha da Sede de Lotação para os Professores de Arte. 
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO: 29 de novembro na Secretaria Municipal de Educação, na Sala de 
Reunião – Horário: 18h.
ETAPA: Escolha da Sede de Lotação para os Professores Educação Especial.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação

DATA/HORÁRIO:  30 de novembro na Secretaria Municipal de Educação, na Sala de 
Reunião - Horário: 18h.
ETAPA:  Escolha  da Sede de Lotação para os Professores Educação de Jovens e 
Adultos -  EJA.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO:  30 de novembro (classificação do número 01 ao 250) e 02 de 
dezembro (classificação a partir 251)  na Secretaria Municipal de Educação, no 
Auditório - Horário: 18h30.
ETAPA:   Escolha da Sede de Lotação para os Professores do Ensino Fundamental.
RESPONSABILIDADE:   Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO:  01 de dezembro na Secretaria Municipal de Educação, na Sala de 
Formação - Horário: 18h.
ETAPA:  Escolha  da Sede de Lotação para os Professores Educação Física.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO: 05 (classificação do número 01 ao 160)  e 06 (classificação a partir 
161) de dezembro na Secretaria Municipal de Educação, no Auditório - Horário: 18h30.
ETAPA: Escolha da Sede de Lotação para os Professores da Educação Infantil.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO: 26 de janeiro 2017 na Gerência Supervisão de Ensino  - Horário: das 
08h às 15h.

ETAPA: Permuta.
RESPONSABILIDADE: Professores interessados na permuta.

DATA/HORÁRIO: 27 e 30 de janeiro 2017 na Secretaria Municipal de Educação.
ETAPA: Análise da Permuta.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

DATA/HORÁRIO: 31 de janeiro  2017 na Secretaria Municipal de Educação - Horário: 
14h.
ETAPA: Resultado da Permuta.
RESPONSABILIDADE: Comissão da Secretaria Municipal de Educação.

As datas das fases de substituição, carga suplementar e mudança de segmento, serão 
publicadas posteriormente.

Comissão do Processo de Escolha da Secretaria Municipal de Educação. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO II
NORMATIZAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA PROCESSO DE ESCOLHA  2016/2017 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO Nº 
03/2016
TABELA DE PONTUAÇÃO

Campo A – Tempo de Serviço

A1 – Tempo de Serviço na SME de Jacareí:  (ano em curso, somente  o tempo de 
professore efetivo na RME Jacareí).
Será considerado o Tempo de Serviço de Efetivo Exercício na Rede Municipal de 
Ensino, no período de 07/10/2015 a 06/10/16, inclusive os professores readaptados e de 
afastamento superior a 60 dias – Junta Médica no ano em curso – 07/10/15 a 06/10/16. 
Para os professores que irão fazer pela primeira vez a inscrição, contar  da data de 
efetivação até 06/10/16.
Documentos exigidos: 
- Atestado de Frequência expedido pelo Diretor da Unidade Escolar.
Multiplica-se o total de dias corridos por 0,02 (dois centésimos).

A2 – Tempo de serviço no magistério em geral  (para os professores que ainda não 
participaram do processo):
Serão computados os dias de Regência de aula nas Redes: Municipal (professor 
eventual e substituto)  /  Estadual / Particular desde que não concomitantes, mediante 
a apresentação dos documentos em dias /período, até a data da sua efetivação na RME:
- Afs
- Ficha Cem 
- Xerox da Carteira Profissional (folha de rosto e folha com registro de admissão e 
demissão como docente) com comprovante de tempo de serviço expresso em dias de 
efetivo exercício, expedido por autoridade competente.
- Declaração de Tempo de Serviço.
Multiplica – se o total de dias corridos por 0,01 (um centésimo).

A3 – Assiduidade em regência de classe ou turma (ano em curso):        
Será considerado como Tempo de Regência em classe ou turma os docentes da Rede de 
Ensino Municipal de Jacareí, o ano em curso – 07/10/15 a 06/10/16.
Deverão ser descontadas todos os tipos de faltas com exceção da:
Afastamento de gala;
Acidente de trabalho;
Licença gestante;
Licença paternidade;
Serviço obrigatório por lei;
Licença luto,
Licença prêmio.

Multiplica – se o total de dias corridos por 0,02 (dois centésimo)

Considera-se Regência em classe ou turma para:
Professores que ministram aulas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Educamais e 
Escola de Tempo Integral;
Professores que atuam na Educação Especial nos segmentos: Atendimento Educacional 
Especializado – AEE, Deficiência Auditiva e Visual;
Professores de reforço;
Apoios Pedagógicos;
Coordenadores do Integral 
 
A4 – Assiduidade em Hora Atividade (ano em curso):        
Será considerado a assiduidade em Hora Atividade para os docentes em regência de aulas 
ou  classes da Rede de Ensino Municipal de Jacareí, o ano em curso – 07/10/15 a 06/10/16, 
Deverão ser descontadas todos os tipos de faltas com exceção da:
Afastamento de gala;
Acidente de trabalho;
Licença gestante;
Licença paternidade;
Serviço obrigatório por lei;
Licença luto,
Licença prêmio.

Multiplica – se o total de dias trabalhados por 0,002 (dois milésimos)

Campo B – Titulação na Área de Educação (somente para certificados de cursos ainda 
não apresentados)

B1 – Doutorado:
 Serão atribuídos 10 (dez) pontos aos professores que apresentarem título de Doutor, em 
área afim da Educação.

B2 – Mestrado: 
 Serão atribuídos 10 (dez) pontos aos professores que apresentarem títulos de Mestre, em 
área afim da Educação.

B3 - Pós – Graduação (Lato Sensu):
 Serão atribuídos 2 (dois) pontos aos professores que apresentarem Certificado de 
Conclusão de Curso de Pós – Graduação (Lato Sensu) com o mínimo de 360  (trezentos e 
sessenta) horas, em área afim da Educação.
Cursos de pós-graduação a distância em área afim da Educação somente serão validados: 
• os cursos credenciados pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura; 
• a apresentação de 01 (um) certificado por ano/curso. 

B4 – Graduação na área da educação:
Serão atribuídos 5 (cinco) pontos aos professores que apresentarem Comprovante de 
Conclusão  ou Histórico Escolar ou Registro do MEC dos cursos de Licenciatura Plena, 
na área de educação, desde que o professor apresente obrigatoriamente o diploma que o 
habilitou para o cargo.
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Atenção: A graduação, quando inerente ao exercício do cargo, não será considerada para 
efeito de contagem de pontos.

Campo C – Cursos de Capacitação na Área de Educação 
Será considerada a data ou período de realização do curso de capacitação e não data de 
expedição do certificado.
Não serão considerados os certificados que:
a carga horária não estiver explícita.
constar  rasuras de qualquer espécie.
foram realizados concomitante com o horário de trabalho.
o original não for apresentado para autenticação do certificado.
a conclusão do curso ocorra após 06/10/16.

Cursos de Capacitação on-line na área de educação serão validados mediante: 
• a apresentação de comprovante dos cursos contendo: nome do curso, conteúdo estudado, 
data, carga horária, carimbo da instituição ou logotipo, assinatura do responsável ou 
assinatura digital.
• o número de horas de cursos realizados nesta modalidade não ultrapassarem 80 horas 
ano/curso. 
Deverá ser validado pela Comissão da Unidade Escolar.

Cursos de 07/10/15 a 06/10/16: Multiplica-se por 0,02 (dois centésimos) de pontos pelo 
total de horas em cursos. 

Cursos no período de 5 anos anteriores a contratação: (somente para os professores 
que ainda não participaram do processo) 
Multiplica – se por 0,02 (dois centésimos) de pontos o total de horas dos cursos realizados 
no período de 5 anos anteriores a data de contratação até 06/10/16.

Campo D – Aprovação em concurso público
Será considerado 0,5 (cinco décimos) pontos por aprovação em concurso público, na área 
educação, nos últimos três anos, exceto o de ingresso na rede Municipal de Educação.
Deverão apresentar a cópia do boletim oficial que comprove a aprovação ou documento 
comprobatório, o mesmo deverá permanecer na pasta de remoção com a data da 
apresentação.

Coluna Correções:
Deverá ser preenchida nos casos em que houver diferenças do número de dias e horas 
apontados pelo professor. A comissão da U.E. então, deverá registrar o número de dias 
e horas o qual o professor faz jus. Se não houver correção, o preenchimento deve ser feito 
com (OK).

Coluna Professor:
As informações deverão ser fornecidas pelo professor mediante documentação e são de 
responsabilidade do próprio interessado. O professor deverá efetuar a multiplicação pelo 
valor estipulado na tabela.

Tabela de Pontuação:
a)  Será enviada para a U.E. em duas vias: Professor e Escola, que após o preenchimento, 
ciência e conferência do professor, deverá ser entregue a presidente da Comissão da U.E.. 
Uma via ficará com o professor e a outra encaminhada para SME e após digitação será 
devolvida à U.E,  que deverá, obrigatoriamente, arquivar na Unidade Escolar, em local 
próprio, por três anos.

Pasta do Professor: Deverá ficar em posse da Comissão da U.E. até o final do processo 
2016 / 2017.

ORIENTAÇÕES GERAIS

1  CONVOCAÇÃO:
Todos os Professores convocados deverão assinar o Livro do Processo de Escolha 
(remoção) da Unidade Escolar como ciência do início do Processo 2016 / 2017. Os 
professores afastados por Artigo 113 deverão ser convocados através de um telegrama e 
este anexado aos registros do processo.

2  REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO:
a)  O professor deverá escrever a modalidade do concurso a qual tem a sua classificação.
b)   Aos professores que tiverem filhos menores de 18 anos, até a data da inscrição, deverão 
apresentar uma cópia da certidão de nascimento, que será anexada à documentação. A 
comissão do Processo de Escolha  da U.E. deverá conferir o número de filhos preenchidos 
no requerimento de inscrição com as certidões de nascimento.
c)  Ao declarar sua situação funcional, em caso de readaptação, especificar a data da 
próxima avaliação médica (anexar xerox do último encaminhamento médico).
d) Na situação funcional o professor deverá descrever a situação/função. Exemplo: 
Readaptada/Apoio Administrativo.

3. MUDANÇA DE SEGMENTO:
Os professores que desejarem mudar de segmento deverão preencher o formulário, no 
ato da inscrição, e entregá-lo junto com a documentação. A Comissão do Processo de 
Escolha da Unidade Escolar encaminhará à SME para validação.

4. ATRIBUIÇÃO DE ANO NA UNIDADE ESCOLAR:
A atribuição de ano na Unidade Escolar ocorrerá sob a responsabilidade do diretor, 
somente aos Professores do Estado, em sistema de parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação.

5. Todos os impressos  do Processo de Escolha 2016/2017 deverão ser preenchidos com 
o nome completo do professor e com número de matrícula, SEM O DIGITO (IREMOS 
ATUALIZAR O SISTEMA)

6. Na ficha de requerimento de inscrição, no campo “números de documentos entregues”, 
deverão ser contados todos os documentos entregues neste processo de inscrição, 
inclusive o requerimento de inscrição.

7. As informações fornecidas são de responsabilidade do professor e a conferência da 
Comissão de Escolha da Unidade Escolar, caso haja inverdades na documentação ou nas 
informações apresentadas, serão tomadas as medidas cabíveis.

8. Ressaltamos os documentos que serão entregues na SME, conforme data prevista no 
cronograma:
a) Requerimento de inscrição
b) Tabela de pontuação
c) Solicitação da mudança de segmento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO III
NORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA DE OFICINA DE APRENDIZAGEM - POA

I-  As atividades do Programa de Oficina de Aprendizagem serão destinadas aos alunos 
dos 2os, 3os , 4os e 5os anos do Ensino Fundamental com defasagem e/ou dificuldade de 

aprendizagem não superadas no cotidiano escolar. 
II-  As atividades citadas acima deverão ocorrer, no mínimo, duas vezes por semana ao 
aluno, no período contrário ao que ele está regularmente matriculado, salvo em casos 
específicos a serem analisados pela equipe da Diretoria Técnico-Pedagógica.
III-  Caberá à Equipe Gestora das Unidades Escolares do Ensino Fundamental: 
a) elaborar um projeto inicial, de acordo com orientação da Gerência Técnico Pedagógica, 
que contenha a justificativa, os objetivos, o nome/ano dos alunos que serão atendidos 
no Programa de Oficina de Aprendizagem e o cronograma de atendimento contendo o 
período de Hora Atividade do professor e horário de atendimento aos alunos;. 
b) tomar providências junto aos responsáveis no caso de alunos não frequentes na oficina. 
A Equipe Gestora deverá realizar o desligamento e registrar em documento específico, as 
situações em que os responsáveis desistirem do atendimento, dando ciência aos mesmos 
de que os estudos de recuperação paralela são obrigatórios ( lei 9394/96, art 24, § V, 
alínea e) e de sua responsabilidade sobre a não garantia desse direito ao aluno;
c) avaliar sistematicamente o desempenho dos professores, por meio de instrumentos 
diversificados; 
d)  avaliar e registrar devolutiva no planejamento das aulas destes professores,
e)  acompanhar a efetividade do trabalho desenvolvido, por meio de instrumentos que 
demonstrem o avanço dos alunos atendidos. 
IV- Caberá aos docentes responsáveis pelas aulas do Programa de Oficina de 
Aprendizagem: 
a) elaborar um planejamento que contenha os conteúdos e habilidades que serão 
trabalhados em cada turma; 
b) desenvolver atividades significativas e diferenciadas capazes de levar o aluno a superar 
as dificuldades apresentadas; 
c) avaliar sistematicamente o desempenho do aluno, por meio de instrumentos 
diversificados, emitindo ao final de cada bimestre um parecer sobre o desenvolvimento 
do aluno; 
d)  registrar sistematicamente, os avanços e dificuldades do aluno e redirecionar o trabalho 
quando necessário; 
e) desenvolver trabalho em conjunto com a professora da sala regular e a equipe gestora 
da Unidade Escolar, participando ativamente dos momentos de estudo;
f)  realizar controle de assiduidade acompanhando os alunos do Programa de Oficina de 
Aprendizagem, por meio de relatório de frequência,
g) comunicar a Equipe Gestora e a professora da sala regular, sobre os alunos não 
frequentes. 
V-  O Orientador Pedagógico/Apoio Pedagógico deverá garantir o vínculo dos profissionais 
envolvidos visando a aprendizagem do aluno, bem como a troca de informações entre 
eles. 
VI-  As atividades do Programa de Oficina de Aprendizagem serão: 
a) orientadas e avaliadas sistematicamente, pelo Orientador/Apoio Pedagógico; 
b) acompanhadas pela Equipe Gestora da Escola,
c) supervisionadas pelos profissionais da Diretoria Técnico Pedagógica, por meio de 
relatórios/orientações emitidos pela equipe Gestora da Escola. 
VII-  Para os alunos dos 1os anos do Ensino Fundamental que estão com defasagem e/ ou 
dificuldade de aprendizagem, as atividades de recuperação contínua ocorrerão em sala de 
aula, a partir das avaliações diagnósticas e contínuas. 
VIII- As atividades do Programa de Oficina de Aprendizagem dos 2os, 3os, 4os e 5os anos 
não eximem o trabalho docente de recuperação contínua com os alunos, em sala de aula, 
a partir das avaliações diagnósticas e contínuas. 
IX- As Unidades Escolares deverão manter registros atualizados dos alunos encaminhados 
ao Programa de Oficina de Aprendizagem afim de possibilitar à Equipe Escolar e à 
Secretaria Municipal de Educação, condições para um efetivo acompanhamento à situação 
escolar dos mesmos. 

Denominação Programação VALORES ANO 2016

R$ R$
Média e Alta Complexidade 2.589.667,60 21.214.283,81
CEO- Centro de Especialidade 
Odontológica 16.500,00 132.000,00
PAB  - Fixo 428.446,00 3.856.014,00
Assistência Financeira Complementar 41.421,90 321.742,20
Fortalec. De Pol. Afetas à Atuação  da 
Estretégia de ACS 2.180,10 16.933,80
PACS Programa Agentes Comunitário de 
Saúde 95.316,00 767.598,00
PSB- Programa Saúde Bucal 22.300,00 153.870,00
NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família 20.000,00 160.000,00
PMAQ- Programa de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade 46.600,00 396.700,00
Programa Melhor em Casa 0,00 50.000,00
Programa Saúde na Escola 0,00 0,00
PSF - Programa Saúde da Família 144.000,00 1.128.000,00
Incentivo PSF 0,00 0,00
FAN 0,00 27.000,00

CAPS I - Incentivo ao Custeio 
0,00 20.000,00

SRT - Incentivo ao Custeio 

0,00 20.000,00

Programa de Vigilância Epidemiológica e 
Controle    de Zoonoses

100.670,91 760.686,16
DST/HIV 60.085,14 300.425,70

BLAFB AFB- Assistência Farmacêutica Básica
90.450,20 814.051,80

3.657.637,85 30.139.305,47
RECURSOS 
ESTADUAIS Fundo a Fundo

295.470,41 R$ 980.101,07

Campanha Todos Contra Aedes Aegypti
R$ 50.280,00

Investimento-Aquisição de Ambulância
0,00 R$ 91.800,00

295.470,41 1.122.181,07

3.953.108,26 31.261.486,54
Fonte:SF/SS

INFORMATIVO SUS – 08/2016
Informamos à população e ao COMUS o recebimento de recurso de outras 
esferas governamentais como segue:

RECURSOS  FEDERAIS

BLMAC

BLATB

SUB TOTAL

TOTAL GERAL

BLGES

BLVGS

SUBTOTAL

OUTROS 
RECURSOS 
ESTADUAIS
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AVISO AO PÚBLICO
Em atendimento à Lei Federal nº 8.666/93
Relação de Compras efetuada no mês de Setembro/2016
O Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ comunica ao público em geral que, 
encontra-se publicado e afixado no saguão de sua sede, a Rua Antonio Afonso, nº 513 – Centro 
- Jacareí, a relação de todas as compras realizadas no período compreendido entre os dias 01 
a 30 de Setembro/2014.
ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS - Presidente do IPMJ

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 005/2015
Contratante: Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ 
Contratada: PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Objeto: prorrogação do Contrato nº 005/2015, de limpeza e conservação das instalações do 
IPMJ
Valor: R$ 70.606,32 (setenta mil, seiscentos e seis reais e trinta e dois centavos), a serem pagos 
em prestações mensais de R$ 5.883,86 (cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e 
seis centavos)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 1º de outubro de 2016.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.16
Empenho: 448/2016
Data da Assinatura: 29 de setembro de 2016
Celebrantes: Ana Carolina Neves Alves Ramos e Priscila Letícia Garcia Siqueira

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS, Presidente do Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Considerando a Resolução nº 02/2002 – TCA nº 34.554/026/02, de 20/12/2002, que estabelece 
regras a serem observadas pela Administração Municipal Direta e Indireta, relativas às 
informações sobre os atos concessórios de aposentadorias e pensões;
Considerando, ainda, os artigos 222 e seguintes da Lei Complementar nº. 13 de 07/10/1993 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí.
Resolve: 
Portaria nº 171/2016
Art. 1º – CONCEDER promoção por efetivo serviço prestado nessa Autarquia – Plano de 
Carreira – aos seguintes servidores:
MATR. ..NOME .................................................% ...... A PARTIR DE
1626......Thais Priante Storni de Andrade .........12 ..... Outubro/2016

Portaria nº 68/2016
Aplica, em decorrência de processo administrativo disciplinar, penalidade de advertência à 
servidora Cristiane Silva Fidélis Rosa, ocupante do cargo efetivo de confiança de Chefe de 
Cerimonial.
ARILDO BATISTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
Considerando o relatório e parecer conclusivo da Comissão Processante no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 073/2016, nos termos estatutários e do Decreto Municipal nº 
630/2010,
RESOLVE:
Art. 1º - APLICAR à servidora Cristiane Silva Fidélis Rosa, ocupante do cargo efetivo de confiança 
de Chefe de Cerimonial, a penalidade de advertência pela não observância aos incisos III e XIV 
do artigo 226 da Lei Complementar nº 13, de 7 de outubro de 1993 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí.
Art. 2º - Determinar ao Departamento de Pessoal do Legislativo o registro da penalidade no 
prontuário da servidora.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
AFIXE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Jacareí, 30 de setembro de 2016.
ARILDO BATISTA - Presidente

Portaria n.º 69/2016
Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira na Câmara 
Municipal de Jacareí para o exercício de 2016 e dá outras providências.
ARILDO BATISTA, Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, no uso das atribuições legais,
Considerando as normas gerais contidas na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e 
as diretrizes fixadas na Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000; e
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2016 e o consequente 
levantamento do Balanço serão efetuados por meio de Sistema de Execução Orçamentária, 
envolvendo providências cujas formalizações devem ser prévia e adequadamente ordenadas,
Resolve:
Art. 1.º Para o encerramento do exercício financeiro de 2016 ficam definidas as seguintes datas 
limites:
30 de novembro, para emitir empenhos de despesas de custeio e capital, exceto os referentes a 
gastos com pessoal e os decorrentes das licitações em andamento;
5 de dezembro, para enviar à Contabilidade as notas fiscais referentes aos recebimentos de 
material de consumo e material permanente; e
12 de dezembro, para enviar à Contabilidade a nota fiscal referente ao abastecimento de 
combustível.
Art. 2.º A execução orçamentária da despesa observará o princípio da anualidade do orçamento 
e o regime de competência.
Art. 3.º As despesas orçamentárias legalmente contratadas, empenhadas e não pagas até 
31 de dezembro de 2016 serão inscritas em restos a pagar, distinguindo-se os restos a pagar 
processados dos restos a pagar não processados, conforme disposto no art. 36 da Lei Federal 
n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo consideram-se:
I. restos a pagar processados: as despesas que completaram o estágio da liquidação e que se 
encontram prontos para pagamento; e
II. restos a pagar não processados: as despesas que concluíram o estágio do empenho e que se 
encontram, em 31 de dezembro de 2016, pendentes de liquidação e pagamento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Jacareí, 3 de outubro de 2016.
ARILDO BATISTA - Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/2016
HOMOLOGO a decisão da Pregoeira Luana Silvério Alves Passos, para aquisição de 96 caixas 
de papel A4 medindo 210mm X 297mm, com densidade de 75g/m², alcalino, ultra branco – 
caixa contendo 10 resmas de 500 folhas cada, totalizando 5.000 folhas/caixa, de acordo com a 
Licitação - Pregão Presencial nº 08/2016, da Câmara Municipal de Jacareí, à empresa SILVANA 
BAIOCCHI GONÇALVES - EPP, ao valor global de R$ 12,30 por resma, para que produza os 
seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Jacareí, 29 de Setembro de 2016.
ARILDO BATISTA - Presidente

A Secretaria de Saúde, atendendo o artigo 14º da Portaria CVS 4 de 21 de Março de 2011, 
retificado em 31 de março de 2011, faz público que concedeu licença de funcionamento 
aos seguintes estabelecimentos:
No 352440201-865-000287-1-1
Protocolo no 108263/16
Concedido: 29/09/2016
Atividade: Atividades de psicologia e psicanálise
Firma: King & Kawamura Clinica de Terapias Integradas Ltda - ME
End: Praça Padre Anchieta, 54 – Sala 09 – Centro 
Responsável Técnico: Lucimara Aparecida de Souza Name
No 352440201-863-000004-1-8
Protocolo no 107387/16
Concedido: 29/09/16
Atividade: Atividade odontológica – Equipamento – Raio X
Firma: Erica Gaspar Mancilha 
End: Praça Padre Anchieta, 135 – Sala 05 – Centro
Responsável Técnico Principal – Equipamento: Erica Gaspar Mancilha
No 352440201-863-000003-1-0
Protocolo no 107386/16
Concedido: 29/09/2016
Atividade: Atividade odontológica
Firma: Erica Gaspar Mancilha
End: Praça Padre Anchieta, 135 – Sala 05 – Centro 
Responsável Técnico: Erica Gaspar Mancilha
No 352440201-477-000057-1-1
Protocolo no 105803/16
Concedido: 28/09/2016
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Firma: Helba Cristina Naves Panucci - ME
End: Rua Barão de Jacareí, 284 – Centro 
Responsável Técnico: Helba Cristina Naves Panucci
No 352440201-865-000231-1-6
Protocolo no 107442/16
Concedido: 28/09/2016
Atividade: Serviços de Fonoaudiologia 
Firma: Listen Serviços Empresarias S/S Ltda ME
End: Rua Capitão João José de Macedo, 400 – Centro 
Responsável Técnico: Sonia Rogeria Daher 
No 352440201-872-000008-1-7
Protocolo no 24637/16
Concedido: 28/09/2016
Atividade: Atividades de centros de assistência psicossocial 
Firma: Prefeitura Municipal de Jacareí 
End: Avenida Major Acácio Ferreira, 620 – Jardim Leonidia 
Responsável Técnico: Nalia Maria da Glória Severino

CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C.E.V.S.
No 352440201-960-000185-2-0
Protocolo no 105083/16
Concedido: 28/09/2015
Atividade: Cabeleireiros
Firma: Aline Carvalho Medrado 34496841835
End: Avenida Dom Pedro I, 51 – Parque dos Príncipes  
Responsável Legal: Aline Carvalho Medrado

BAIXA DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 
No Processo: 108463/16
Atividade: Serviço de diálise
Firma: Associação Casa Fonte da Vida  
End: Rua Ernesto Duarte, 70 – Parque California 
Responsável Técnico: João Chang
No Processo: 108763/16
Atividade: Pronto Socorro
Firma: Santa Casa de Misericórdia de Jacareí 
End: Rua Antonio Afonso, 119 – Centro  
Responsável Técnico: Paulo Ricardo Botelho Costa 
No Processo: 108328/16
Atividade: Atividade odontológica 
Firma: Anelise Rocha O’Reilly Magalhães 
End: Rua Doutor Lúcio Malta – Sala 02 – Centro
Responsável Técnico: Camila Monteiro da Fonseca 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS
No 7491/2016 José Carlos Correia Cardoso ME 
Conclusão: Auto de Infração No 1258/2016, Auto de Imposição de Penalidade No 
2350/2016: Multa R$ 1.000,00 (Hum mil reais), Notificação de Recolhimento de Multa No 
381 R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE No 2385/2016
Infrator: Lilian Cristina Martins Cardoso ME, com endereço Rua Egidio Valio,  212 – 
Cidade Salvador , com atividade Prestação de serviços contábeis. 
Infração: Sucatas dispostas de forma desordenada e em área sem cobertura, propiciando 
risco para o (Aedes aegypti). Lei Estadual 10.083/1998, Art. 122, item XIX: “Transgredir 
outras normas legais, federais ou estaduais, destinada a promoção, prevenção e proteção 
à saúde” C/C Lei Municipal 3847/96.Lei Municipal 4319/00, Art.19 - Os proprietários 
ou responsáveis por construções, edifícios ou terrenos, qualquer que seja seu uso ou 
finalidade, deverão adotar as medidas indicadas pelas autoridades competentes no sentido 
de mantê-los livres de animais sinantrópicos ou vetores de zoonoses. Parágrafo único: 
Os proprietários ou responsáveis por construções, edifícios ou terrenos deverão impedir 
o acúmulo de lixo, restos de alimentos ou outros materiais que sirvam de alimento ou 
abrigo para animais  sinantrópicos e adotar outras providências a critério das autoridades 
competentes. Auto de Infração No 1216/2016, lavrado em 26/07/2016 pela autoridade 
sanitária Paulo Henrique dos Santos,  credencial No 94935.
Penalidade: Advertência.
O autuado tem prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso, contados da data 
de ciência.

NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 00275/2016
Infrator: ESTER DE SIQUEIRA MELO, RG 23445972, Rua Hilário Villar, n° 95 – Jardim 
Paraíso, Jacareí/SP, CEP 12316-020, conforme Auto de Infração Nº 999/2016 lavrado 
em 19/07/2016, e Auto de Imposição de Penalidade de Multa 1332/2016 lavrado em 
25/08/2016.
Autoridade Sanitária Emerson Almeida Lima, credencial Nº 26164.
Jacareí, 3 de outubro de 2016.
O autuado tem prazo de 30 (trinta) dias para recolher ao órgão arrecadador a importância 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Débora Andrade Rodrigues – Diretora DVS 

Alvarás
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PORTARIA Nº. 153, DE 04 DE OUTUBRO DE 2016.
O Presidente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, DALTON FERRACIOLI 
DE ASSIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR, os candidatos aprovados no Concurso público nº. 001/2015, abaixo 
relacionados à comparecer à Gerência de Recursos Humanos do SAAE Jacareí, sito a rua 
Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, Jacareí – SP, no prazo de 05 (cinco) dias contados a 
partir de 10/10/2016. 
I – THAIS APARECIDA ROSA, portador (a) do RG Nº. 56.071.060-4, para exercer o cargo público 
de Atendente de 0800, referência “04”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 10 de outubro de 2016.
Jacareí, 04 de outubrode 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 154, DE 05 DE OUTUBRO DE 2016
“Concede Licença Prêmio em Pecúnia”
O Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, DALTON FERRACIOLI 
DE ASSIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, ao servidor público, abaixo relacionado, licença prêmio por assiduidade, em 
pecúnia, nos termos dos artigos 119 e 125, da Lei Complementar nº 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí):
I- RUBENS RAMOS CALIXTO, RG. Nº 15.717.693, 26 (vinte e seis) dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 05 de Outubro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE – Jacareí

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
EM ATENDIMENTO À LEI FEDERAL Nº. 8.666/93.
RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.
AVISO AO PÚBLICO.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE comunica ao público em geral que 
se encontra publicada e afixada na Recepção do Departamento Administrativo, à Rua Aparício 
Lorena nº. 120, Jardim Liberdade, Jacareí – SP, a relação de todas as compras realizadas no 
período compreendido entre os dias 01 a 30 de setembro de 2016.
Jacareí, 03 de outubro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis – Presidente do SAAE Jacareí. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 – NOVA DATA.
OBJETO:  Registro de preços para aquisição de cloreto férrico.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: a partir das 9h do dia 20/10/2016.
SESSÃO DE CREDENCIAMENTO: Logo após o credenciamento.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO.
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br e na Gerência de Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 
120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 13h30 – Taxa: R$5,00 (cinco reais), ou c/ 
apresentação de CD-R (ou outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 252 
Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016. 
OBJETO:  Registro de preços para contratação de empresa para manutenção em motores com 
fornecimento de peças.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: a partir das 9h do dia 21/10/2016
SESSÃO DE CREDENCIAMENTO: Logo após o credenciamento.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: LOGO A SEGUIR DO 
CREDENCIAMENTO.
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br e na Gerência de Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 
120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 13h30 – Taxa: R$5,00 (cinco reais), ou c/ 
apresentação de CD-R (ou outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 252 
Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE Jacareí

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016
(Licitação exclusivamente para atender a Lei 147/2014 - ME/EPP).
OBJETO:  Registro de preços para aquisição e carbonato de sódio (barrilha leve).
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: a partir das 9h do dia 24/10/2016
SESSÃO DE CREDENCIAMENTO: Logo após o credenciamento.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
LOGO A SEGUIR DO CREDENCIAMENTO
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br e na Gerência de Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 
120 – Jd. Liberdade – Jacareí - SP - das 08h30 às 13h30 – Taxa: R$5,00 (cinco reais), ou c/ 
apresentação de CD-R (ou outra mídia).
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203 e 252 
Jacareí, 30 de setembro de 2016
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2016 – HOMOLOGAÇÃO.
De acordo com o parecer do(a) pregoeiro(a), HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe a 
favor dos fornecedores: GR IND. COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA e 
M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA EPP.

Jacareí, 30 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 137/2016.
Edital: 014/2016; Mod: Pregão Presencial; Contr; COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS 
EIRELI; Obj: RP para aquisição de materiais de limpeza; Valor: R$ 28.500,00; Vigência: 12 
meses.
Jacareí, 16 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 138/2016.
Edital: 014/2016; Mod: Pregão Presencial; Contr; Y. R. IGLESIAS - EPP; Obj: RP para aquisição 
de materiais de limpeza; Valor: R$ 4.620,45; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 16 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 126/2016.
Edital: 020/2016; Mod: Pregão Eletrônico; Contr; NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME; Obj: RP 
para aquisição de materiais em ferro fundido; Valor: R$ 79.644,40; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 23 de agosto de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 119/2016.
Edital: 019/2016; Mod: Pregão Eletrônico; Contr: HERLAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA - ME; Obj: RP para aquisição de cal hidratada; Valor: 
R$ 27.390,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 22 de agosto de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 141/2016.
Edital: 036/2015; Mod: Pregão Eletrônico; Contr: MARVAN-VR PRODUTOS E SERVIÇOS 
INDUSTRIAIS LTDA - ME; Obj: RP para aquisição de 9.000 sacos de 28,5 Kg de concreto pré 
misturado; Valor: R$ 442.890,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 21 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 139/2016.
Edital: 014/2016; Mod: Pregão Presencial; Contr; DCB COMERCIAL – EIRELI - ME; Obj: RP para 
aquisição de materiais de limpeza; Valor: R$ 3.180,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 16 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 127/2016.
Edital: 020/2016; Mod: Pregão Eletrônico; Contr; ALBACORE HIDRÁULICA, SANEAMENTO E 
IRRIGAÇÃO EIRELI - EPP; Obj: RP para aquisição de materiais em ferro fundido; Valor: R$ 
79.886,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 23 de agosto de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 044/2015. 
Edital: 005/2015; Modal: Tomada de Preços; Contr: PARÂMETRO SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÕES LTDA; Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato;
Vigência: 30 dias, ficando seu término estabelecido para o dia 03/10/2016.
Jacareí, 31 de agosto de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 117/2014
Edital: 004/2014; Mod.: Concorrência; Contrat: PARÂMETRO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES 
LTDA; 
Finalidade: Readequação do objeto contratado, com acréscimo e supressão quantitativa de itens 
de serviços, juntamente com o acréscimo de itens de serviços.
Justificativa: Finalização das obras com a interligação na adutora DN 500mm existente.
Valor do acréscimo quantitativo de itens de serviços: R$ 37.491,09;
Valor de supressão quantitativa dos itens de serviços: R$ 9.639,48;
Valor da inserção de novos itens de serviços: R$ 44.292,41;
Valor resultante do contrato; R$ 1.780.629,67.
Jacareí, 20 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis – Presidente do SAAE Jacareí. 
 
3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 167/2014. 
Edital: 010/2014; Modal: Tomada de Preços; Contr: ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA; Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato;
Vigência: 12 meses, ficando seu término estabelecido para o dia 26/10/2017.
Jacareí, 23 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

APOSTILA: nº. 013/2016 – Ref. Ao Contrato nº. 167/2014, Empresa: ELECTRA PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
especializado para execução de obras civis e poços de visita em redes de água e esgoto. 
Finalidade: Reajuste de 7,97%, resultante do reajuste aplicado anualmente ao contrato. Valor: 
R$ 20.293,03.
Esta despesa será suportada dotação orçamentária nº. 03.03.01, classificação funcional nº. 
17.512.0011, classificação econômica nº. 3.3.90.39.79, sob o empenho nº. 3713/2016 no valor 
de R$ 3.607,65 para 2016, devendo o saldo restante de R$ 16.685,38 ser empenhado na 
dotação orçamentária do ano 2017.
Jacareí, 23 de setembro de 2016. 
Dalton Ferracioli de Assis – Presidente do SAAE Jacareí. 

2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 019/2016. 
Edital: 002/2016; Modal: Convite; Contr: HIDRO ARBOR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME; 
Finalidade: Prorrogação do prazo do contrato;
Vigência: 45 dias corridos, ficando seu término estabelecido para o dia 09/11/2016.
Jacareí, 22 de setembro de 2016.
Dalton Ferracioli de Assis - Presidente do SAAE - Jacareí.

DIRETORIA  ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
AVISO AO PÚBLICO
Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, o Serviço de Regulação de 
Jacareí comunica ao público em geral que se encontra publicada e afixada em Compras, 
no endereço à Rua Armando Salles de Oliveira, 35, a relação de todas as compras 
realizadas no mês de setembro de 2016.
Jacareí, 04 de outubro de 2016.
Nelson Aparecido Junior - Diretor Presidente

1627......Carlos Augusto Zani ............................12 ..... Outubro/2016
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 04 de outubro de 2016.
ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS - Presidente do IPMJ


