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L E I   Nº   6.150/2017
Institui o Plano Municipal de Turismo.
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 instituído o Plano Municipal de Turismo, na forma do Anexo.
Art. 2º  O Plano Municipal de Turismo será implementado nos termos das políticas públicas defi nidas 
nas Leis Orçamentárias, notadamente a Lei Orçamentária Anual - LOA e o Plano Plurianual – PPA.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 14 DE SETEMBRO DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA.

1. APRESENTAÇÃO
São Paulo é um dos Estados brasileiros mais estratégicos para o desenvolvimento da atividade turística. 
Seja pela impressionante quantidade e diversidade de suas paisagens, seja pela melhor infraestrutura 
do país, o turismo movimenta até 56 setores da economia, gera cerca de três milhões de empregos e 
quase 10% do PIB paulista. Dentro desse contexto, o município de Jacareí tem por objetivo promover 
o turismo como atividade econômica de forma estratégica, contribuindo para a geração de emprego, 
renda e desenvolvimento em todo o município. 
A atividade turística em Jacareí é uma consequência das políticas públicas implantadas para a melhoria 
da qualidade de vida de seus cidadãos. A infraestrutura e os serviços de que a cidade dispõe enriquecem 
os atrativos turísticos, dando condições para uma boa recepção de turistas.
O planejamento urbano propiciará a Jacareí uma projeção nacional, servindo de modelo para outras 
cidades. O conjunto de ações públicas e privadas na cidade, combinado com as ações da Região 
Metropolitana, desperta o interesse de visitantes, estimulados, principalmente, para participação em 
eventos e realização de negócios, bem como oferece uma opção para o Turismo de Lazer. 
Com base na atuação do órgão ofi cial, entidades e empresas do setor turístico, o Plano busca intensifi car 
o fl uxo de turistas e o gasto médio diário, consolidando a atividade no desenvolvimento econômico.
2. OBJETIVOS DO PLANO
O plano tem como objetivo estabelecer diretrizes e metas para a condução da atividade turística na 
cidade de Jacareí, de forma compartilhada, respeitando a competência de cada órgão e entidade para 
a qualifi cação como destino turístico de eventos e negócios e incremento ao turismo de lazer.
3. METODOLOGIA
A elaboração do Plano Municipal de Turismo de Jacareí teve início com a mobilização das entidades e 
órgãos pertencentes ao Conselho Municipal de Turismo – COMTUR. Grupos de trabalho foram criados de 
acordo com as Áreas Estratégicas e foi realizada a discussão sobre as principais necessidades e ações. 
Como fonte de consulta foram utilizadas as informações contidas nas Ofi cinas do Programa Nacional 
de Municipalização do Turismo (PNMT), realizadas pelo moderador Celso Roberto Crocomo no ano de 
2001; o Plano Municipal de Turismo elaborado em 2005 pelos alunos da UNIP São José dos Campos 
coordenado pela Professora Ana Luiza Jaqueta Maiorino e o docente Wagner Gomes Bornal;  Ofi cinas 
do Programa de Turismo Rural (PTR) realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 
no ano de 2008 e Inventário e Plano de Ação para recuperação e revitalização dos pontos turísticos com 
participação popular  – Projeto Patrimônio de Jacareí realizado em 2012  pela Fundação Cultural José 
Maria de Abreu, Prefeitura Municipal de Jacareí sob coordenação da Arquiteta Dilene Zaparoli, jornalista 
Ademir Pereira da Cruz Junior e estagiário Jeff erson E. dos Anjos. 
É importante mencionar que as Áreas Estratégicas apresentadas resultaram de uma análise de 
diversas discussões realizadas entre o COMTUR, a Secretarias Municipais de: Meio Ambiente, 
Esporte, Mobilidade Urbana, Educação, Desenvolvimento Econômico; a Fundação Cultural, estagiários 
universitários e a população, por meio de audiência pública e apresentação às entidades do município.
Para a defi nição das informações contidas no Plano Municipal de Turismo, foram considerados os 
seguintes documentos: pesquisas de demanda turística de Jacareí, Plano de Governo Municipal e 
avaliação de cada atrativo turístico.
4. A CIDADE
Na porção ocidental da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral, a 82 km da Capital do Estado 
de São Paulo, situa-se o município de Jacareí. Abrigo de estimados 228.214 (duzentos e vinte e oito 
mil duzentos e quatorze) habitantes (Censo Populacional do IBGE – estimativa para 2016), a cidade 
usufrui de localização privilegiada, contando com a proximidade de importantes modais de transporte de 
cargas e passageiros, o que favorece o seu crescimento econômico e atrai importantes investimentos. 
O Estado está dividido turisticamente em 15 Macrorregiões e subdividido em 34 regiões turísticas 
englobando os 645 municípios paulistas. Pela nova divisão turística, Jacareí compõe a microrregião 
denominada Rios do Vale - que agrega Taubaté, Tremembé, Taubaté, Caçapava, Santa Branca, 
Paraibuna, Natividade da Serra e Redenção da Serra.
4.1 DADOS DO MUNICÍPIO
Segundo o Ranking IDHM Municípios 2010, disponibilizado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano 
no Brasil em 2013, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Jacareí ocupa a 157ª 
posição entre os 5.565 municípios brasileiros. Entre 2000 e 2010, a taxa de urbanização do município 
passou de 95,82% para 95,86%. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) em Jacareí é 0,777, 
de acordo com dados de 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 
(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, 
com índice de 0,837, seguida de Renda, com índice de 0,749, e de Educação, com índice de 0,749. 
O crescimento da renda per capita média foi de 37,15% nas últimas duas décadas, passando de R$ 
617,23, em 1991, para R$ 706,09, em 2000, e para R$ 846,53, em 2010. Isso equivale a uma taxa 
média anual de crescimento nesse período de 1,68%. A taxa média anual de crescimento foi de 1,51%, 
entre 1991 e 2000, e 1,83%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 14,83%, em 1991, 
para 9,60%, em 2000, e para 4,80%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois 
períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,55, em 1991, para 0,51, em 2000, 
e para 0,49, em 2010.
4.2 ACESSIBILIDADE
Situada no eixo Rio-São Paulo, a região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte possui grande 
relevância, tendo sido o epicentro de ciclos econômicos brasileiros, como o do café, entre os séculos 
XIX e XX, e o da indústria, na segunda metade do século XX.
O município de Jacareí usufrui de localização privilegiada, contando com a proximidade de importantes 
modais de transporte de cargas e passageiros, o que favorece o seu crescimento econômico e atrai 
importantes investimentos. 
Dentre estes modais destacam-se:
(i) O rodoviário, representado pelas Rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Dom 
Pedro I, Henrique Eroles e Nilo Máximo, que atravessam o território municipal;

(ii) O aeroportuário, representado pela proximidade com o Aeroporto Internacional de Guarulhos 
(64km), o Aeroporto de Congonhas (92 km) e o Aeroporto Internacional de Viracopos (155 km), este 
último o maior de cargas da América Latina;
(iii) O portuário, representado pela proximidade com os portos de São Sebastião (123km) e o de 
Santos (145 km).
Faz-se importante destacar também a existência do modal ferroviário. Jacareí é atravessada pela 
malha ferroviária gerida pela empresa MRS Logística S.A; malha esta que conecta importantes regiões 
produtoras, centros de consumo e alguns dos maiores portos do país – a saber, os do Rio de Janeiro, 
de Itaguaí, de Sepetiba e de Santos. 
Esta malha consiste em 1.643 km de ferrovia, que equivalem a aproximadamente 6% da estrutura 
nacional e nos quais são transportados cerca de um terço de toda a produção nacional.
4.3 CLIMA
Segundo o Clima Dos Municípios Paulistas, o clima de Jacareí é um clima subtropical com uma média 
de temperatura anual de 21,3 graus centígrados, sendo o mês de julho o mais frio (média de 17,5 graus 
centigrados) e o mais quente, fevereiro (média de 24,4 graus centigrados). O índice pluviométrico que 
é uma medida em milímetros, resultado do somatório da quantidade da precipitação de água (chuva, 
neve, granizo) num determinado local durante um dado período de tempo, em Jacareí é de 1.232,8 mm.
5. HISTÓRIA 
Os documentos históricos de Jacareí registram o início de um povoamento em 1652, com o nome de 
Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, pela iniciativa de Antônio Afonso e seus três fi lhos. Em 22 
de novembro de 1653, o local foi elevado à vila pelo donatário da Capitania de Itanhaém, dom Diogo de 
Faro e Sousa, desmembrado da antiga vila de Mogi das Cruzes. Tornou-se cidade em 3 de abril de 1849.
Antigo caminho para as Minas Gerais, usando o Rio Paraíba do Sul, Jacareí passou de humilde pousada 
colonial de tropeiros, ao longo dos anos, para cidade progressista, a partir de 1790.
Segundo pesquisas, o núcleo inicial da cidade está nas redondezas da Capela do Avareí (1728) e, 
depois, nas redondezas do Largo da Matriz (século XIX), que foi urbanizado na década de 1930. O 
Largo da Matriz continua, desde aquela época, palco das festas em homenagem à padroeira da cidade, 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O dia da padroeira é 8 de dezembro, feriado municipal. Em 
1920, a igreja passou por uma reforma, na qual foram impressos os seus traços atuais.
Outro monumento histórico da cidade é a Santa Casa de Misericórdia, com suas instalações 
ofi cializadas em 1850. A edifi cação foi construída graças aos donativos arrecadados e pelo trabalho 
gratuito dos negros escravos, cedidos pelos senhores abastados. Em 1854, terminada a primeira parte 
da construção e feitas as instalações preliminares, a Santa Casa começou a funcionar. 
O Brasão, a Bandeira e o Hino Ofi cial da cidade foram instituídos por lei municipal em 1952, 1968 e 
1969, respectivamente.
6. ATRATIVOS E PONTOS TURISTICOS
Jacareí, além dos atrativos e pontos turísticos, conta com outras referências que oferecem grande 
potencial turístico. Na cidade, é realizada uma série de eventos locais, regionais e até de âmbito 
internacional. Possui uma infraestrutura de apoio composta de vinte e quatro equipamentos hoteleiros 
entre hotéis, motéis, hotel fazenda e resort, oferece mais de setecentas UHs que comportam cerca de 
dois mil leitos que são ocupados pela sua maioria com intuito de negócios, congressos de empresas 
e sindicatos, acampamentos religiosos e eventos empresariais de cunho fechado, que ocorrem nos 
hotéis fazenda. 
Os visitantes se utilizam das represas e casas de veraneio, sítios e/ou chácaras, pesqueiros, da rica 
gastronomia, das festas e manifestações culturais e religiosas, além de uma série de eventos esportivos 
e religiosos e comércio de grandes atacadistas.  Tais fatores atraem o turista de um dia e, além disso, 
torna-se rota de milhares de pessoas que circulam diariamente nas rodovias que cortam o município. 
Portanto entendemos que a vocação para o turismo não se concentra em apenas uma segmentação 
e que para o benefício de tais visitantes e passantes, deve-se criar roteiros e um plano de marketing, 
atraindo e possibilitando a permanência na cidade de um maior número de turistas.
Diante do inventário efetuado sobre o município, dos atrativos turísticos, dos equipamentos de apoio, 
da infraestrutura básica, dos eventos que ocorrem, da pesquisa de demanda para identifi car o perfi l do 
turista e do diagnóstico de cada atrativo, fi ca claro que necessitamos apenas de uma organização e um 
planejamento pontual por atrativo, integrando-os, tornando-os produtos turísticos por meio de roteiros. 
6.1 BIBLIOTECA MUNICIPAL MACEDO SOARES
A Biblioteca Municipal Macedo Soares possui um acervo de, aproximadamente, 52 mil volumes, entre 
livros, coleções e revistas. O novo prédio foi inaugurado em 30/04/2010 e está localizado ao lado do 
Parque dos Eucaliptos, na Av. Nove de Julho, e conta com estacionamento próprio. Considerada uma 
das mais bem equipadas do país, a biblioteca de Jacareí possui 1.500 associados fi xos e recebe uma 
média de 80 visitas diárias, sendo a maioria o público infanto-juvenil.
Num espaço amplo de 900 m² de área construída, conta com acervo totalmente informatizado de 
62.000 volumes, que incluem literatura para todas as idades e gêneros, livros didáticos com edições 
específi cas voltadas à educação de jovens e adultos, publicações infanto-juvenis e ensino médio, além 
de exclusivo acervo com 628 publicações em braile, CDs e DVDs de pesquisa, assinaturas de revistas 
e jornais e sala de informática, com acesso gratuito à Internet. Bem estruturado, tem acessibilidade da 
pessoa com defi ciência, com rampas e banheiros adaptados. 
Além do acervo físico moderno e acessível, a biblioteca mantém projetos permanentes como “A Hora 
do Conto”, o “Curso de Encadernação e Restauro” e o projeto “Encontro com Autores”, que visam 
aumentar a frequência das visitas e atrair novos leitores.
6.2 SALA ARIANO SUASSUNA
Destaca-se a Sala Ariano Suassuna, pertencente ao projeto EducaMais, localizada na Avenida 
Engenheiro Davi Lino, inaugurada em 19 de setembro de 2014, projetada pelo arquiteto Ruy Othake. 
Tal centro é uma peça cultural de grande importância para a cidade e para o Vale do Paraíba. A obra 
é uma lâmina ondulada de concreto na cor vermelha, com 80 m de comprimento. Ocupa uma área de 
6.445 m e caracteriza o esforço da cidade em promover atividades culturais e formar futuros artistas. 
Possui saguão onde são realizados diversos eventos, 12 salas de apoio e uma sala de espetáculos que 
comporta 700 pessoas; segundo opinião dos artistas essa é considerada uma das melhores salas do 
interior do estado. Tem recebido grandes eventos artísticos.
6.3 PARQUE DA CIDADE
O parque da Cidade, localizado em área central da cidade, à Av. Engenheiro Davi Lino, é um espaço 
de lazer com árvores grandes que formam um pequeno bosque, nascentes, jardim japonês e diversos 
equipamentos para diversão de adultos, crianças e terceira idade.  Uma das casas da antiga rede 
ferroviária foi reformada para ser sede administrativa. Toda essa área deixa os visitantes mais próximos 
da natureza, no coração da cidade.
O complexo reúne equipamentos esportivos, de cultura e lazer. Com apresentações teatrais e ofi cinas 
de educação ambiental, o Parque da Cidade oferece atividades diferenciadas para quem frequenta o 
local. O entorno da área serve de praça para grandes eventos da cidade, como a comemoração de 
aniversário, carnaval, desfi le de 7 de setembro, Festa do Bolinho Caipira, festa da presença árabe, 
festival do pastel de feira, exposição de carros antigos, corridas de pedestre e de bicicleta, caminhas, 
cãominhada e outros, que tem atraído milhares de pessoas. 
6.4 PARQUE DOS EUCALIPTOS
O Parque dos Eucaliptos foi construído na década de 1970 e foi o maior parque público municipal até 
a construção do Parque da Cidade.  Localizado também no centro da cidade, na Av. Nove de Julho, 
tem uma área de aproximadamente 28 mil m² e não possui tantos eucaliptos como na época de sua 
inauguração. 
Durante todos estes anos de funcionamento, passou por diversas adaptações e reformas: já possuiu um 
lago, pista de bicicross, pista de skate, palco multi shows, pista infantil para ensino das leis do trânsito, 
circo-escola, playgrounds dentre outras atrações. Algumas peças também enfeitavam o local como 
um bonde antigo doado pelo Lions Club e uma escultura em madeira do artista Cléuso de Paula e que 
infelizmente foram destruídos e desapareceram. Neste espaço municipal comumente são realizadas 
feiras temáticas e exposição de carros antigos. 
Recentemente, passou por uma reforma, através de parceria da Prefeitura Municipal com a empresa 
Fibria. Várias mudanças foram realizadas no local como novos acessos, construção de quiosques, 
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Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, 73 - Centro - Jacareí (SP) - CEP 12327-170 - Tel: (12) 3955-9000

Secretarias, Autarquias 
e Fundações
Gabinete do Prefeito
Chefe de Gabinete: Claude Mary Moura
Praça dos Três Poderes, 73, 2º andar, Centro.
Telefone: 3955-9111
E-mail: gabinete@jacarei.sp.gov.br

Governo
Secretário: Celso Florêncio de Souza
Praça dos Três Poderes, 73, 2º andar, Centro.
Telefone: 3955-9033
E-mail: governo@jacarei.sp.gov.br

Desenvolvimento Econômico
Secretário: Carlos Amagai
Rua Lamartine Delamare, 153, Centro.
Telefone: 3955-1934
E-mail: desenvolvimento@jacarei.sp.gov.br
 
Saúde
Secretária: Rosana Gravena
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba. 
Telefone: 3955-9600
E-mail: saude@jacarei.sp.gov.br

Educação
Secretária: Maria Thereza Ferreira Cyrino
Rua Lamartine Delamare, 69, Centro.
Telefone: 3955-9200
E-mail: educacao@jacarei.sp.gov.br

Finanças
Secretário: Cláudio Tosetto
Praça dos Três Poderes, 73, 1º andar, Centro.
Telefone: 3955-9116
E-mail: fi nancas@jacarei.sp.gov.br

Procuradoria Geral do Município
Procuradora geral: Moyra Fernandes
Rua Capitão João José de Macedo, 422, 2º andar, Centro.
Telefone: 3955-9014
E-mail: juridico@jacarei.sp.gov.br

Planejamento
Secretária: Rosa Kasue Saito Sasaki
Rua Lamartine Delamare, 153, Centro.
Telefone: 3955-1900
E-mail: planejamento@jacarei.sp.gov.br

Assistência Social
Secretária: Patrícia Juliani
Rua 13 de Maio, 165, Centro.
Telefone: 3954-2550
E-mail: assistencia@jacarei.sp.gov.br

Infraestrutura
Secretário: Antônio Roberto Martins
Rodovia Presidente Dutra, Km 158,5, Parque Meia Lua.
Telefone: 3954-0460
E-mail: infra.estrutura@jacarei.sp.gov.br

Administração e RH
Secretário: Carlos Felipe Sepinho
Praça dos Três Poderes, 73, 1º andar, Centro.
Telefone: 3955-9115
E-mail: administracao@jacarei.sp.gov.br

Meio Ambiente
Secretária: Rossana Vasques
Av. Eng. Davi Monteiro Lino, 489, Centro
Telefone: 3955-9800
E-mail: meio.ambiente@jacarei.sp.gov.br

Segurança e Defesa do Cidadão
Secretário: Paulo Henrique Domingues
Av. Siqueira Campos, 1.338, Centro.
Telefone: 3954-4450
E-mail: seguranca@jacarei.sp.gov.br

Esportes e Recreação
Secretário: Marcelo Alexandre Bustamante Fortes
Rua Lamartine Delamare, 265, Centro.
Telefone: 3954-2760 / 3954-2761
E-mail: esportes@jacarei.sp.gov.br

Mobilidade Urbana
Secretário: Edinho Guedes
Avenida Malek Assad, 515, Prolongamento do Jd. Santa Maria
Telefone: 3954-2780
E-mail: mobilidade@jacarei.sp.gov.br

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Presidente: Nelson Gonçalves Prianti Junior
Rua Antônio Afonso, 460, Centro
Telefone: 0800 725 0330
E-mail: comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br

IPMJ - Instituto de Previdência do Município de Jacareí 
Presidente: Juarez Braga
Rua Antônio Afonso, 513, Centro
Telefone: 3954-3060
E-mail: contato@ipmj.com.br

Fundação Cultural de Jacarehy
Presidente: Fabricius Tremocoldi Stipp
Avenida José Cristóvão Arouca, 40, Centro
Telefone: (12) 3953-3452 /3951-9497 – Fax (12) 3962-1510
E-mail: contato@fundacaocultural.com.br

Fundação Pró-Lar de Jacareí
Presidente:  Rosa de Fátima Rangel França
Avenida Rua José Bonifácio, 37, Centro
Telefone: (12) 3951-6402
E-mail: prolar@jacarei.sp.gov.br

SRJ - Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí
Diretor Presidente: Nelson Aparecido Junior
Rua Armando Sales de Oliveira, 35, Centro
Telefones: (12) 3351-8260 ou 3351-8250
E-mail: contato@srj.com.br 

pistas de caminhada, jardins e praças, pista de skate além de novos sanitários. 
6.5 VIVEIRO MUNICIPAL “SEU MOURA”
O Viveiro Municipal é um grande espaço verde, um patrimônio natural em plena zona urbana. Localizado 
no Bairro do Campo Grande, Estrada Theophilo Theodoro de Resende 39, próximo ao centro, em uma 
área de 600 mil metros quadrados de propriedade do Estado de São Paulo, é na verdade um fragmento 
da mata atlântica onde se pode respirar ar puro, ouvir o canto dos pássaros, aproveitar a sombra das 
árvores e apreciar fl ores e frutos que embelezam a paisagem. 
Criado pelo ambientalista Francisco de Moura, já falecido, o Viveiro tem como principal objetivo mostrar 
a importância do verde e a preservação do meio ambiente. O sonho do “Seu Moura” era transformar 
o Viveiro Municipal em um Jardim Botânico da cidade. Existem propostas para transformar a área em 
Parque Natural Municipal. 
O Viveiro abriga animais como jacutingas, lagartos, tatus, gambás, cobras, raposas, preás, furões e 
aves como a coruja, o jacú, o urutal, o tucano, o papagaio dentro outras espécies.  O local ainda possuiu 
doze nascentes que ajudam a abastecer o rio Paraíba do Sul.   
Em parte do relevo da área, num espaço de 2,5 mil metros quadrados, Seu Moura fez um desenho 
do mapa do Brasil, cujo contorno foi feito com uma espécie de cerca viva, e estava plantando árvores 
características de cada região. O mapa talvez ainda possa ser visto do Morro do Cristo, na Cidade 
Jardim. Nele, em parceria com a empresa Fibria, são realizadas atividades de conotação ambiental e 
recebe grupos de estudantes, terceira idade e demais para visita de um dia. 
6.6 ESPAÇO JARDIM LIBERDADE
O Espaço Jardim Liberdade é frequentado por quem quer praticar esporte. O local possui quadra de 
areia, onde se pode disputar partidas de vôlei de praia e futebol de areia, uma pista de skate vertical 
(Halfpipe), e também uma pista de caminhada e aparelhos de ginástica.
 O novo Espaço Liberdade sempre foi uma praça que pertencia ao Governo do Estado e foi cedida 
ao município em março de 2007. A área também abriga uma Igreja Católica (Capela Nossa Senhora 
Aparecida), que recentemente passou por reforma custeada pela Diocese de São José dos Campos. 
6.7 REPRESA DO JAGUARI
A represa está localizada entre Jacareí e São José dos Campos e foi construída em 1973 para represar 
as águas do Rio Jaguari. No local há uma usina hidroelétrica desativada. Sua extensão é de 120 km, 
com barragem que auxilia na manutenção do nível do Rio Paraíba que abastece com água potável 
diversas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Apesar de não apresentar infraestrutura pública para visitantes, seu entorno possui vários mirantes 
que proporcionam bonitos visuais, além de oferecer uma série de atrativos como o Turismo Náutico, 
Ecológico e de Aventura. Na região da represa, praticam-se, principalmente, esportes náuticos, 
como passeios de barco e jet-ski e pescaria de vários tipos de peixe como bagre, tilápias, lambaris e 
tucunarés. Anualmente, é realizada a prova regional de natação equipada do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar Estadual. No seu entorno, existem pesqueiros, comércio e infra de apoio aos banhistas, 
oferecidos pelos bares e restaurantes. 
As barragens do Jaguari e Jacareí dão origem à maior e mais distante represa do Sistema Cantareira. 
Está localizada a uma altitude de 844 metros acima do nível do mar e contribui para a vazão do sistema 
com 22 mil litros de água por segundo. 
6.8 MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAIBA (MAV)
O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba (MAV) é uma instituição pública municipal, pertinente à 
Fundação Cultural de Jacarehy, e voltada à conservação, estudo e divulgação dos valores culturais da 
região do Vale do Paraíba, tendo como epicentro o homem, enquanto capaz de transformar e adaptar o 
meio ambiente às suas mais diversas necessidades, e recorrendo a objetos como documentos e outras 
formas de manifestações humanas; com elevado potencial informativo sobre os segmentos sociais que 
ocuparam esta região. Localiza-se na rua Quinze de Novembro 143, centro de Jacareí, em um edifício 
histórico tombado, conhecido como Solar Gomes Leitão.
O acervo é constituído de peças de arte sacra e barroca, além de quadros e mobiliário antigo. Recebe 
um destaque especial a coleção de Paulistinhas, isto é, imagens sacras feitas de barro por santeiros 
da Região do Vale do Paraíba nos séculos XVIII e XIX, para serem cultuadas por pessoas humildes 
que não tinham condições de possuir imagens importadas de Portugal. Esta coleção foi integrada ao 
acervo do museu através do colecionador Eduardo Etzel que dedicou 50 anos de sua vida a pesquisa 
das imagens-sacras brasileiras escrevendo vários livros sobre o tema.

6.9 ESPAÇO BEIRA RIO (PRAINHA)
Às margens do Rio Paraíba do Sul, na área central da cidade à Rua Major Acácio Ferreira. Trata-se de 
um espaço de importância singulares, com um potencial de atratividade enorme. A estrutura já existente 
oferece lazer e esporte para o munícipe. Em sua quadra de areia, muito bem estruturada, já ocorreu 
etapa do campeonato de vôlei do Estado de São Paulo.
6.10 MORRO DO CRISTO ACOLHEDOR (MIRANTE DO CRISTO)
Apesar de seu grande potencial turístico e cartão postal do município, atualmente o local está bastante 
ignorado, contando inclusive com problemas estruturais e ambientais do terreno. Parte da área é 
particular o que difi culta o planejamento de projetos para fi ns de solução desses problemas. Está 
situado no alto do Jardim Vista verde, próximo ao centro, em um mirante que oferece belo visual de 
quase toda a cidade. 
Atualmente, é apenas utilizado pelos munícipes do entorno além de uma atividade anual de bicicross 
que reúne esportistas de várias regiões. Esse espaço é muito citado e cobrado pela população, pois é 
uma grande referência. Nele, com pouca infraestrutura básica, podem ser realizados eventos religiosos. 
6.11 NÚCLEO DE ARQUELOGIA
Um pavilhão que compreende parte da antiga estação ferroviária, que hoje, abriga a Presidência da 
Fundação Cultural “José Maria de Abreu” e um grande acervo com milhares de objetos retirados dos 
7 sítios arqueológicos do município. Está situado em área central, Pátio dos Trilhos. Há um projeto 
de readequação para que o local seja liberado para estudos do meio e receber excursões de grupos 
escolares e da Melhor Idade. 
6.12 ESTAÇÃO CULTURAL / POSTO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA
Faz parte do complexo da antiga estação ferroviária, hoje, abriga um centro cultural para atendimento 
ao munícipe e diretoria da Fundação Cultural. Em seu saguão há um espaço para exposição de artes, 
ofi cinas e um Posto de Informação ao Turista com receptivo, material informativo do seguimento de 
hospitalidade, gastronomia e dos eventos.
6.13 SALA MÁRIO LAGO 
Edifício do complexo da antiga estação ferroviária, no Pátio dos Trilhos, área central da cidade, foi 
reformado e adaptado onde se encontra a Sala de Teatro Mario Lago com palco onde há uma escola de 
teatro, apresentação semanal de fi lmes e concursos de cinema prêmio “Corvo de Gesso”, além de um 
saguão onde ocorrem pequenos eventos e exposições.
6.14 ARQUIVO PÚBLICO HISTÓRICO MUNICIPAL
Situado em um antigo casarão no centro da cidade, mais conhecido como quatro cantos, onde funciona 
provisoriamente o PROCON e breve será também sede da Presidência da Fundação Cultural, abriga 
um grande acervo de 5000 páginas de 42 jornais e 10000 fotos, livros raros, relatórios de comissões, 
vídeos e livros em áudio para baixar, material relacionado à constituição de 1988 e outros documentos 
institucional ligados às atividades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Há uma exposição 
de fotos comparativas de um momento atual com os antigos “Retratos de nossa cidade”. Recebe 
constantemente alunos e pesquisadores. 
6.15 MERCADO MUNICIPAL (MERCADÃO)
Para muitos jacareienses já é tradicional passear ou fazer compras no Mercado Municipal, ou seja, 
o “popular Mercadão”. Na mais antiga central de abastecimento da cidade, pode-se circular pelas 
tradicionais bancas de frutas e verduras e desfrutar dos mais diversos aromas e cheiros. Outros boxes 
comerciais oferecem os mais variados produtos, desde legumes vindos direto da roça pelos pequenos 
produtores familiares ou de bugigangas e objetos da lida tradicional na roça. De sabor pode-se apreciar 
o famoso bolinho caipira, patrimônio imaterial da cidade e o famoso pastel do chinês. Todos os fi nais de 
semana, no período da manhã, há apresentação de manifestações culturais com tradicionais violeiros 
da cidade.
6.16 PISTA DE BICICROSS LUCIANO BRUNI
Está situado próximo ao centro, no Bairro Parque Santo Antônio, pertence ao complexo do Educamais 
Parque Santo Antônio. Local tradicional, considerado uma das melhores pistas do Estado, onde são 
realizadas diversas etapas dos campeonatos da copa união, campeonato brasileiro e paulista de 
bicicross. 
6.17 CEMITÉRIO DO AVAREÍ 
Localizado em área central da cidade, Av. Avareí, guarda em seus túmulos restos mortais de 
personalidades que ajudaram a construir a história da cidade. Lápides decoradas e esculpidas em 
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mármore, por renomados artistas italianos e portugueses. 
7. PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Diante de sua representatividade na região do Vale do Paraíba, Jacareí está assumindo seu papel de 
destaque no turismo, para isso criará ações que benefi ciem as cidades que fazem parte da microrregião 
Circuito Rios do Vale, a qual faz parte.
8. PLANO DE AÇÃO
O turismo, diferentemente de outros setores da economia, tem se desenvolvido em um prazo muito 
curto, uma vez que em pouco mais de cinco décadas de história, os destinos multiplicaram-se e esta 
atividade tornou-se uma das mais dinâmicas e promissoras da economia global. Não por acaso, esta 
atividade é  hoje prioridade tanto nas nações ricas quanto nos países mais carentes, que enxergam no 
turismo uma força incomparável na geração de empregos e de divisas. 
Mais do que uma atividade econômica, o turismo é  um fenômeno social que se utiliza do espaço 
transformando-o e/ou reorganizando-o. Diante do crescente número de deslocamentos e articulações 
local-global, o espaço é  modifi cado constantemente para e pelo turismo, produzindo novas confi gurações 
socio-espaciais. 
8.1 PONTOS TURÍSTICOS
Plano de Ação da Biblioteca Municipal Macedo Soares: Comunicar por meio de acessos à Biblioteca 
Municipal e o Parque dos Eucaliptos, construir um pavilhão com ampla cobertura, quiosques de apoio 
com assentos para os leitores, ampliar os sanitários e fornecer um serviço de alimentação para a 
realização de grandes eventos literários.  
Plano de Ação Sala Ariano Suassuna: Ampliar o estacionamento para que possa receber grandes 
eventos regionais, principalmente em seu palco externo.
Plano de ação do Parque da Cidade: Substituir a fonte luminosa que está irrecuperável ampliando o palco 
já existente, construir camarins e banheiros para os artistas, uma cobertura para proteção do público 
onde nela também possam ser realizadas exposições e ofi cinas de arte e artesanato. Na parte externa, 
área do estacionamento, ocorrem diversos eventos, nesse espaço são montados palcos, barracas e 
tendas além de banheiros químicos, recomendando-se que seja construída uma ampla cobertura com 
um palco fi xo e um banheiro público. Se faz necessária a revisão e adequação da instalação elétrica 
para suporte e segurança em eventos de grande porte, devido a grande concentração de pessoas
Plano de Ação Parque dos Eucaliptos: Ampliar e melhorar o palco e construir uma cobertura para público 
para ser realizado ofi cinas de arte e artesanato. Integrar o Parque dos Eucaliptos com a Biblioteca 
Municipal e torná-lo um entreposto para realização de grandes eventos literários. 
Plano de Ação Viveiro Municipal: melhorar o visual, o acesso ao local, o estacionamento para veículos e 
ônibus de excursão, o apoio ao visitante como construção de quiosques, uma cantina e mais banheiros. 
Restaurar o casarão que se encontra dentro da área, transformando-o em mais um atrativo do local 
e recuperação da casa de apoio aos funcionários. Treinamento e capacitação dos funcionários para o 
receptivo. Ao longo prazo, por em prática o Plano de Governo e transformar o Viveiro Municipal em um 
Jardim Botânico. 
Plano de ação Espaço Jardim Liberdade: Melhorar a infraestrutura de apoio ao visitante como a 
construção de quiosques, bancos e banheiro público.   
Plano de ação Represa do Jaguarí: Melhorar e sinalizar a estrada municipal de acesso ao local, 
facilitando a exploração de todo o potencial turístico e de lazer do local.
Plano de Ação Museu Antropológico de Jacareí: Reformar o telhado, eliminar cupins, realizar restauração 
nas fachadas, pisos e forros, trocar a fi ação elétrica, implantar um sistema de acessibilidade que não 
interfi ra na arquitetura, adequar espaço da rua ao lado para ônibus turístico, embarque/desembarque 
dos visitantes.
Plano de Ação da Estação Cultural e Posto de Informação ao Turista: Implantar sinalização externa e 
interna e Display para colocar material de distribuição. 
Plano de Ação Espaço Beira Rio: Necessita de cuidados e tratamento ambiental/paisagístico intenso 
e diferenciado (por estar em uma área sensível e protegida por lei), podendo ser utilizado pelo público 
para fi ns de lazer, esportes, cultura, recreação e educação ambiental. Para isso, deverão ser construídas 
passarelas sobre as águas, deques, pista de caminhada, banheiros sanitários com duchas, quiosques 
para uso do público e do comércio. 
Plano de Ação do Morro do Cristo Acolhedor: O espaço permite a instalação de infraestrutura para 
deques e mirantes, trilhas para caminhada, esportes radicais, construção de quiosques, equipamento 
de alimentação, estacionamento, sanitários, adequação dos acessos. Sabendo-se que há, na Secretaria 
de Meio Ambiente, um projeto em curso para tratar dos problemas estruturais de processo erosivo do 
terreno, viabilizar. 
Plano de Ação do Núcleo da Arqueologia: Ampliar a equipe com técnicos da área e capacitá-los para 
receber o turista, reparar a sala do acervo e laboratório, adequar a sala destinada à guarda dos acervos 
aos padrões exigidos quanto a climatização, iluminação e estantes, construir rampa adequada para 
acesso ás pessoas com defi ciência, adquirir o equipamento expositor e montagem para  exposições 
e ofi cinas, substituir todas as caixas poli ondas do acervo por caixas de plástico conforme o padrão, 
classifi car e digitalizar todo o acervo, desenvolver um banco de dados, disponibilizá-lo  para pesquisas 
na web e produzir material de divulgação do Núcleo.
Plano de Ação da Sala Mario Lago: Adequar a placa de sinalização, adquirir um novo equipamento de 
som e imagem, substituir sistema de climatização e restauração do assoalho. 
Plano de Ação do Arquivo Público: Digitalizar todos os documentos e colocá-los à disposição na internet, 
substituir os suportes e armários onde se encontram os documentos, climatizar adequadamente 
para preservar os materiais e oferecer mais conforto a quem procura o local, atendendo a legislação 
específi ca. 
Plano de ação do Mercado Municipal: Trocar fi ação elétrica; implantar o sistema de exaustão de calor 
no teto; reformar os sanitários; rede de esgoto e hidráulica; águas pluviais; ceder espaço para que seja 
realizada ofi cina de artesanato; comercialização e exposição. Devido ao grande fl uxo de moradores e 
visitantes recomenda-se que no local seja implantado um posto de informação ao turista com display de 
distribuição de material de divulgação dos roteiros, produtos, serviços e atrativos turísticos.
Plano de Ação na Pista de Bicicross Luciano Bruni: Melhorar o acesso ao público e construir 
arquibancadas com cobertura; construir infraestrutura para uma futura escola de bicicross. 
Plano de Ação do Cemitério do Avareí: Considerando que há lápides decoradas com escultura em 
mármore realizadas por renomados artistas italianos e portugueses, forte componente da arte tumular 
vitrinista, uma gama de documentos que registram dados das personalidades que ajudaram a construir 
a história da cidade, recomenda-se a recuperação desses documentos, a digitalização dos mesmos e 
colocá-los para consulta, eletronicamente.
Plano de Ação em Eventos: Provocar a realização de um grande evento temático sobre a cerveja e 
micro cervejarias artesanais com objetivo de transformar Jacareí na capital nacional da cerveja.
8.2 ROTEIROS TURÍSTICOS
Os roteiros turísticos surgem como uma ferramenta efi caz de dinamização do espaço turístico, uma 
vez que permitem a diversifi cação da oferta turística, por essa razão serão feitas as seguintes ações: 
1) Criar roteiros locais de um dia com várias opções, sendo uma visita a uma empresa/indústria 
compartilhada com visita a um atrativo cultural, ecológico, náutico, pesca, rural, aventura, ou religioso 
conforme o perfi l do grupo, não deixando de prestigiar a gastronomia;
2) Devido à ocorrência de diversas festas típicas religiosas nas capelas históricas situadas na área 
rural, viabilizar transporte à população de ida e volta ao local transformando em um roteiro;
3) Criar roteiro regional benefi ciando e prestigiando as cidades turísticas do entorno, com visitas de 
um dia (ex. Campos do Jordão, Aparecida e cidades do Litoral Norte);
4) Provocar eventos e ações que benefi ciem os municípios que compõem o circuito turístico Rios 
do Vale.
ESTRATÉGIA DE MARKETING
Entende-se como estratégia de marketing o conjunto de técnicas, estatísticas econômicas, sociológicas 
e psicológicas, utilizadas para estudar e conquistar o mercado mediante lançamento planejado de 
produtos, consistindo numa estratégia dos produtos para adequar seus recursos às novas oportunidades 
que o mercado oferece (BENI 2003). Detalha-se a seguir as seguintes ações estratégicas: 
1- Aplicativos que registrem e integrem atrativos e roteiros turísticos com sua respectiva localização;
2 – Folhetearia dos atrativos e equipamentos de apoio e distribui-los em feiras e eventos turísticos;
3- Construção de portais nas entradas do município e utiliza-los como ponto distribuição do material de 
divulgação, quando da realização de grandes eventos;
4- Colocação de placas indicativas e informativas nas rodovias que cortam o município alertando sobre 
os atrativos turísticos existentes e os eventos que estão ocorrendo;
5- Implantação de novas placas de sinalização turística, padrão internacional.
6- Estabelecer uma pauta permanente de educação para o turismo por meio de sensibilização, 
conscientização e envolvimento e priorizar a qualifi cação, capacitação de todos os envolvidos com o 
trade turístico;
7- Provocar, captar, incentivar e apoiar eventos gastronômicos, religiosos, de negócios, serviços, 
cultural e turístico; 
8- Criar metodologia de avaliação constante dos atrativos, dos eventos, do perfi l do turista para 
um ajustamento e enquadramento das ações e diretrizes desse plano conforme a necessidade; 
recomendamos que seja feito por instituições de ensino em parceria com o COMTUR.
9- Propor leis que possibilitem captar recursos para o COMTUR/FUMTUR.

10- Realização de ofi cinas que formem multiplicadores para receptivo: “Recebendo bem o turista vem”.
11- Realização de cursos pontuais de gastronomia, hospitalidade e turismo conforme a necessidade. 
12 - Elaboração de álbum de fi gurinhas com tema turismo e seus atrativos, patrimônio histórico e 
cultural, para alunos do ensino fundamental 1 e 2 e, induzi-los à vivencia. “Educando para o turismo”.
METAS

Curto Prazo
2017-2019

Obter selo de Município de Interesse turístico.

Aumentar o número de pessoas envolvidas com o COMTUR de 70 para 140.

Elaborar álbum de fi gurinhas com tema turismo seus atrativos, patrimônio 
histórico e cultural para alunos do ensino fundamental 1 e 2 e induzi-los à 
vivência.

Gerar aumento de 20% na contribuição dos impostos, emprego e renda do 
setor.

Aumentar em 20% o índice de permanência do turista de negócio fazendo-o 
permanecer em fi nais de semana no município.

Aumentar em 10% o número de diárias de pernoites nos hotéis da cidade.

Aumentar em 20% o número de visitantes de um dia que prestigiam os eventos;

Receber recursos da Secretaria de Turismo do Estado por meio do MIT para 
desenvolvimento de forma sustentável do turismo; ações e projetos em prol 
do receptivo.

Médio Prazo 
2017-2021

Consolidar Jacareí como uma referência em vários segmentos do Turismo.

Ações implantadas resultem que 30% da população estejam engajadas com 
o turismo.

Através do projeto “Educando para o Turismo” envolver 40.000 crianças no 
período do ciclo escolar de 2018 a 2020.

Longo Prazo 
2017- 2025

Implantação da escola de hospitalidade, gastronomia e turismo no município.

Recuperações de áreas degradas pelas mineradoras, transformando-as em 
atrativo turístico cultural e esportivo. 

Estudar a viabilidade de transformar a gerência de turismo em diretoria ou 
secretaria. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse plano foi idealizado e elaborado pelo COMTUR, que agrega representantes de vários segmentos 
da sociedade civil organizada, conhecedores do segmento, entidades de ensino, sindicatos, 
associações e outros, e o fechamento deu-se por técnicos de várias secretarias municipais que levaram 
em consideração a consulta popular por meio de audiência pública. 
Foi um plano elaborado com objetividade e dentro de uma realidade; pode ser revisto e aprimorado 
através de propostas a cada três anos ou a qualquer momento pelo COMTUR, conforme a necessidade 
de adequação, respeitando sempre a legislação em vigor.  
Responsável Técnico: Francisco Freitas da Silva
Gerente de Apoio à Atividade de Turismo de Jacareí; Secretário Executivo do COMTUR; diretor do 
SINHORES Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e empresário do ramo Hoteleiro 
desde 1999. 
Formação: Professor de Educação Artística com Licenciatura Plena em Artes; Pós-Graduado em Artes 
Plástica e em Gestão de Negócios em Hotelaria e Turismo. 
Outros: Integra o COMTUR Jacareí desde a primeira formação em 2000; o grupo do CODIVAP Turismo 
e Regionalização do Turismo desde 2003; participou da Ofi cinas do PMNT, do PDTR; curso de Turismo 
Rural pelo SENAR e outros cursos de turismo EAD oferecidos pelo Ministério do Turismo; interlocutor 
do município junto ao Ministério do Turismo e integrante do circuito Rios do Vale. 
Orientadoras – Turismólogas
1) Lais de Souza Gonçalves
2) Katia Regina Ferreira
Presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo): Rosina Moliterno Vicente 
Jacareí, 07 de agosto de 2017.

L E I   Nº   6.151/2017
Altera a Lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que “Institui o Serviço de Regulação de Jacareí”, 
e dá outras providências, alterada pela Lei nº 5.998, de 3 de dezembro de 2015.
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 alterado o inciso V, do artigo 34 da Lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013, alterado pela 
Lei nº 5.998, de 3 de dezembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34  ..........................................................................................
.......................
V - taxa de regulação e fi scalização de serviços públicos delegados de no mínimo 0,5% (meio por 
cento) e no máximo 5% (cinco por cento) da receita bruta dos prestadores de serviços públicos 
de saneamento básico, excluídas as receitas vinculadas de qualquer natureza, a ser fi xada 
mediante decreto;
...” (NR)”
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ,14 DE SETEMBRO DE 2017.
IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito Municipal
AUTOR DO PROJETO: PREFEITO MUNICIPAL IZAÍAS JOSÉ DE SANTANA.
AUTORES DA EMENDA: VEREADORES LUCIMAR PONCIANO, SÔNIA PATAS DA AMIZADE, DRA. 
MÁRCIA SANTOS, PAULINHO DOS CONDUTORES, JUAREZ ARAÚJO, ADERBAL SODRÉ, VALMIR 
DO PARQUE MEIA LUA, ABNER DE MADUREIRA, PAULINHO DO ESPORTE, ARILDO BATISTA, 
LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO), DR. RODRIGO SALOMON E FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL.

DECRETO Nº 268  DE  13  DE  SETEMBRO   2017
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei e 
especifi camente pela Lei nº 6.092, de 19 de dezembro de 2016,
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto nos diversos órgãos da Administração Direta um crédito adicional suplementar no 
valor de 1.494.320,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Vinte Reais), 
destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

160-020401 -10.302.0003.2191 -4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE + R$ 15.000,00 

233-020403 -10.304.0003.2196 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 50.000,00 

255-020405 -10.302.0003.2192 -3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA + R$ 150.000,00 

481-020902 -08.242.0005.2073 -3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais + R$ 3.500,00 

503-020902 -08.243.0005.2056 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 1.000,00 

Decretos
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Portarias

512-020902 -08.243.0005.2077 -3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais + R$ 391.500,00 

518-020902 -08.243.0005.2081 -4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE + R$ 10.000,00 

582-020902 -08.244.0005.2069 -3.3.90.30.00 - MATERIAL DE 
CONSUMO + R$ 6.000,00 

584-020902 -08.244.0005.2069 -3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA + R$ 5.000,00 

585-020902 -08.244.0005.2069 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 81.000,00 

586-020902 -08.244.0005.2069 -4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE + R$ 19.000,00 

598-020902 -08.244.0005.2088 -3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA + R$ 65.000,00 

605-020902 -08.244.0005.2089 -3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA + R$ 4.000,00 

642-021001 -15.451.0006.2074 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 82.500,00 

725-021004 -15.452.0006.2012 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 73.500,00 

1151-021401 -06.182.0009.2139 -3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL + R$ 482.000,00 

1278-021602 -04.122.0007.2225 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA + R$ 55.320,00 

 
Art. 2º As despesas de que tratam o artigo anterior serão cobertas com recursos da anulação parcial 
da seguinte dotação orçamentária:

137-020401 -10.301.0003.2182 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 15.000,00 

219-020402 -10.301.0003.2194 -4.4.90.51.00 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES - R$ 150.000,00 

227-020403 -10.304.0003.2196 -3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 50.000,00 

434-020801 -04.122.0007.2037 -3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - R$ 482.000,00 

472-020902 -08.241.0005.2047 -3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais - R$ 191.000,00 

500-020902 -08.243.0005.2054 -3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais - R$ 151.500,00 

511-020902 -08.243.0005.2077 -3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R$ 52.500,00 

543-020902 -08.244.0005.2052 -3.3.90.30.00 - MATERIAL DE 
CONSUMO - R$ 23.000,00 

545-020902 -08.244.0005.2052 -3.3.90.33.00 - PASSAGENS E 
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - R$ 20.000,00 

559-020902 -08.244.0005.2058 -4.4.90.92.00 - DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES - R$ 69.000,00 

597-020902 -08.244.0005.2088 -3.3.90.30.00 - MATERIAL DE 
CONSUMO - R$ 58.500,00 

601-020902 -08.244.0005.2088 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 6.500,00 

608-020902 -08.244.0005.2089 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 4.000,00 

738-021005 -15.451.0006.1069 -3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - R$ 156.000,00 

1117-021302 -18.541.0008.2042 -4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE - R$ 65.320,00 

Art. 3º Este Decreto entra  em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de Setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí 
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA        
Secretário de Governo        
CLÁUDIO LUIZ TOSETTO        
Secretário de Finanças       

DECRETO Nº 269, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera o artigo 3° e parágrafo único do artigo 7°,  revoga o caput do art. 10 do Decreto n° 2714, de 30 de 
janeiro de 2010, que “regulamenta o disposto no artigo 22 da Lei nº 5.808, de 5 de dezembro de 2013, 
cria a Comissão de Revisão da Planta Genérica de Valores, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe que lhe são conferidas 
por Lei, e
CONSIDERANDO o artigo 303 do Código Tributário Municipal, que determina o efeito suspensivo dos 
recursos apresentados dentro do prazo que determina que os recursos apresentados no prazo terão 
efeito suspensivo quanto as datas fi xadas para cumprimento da obrigação; 
DECRETA
Art. 1º  Fica alterado o artigo 3° e parágrafo único do artigo 7°, revoga o caput do art. 10 do Decreto n° 
2714, de 30 de janeiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º   A   Comissão   de   que   trata. o   art. 2º   será composta de 2 (dois) representantes da 
Secretaria de Finanças, 2 (dois) representantes da Secretaria de Planejamento e 1 (um) representante 
da Procuradoria Geral do Município, cuja nomeação dos membros será designada por Portaria.
....................
Art. 7º  ..........
Parágrafo único.  Sempre que houver dúvida quanto à regularidade de qualquer dos elementos do 
requerimento da revisão, poderá o processo administrativo ser submetido à análise e manifestação da 
Procuradoria Geral do Município.
....................
“Art. 10. REVOGADO”.
Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO N° 270, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera o Decreto nº 42, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a composição do Grupo de Análise 
de Projetos - GAP.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o solicitado através do Memorando n° 187/2017 – GAB/SEPLAN;
DECRETA
Art.1º Fica alterado o inciso II, do artigo 1 º do Decreto nº 42, de 9 de fevereiro de 2017, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º..........................
.....................................
II – ........
Titular: Antônio Simões de Jesus Neto, RG 24.562.791-1;
Suplente: Roberto Kyoji Tojo, RG nº 13.068.842;
......”
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

DECRETO Nº 271, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e 
especifi camente pela Lei nº 6.092, de 19 de dezembro de 2016;
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.280.000,00 (hum 
milhão, duzentos e oitenta mil reais), ao Órgão da Administração Indireta SAAE – Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jacareí, destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
17.512.0011.2250.4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente (39) + 1.280.000,00
Art. 2º A despesa decorrente da suplementação indicada no artigo anterior ocorrerá por conta da 
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
17.512.0011.2254.3.3.90.39 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (43) – 1.280.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA N° 864, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera a Portaria n.º 461, de 8 de maio de 2017, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano - CMHDU.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no Memorando n° 183/2017- GAP/SEPLAN; 
R E S O L V E :
Art   . 1º ALTERAR a alínea “h” do inciso I do artigo 1º da Portaria n° 461, de 8 de maio de 2017, que dispõe 
sobre a composição do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano – CMHDU, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º......................
I - ..............................
...
h) ..............................
......
Suplente: Gil Ribeiro da Silva, RG 50.151.446-6;
.............”.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí 

PORTARIA N° 872, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR ERIC DA CUNHA CUSTÓDIO, RG 43.125.599-4, do cargo que vem exercendo, de livre 
provimento em comissão de Gerente de Projetos Educativos, referência CCIII, com lotação na Secretaria de 
Municipal de Educação, revogando-se o inciso V, do artigo 1°, da Portaria n° 91, de 3 de fevereiro de 2017.
Art. 2º NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), ERIC DA CUNHA CUSTÓDIO, RG nº 43.125.599-4, para exercer 
o cargo, de livre provimento em comissão de Gerente de Projetos Educamais, referência CCIII, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º   Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 873, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR RAFAEL FRANCO FERNANDES, RG 42.434.590-0,  do cargo que vem exercendo de livre 
provimento em comissão de Gerente de Projetos Educamais, referência CCIII, com lotação na Secretaria de 
Municipal de Educação, revogando-se o inciso XVI, do artigo 1°, da Portaria n° 91, de 3 de fevereiro de 2017.
Art. 2º NOMEAR, na forma do inciso II do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), RAFAEL FRANCO FERNANDES, RG nº 42.434.590-0, para 
exercer o cargo, de livre provimento em comissão de Gerente de Projetos Educativos, referência CCIII, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º   Esta Portaria entra em vigor a partir de 11 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 874, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são 
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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), as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria de 
Assistência Social: 
I – PRISCILA NUNES DOS SANTOS, matrícula nº 25.683, do cargo que vem exercendo, de livre provimento 
em comissão de Gerente de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, referência 
CCIII;
II – SUELI GUEDES MACHADO, matrícula nº 23.136, do cargo que exercendo de livre provimento em comissão 
de Gerente de Serviços de Média Complexidade, referência CCIII.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 877, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, Prefeito do Município de Jacareí, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, na forma do inciso II, do artigo 14, da Lei Complementar n° 13 de 07.10.93 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jacareí), as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria de 
Assistência Social:
I – PRISCILA NUNES DOS SANTOS, matrícula nº 25.683, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão de Gerente de Serviços de Média Complexidade, referência CCIII; 
II – ÌRIS FERNANDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 26.639, para exercer o cargo, de livre provimento em 
comissão de Gerente de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, referência CCIII.  
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 878, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017
Nomeia os membros da Comissão para o Recebimento Defi nitivo da Obra de Execução do Remanescente da 
Construção do UPA Tipo III.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o solicitado no Memorando n° 704/2017 – DOC/SIEM,
RESOLVE:
Art. 1º  Nomear os membros da Comissão para o Recebimento Defi nitivo da Obra de Execução do 
Remanescente da Construção do UPA Tipo III, assim composta: 
I – Denyson Ribeiro da Costa, CREA n° 2010132085;
II – Roberto Kyoji Tojo, CREA n° 237045D;
III – Renan Ruiz Campos Ferreira, CREA n° 5069725611.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA Nº 883, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. IZAIAS JOSÉ DE SANTANA, 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.º 13 de 07.10.93 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), DANIELE APARECIDA COIMBRA DE ALMEIDA, RG 
254.973.898-56, do cargo que vem exercendo de livre provimento em comissão de GERENTE DE SUPERVISÃO 
DE ENSINO, referência CCIII, com lotação na Secretaria de Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de setembro de 2017. 
Jacareí, 14 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PORTARIA N° 888, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
Nomeia Comissão de Revisão da Planta Genérica de Valores do Município de Jacareí, criada pelo Decreto n° 
2.714, de 30 de janeiro de 2014.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º e seguintes do Decreto nº 2.714, de 30 de janeiro de 2014, que 
“regulamenta o disposto no artigo 22 da Lei n° 5.808, de 5 de dezembro de 2013, cria a Comissão de Revisão 
da Planta Genérica de Valores, e dá outras providências”, 
RESOLVE:
Art. 1º  Fica nomeada a Comissão de Revisão da Planta Genérica de Valores do Município de Jacareí, 
constituída pelos seguintes membros:
I – representantes da Secretaria de Finanças:
a) Teodomiro Meira de Aguiar, RG 3.706.558-0;
b) Sandra Aparecida Cornélio Menecucci, RG n° 18.048.495-3,
II – representantes da Secretaria de Planejamento:
a) Vinicius dos Santos Pereira, RG 46.006.330-3
b) Maurílio Junqueira dos Santos, RG 13.631.335-8,
III – representante da Procuradoria Geral do Município:
a) Flavia de Oliveira Ribeiro, RG n° 34.403.846-4.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se a Portaria n° 1623, de 3 de fevereiro de 2014 e 
posteriores alterações.
Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2017.
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

ATOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N° 863, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO, o disposto no § 4° do artigo 116 da Lei Complementar nº 13, de 7 de outubro de 1993, 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí);
CONSIDERANDO, o disposto no Memorando n° 201/2017 – DRH/SARH, quanto ao afastamento dos servidores 
e dirigente sindical, 
RESOLVE:
Art. 1º Afastar, nos termos do § 4°, do artigo 116 da Lei Complementar nº 13, de 7 de outubro de 1993, os 
servidores abaixo relacionados, de suas atividades normais, sem prejuízo de seus vencimentos, nos dias 12, 
13 e 14 do mês de setembro de 2017 por período integral:
I - Marcos Aurélio Raphael, matrícula nº 25.708, ocupante do cargo de Auxiliar de Manutenção, lotado na 
Subprefeitura de São Silvestre;
II - Noemi Nascimento Rodrigues, matrícula 20.922, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, lotada na 
Secretaria de Finanças.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 11 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 866, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 DECLARAR a vacância, no Quadro dos Servidores da Prefeitura de Jacareí, do cargo público de 
provimento efetivo, de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ocupado pela servidora MONICA CARVALHO 
CALIXTO, RG n° 22.434.545-X/SSP-SP, em virtude de seu falecimento ocorrido em 4 de setembro de 2017, 
conforme Certidão de Óbito n° 115451 01 55 2017 4 00123 516 0045190 72, do Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Jacareí - São Paulo, nos termos do art. 
64, inciso VII da Lei Complementar n° 13, de 07.10.93.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 867, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 ARQUIVAR o processo administrativo nº 10/2017 –CPP I, instaurado pela Portaria 215, de 9 de março de 2017, 
referente a possível irregularidade na conduta da servidora CLÁUDIA GONÇALVES RIBEIRO, matrícula n° 27.867, 
nos termos do artigo 28 do Decreto nº 630, de 6 de maio de 2010 e Decreto n° 2.098, de 18 de setembro de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 868, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 ARQUIVAR o processo administrativo nº 25/2016 -CPP I, instaurado pela Portaria 4671, de 1º de 
setembro de 2016, referente a possível irregularidade na conduta da servidora MÔNICA MICHELAZZO 
ORFÃO DE OLIVEIRA, matrícula n° 22.790, nos termos do artigo 28 do Decreto nº 630, de 6 de maio de 2010 
e Decreto n° 2.098, de 18 de setembro de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 869, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do artigo 249, da Lei 
Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), e considerando 
o que consta do Processo Administrativo nº 020/17-CPP,
RESOLVE:
Art. 1º APLICAR a servidora VERA LÚCIA DE SOUSA RAMOS, matrícula n° 25.106, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, a pena de advertência, por 
infração ao disposto no artigo 226, incisos III, XIV e artigo 227, “caput” e inciso XIX, da Lei Complementar nº 13, 
de 7 de outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), nos termos do artigo 235, 
inciso I da mesma Lei Complementar.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 870, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do artigo 249, da Lei 
Complementar nº 13, de 07.10.93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), e considerando 
o que consta do Processo Administrativo nº 031/16-CPP,
RESOLVE:
Art. 1º APLICAR a servidora ANA CLÁUDIA DA SILVA SOUZA, matrícula n° 27.080, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Agente de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a pena 
de advertência, por infração ao disposto no artigo 226, incisos XIV e XVI, da Lei Complementar nº 13, de 7 de 
outubro de 1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), nos termos do artigo 235, inciso 
I da mesma Lei Complementar.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 871, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr.  CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram 
delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, os servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos, para exercer função gratifi cada 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 - ALINE DE PAULA MEDEIROS, matrícula nº 28503, para exercer a Função Gratifi cada de Assistente de 
Atendimento ao Cidadão - FG2;
II - CRISTIANE CAMPOS LOPES, matrícula nº 28597, para exercer a Função Gratifi cada de Assistente de 
Atendimento ao Cidadão - FG2;
III - JESSICA AURELIANO DOS SANTOS, matrícula nº 28512, para exercer a Função Gratifi cada de Assistente 
de Atendimento ao Cidadão - FG2;
IV - TAIRYANE CRISTINE DE OLIVEIRA PIZZOLATTO, matrícula nº 28504, para exercer a Função Gratifi cada 
de Assistente de Atendimento ao Cidadão - FG2.
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos 

PORTARIA Nº 875, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017 
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos, usando 
das   atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 251 e seguintes da Lei Complementar n° 13, de 07 de outubro de 1993 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí);
RESOLVE:
Art. 1º  Nomear uma Comissão Processante Especial, destinada a apurar os fatos e as responsabilidades 
constantes da Sindicância Administrativa n° 12/2017, constituída pelos servidores:
Presidente: Ana Paula Werneck Costa Cursino,
Membro titular: Gilson Pacheco de Andrade,
Membro titular: Meirieli Santos Lopes.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 876, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 CESSAR a designação da servidora ÍRIS FERNANDES DE OLIVEIRA, matrícula 26.639, da função 
gratifi cada de Supervisor do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS – FG1, com 
lotação na Secretaria de Assistência Social, nos termos da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de setembro de 2017.
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 879, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017. 
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e que lhe foram 
delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a servidora JULIANA DE ANDRADE ESPANHOL, matrícula nº 26.017, lotada na Secretaria 
de Assistência Social, para exercer a Função Gratifi cada de Supervisor do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social - CREAS - FG1, nos termos da Lei n° 5498, de 07 de julho de 2010 e posterior alteração, 
do Decreto n° 2.238, de 18 de janeiro de 2013 e posterior alteração. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de setembro de 2017.
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 882, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 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 - VANESSA TERTULIANO DE ARAUJO FERREIRA, RG nº 32.446.655-9, para exercer o cargo público de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, de provimento efetivo, referência “03”, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação;
II - LILEY LOPEZ DOS SANTOS, RG nº 16.164.327-9, para exercer o cargo público de ENFERMEIRO, de 
provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Saúde;  
III - VIRGINIA DE TIMERMANE, RG nº 27.949.613-8, para exercer o cargo público de ENFERMEIRO, de 
provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Saúde;  
IV - MARISTELA SAMPAIO, RG nº 36.529.708-2, para exercer o cargo público de ENFERMEIRO, de 
provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Saúde;  
V - RICARDO LEDNICK MESQUITA, RG nº 34.726.631-9, para exercer o cargo público de PROCURADOR DO 
MUNICIPIO, de provimento efetivo, referência “12”, com lotação na Procuradoria Geral do Município;
VI - ELIANE GUEDES DAVANCO, RG nº 12.216.797-1, para exercer o cargo público de PSICOLOGO, de 
provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Saúde.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 14 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 884, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr.  CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 - ADRIANA FERNANDES LELLIS PEREIRA, RG nº 43.602.771-9, para exercer o cargo público de 
PSICOLOGO, de provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Assistência Social; 
II - ROMUALDO AUGUSTO TOSTA MARTINS, RG nº 25.205.009-5, para exercer o cargo público de 
PSICÓLOGO, de provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Assistência Social; 
III - PATRICIA RIBEIRO MARTINS, RG nº 32.923.563-1, para exercer o cargo público de cargo de PSICÓLOGO, 
de provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Assistência Social;
IV - VANESSA ALEXANDRA GIMENEZ, RG nº 17.335.915, para exercer o cargo público de PSICOLOGO, de 
provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Assistência Social; 
V - RENATA DE AQUINO COBRA, RG nº 29.455.720-9, para exercer o cargo público de ASSISTENTE 
SOCIAL, de provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Assistência Social;
VI - CARMEN SILVA LAMDIM FERREIRA, RG nº 28.454.960-5, para exercer o cargo público de ASSISTENTE 
SOCIAL, de provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Assistência Social; 
VII - GABRIELA RIBEIRO DE FARIAS, RG nº 46.176.886-0, para exercer o cargo público de ASSISTENTE 
SOCIAL, de provimento efetivo, referência “09”, com lotação na Secretaria de Assistência Social. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 14 de setembro  de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 885, DE  14 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 CESSAR, a pedido da própria servidora ANDRÉA DE FARIA ROCHA CALVO, RG nº 25.484.641-5, da 
função gratifi cada de Diretor de Escola – FG1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei 
nº 5.498, de 07 de julho de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de agosto de 2017.
Jacareí, 14 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO 
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 886, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, 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 ATRIBUIR carga suplementar de trabalho, de 14 de setembro a 31 de dezembro de 2017, de 4 
(quatro) horas semanais, a servidora RIVANEIDE MARINHO DA COSTA, matrícula n° 25.394, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor 30h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei 
Complementar n° 83, de 27 de fevereiro de 2015 (Dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e remuneração 
do magistério do Município de Jacareí e dá outras providências).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 14 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA N° 887, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO, Secretário de Administração e Recursos Humanos do 
Município de Jacareí, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica a CONSAB - CONSELHO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS DE JACAREÍ, 
representada por seu Presidente Ivan Luís de Oliveira Dória, autorizada a utilizar área pública, “Estacionamento 
do Parque da Cidade”, no dia 22, das 18h00 às 22h00, dias 23 e 24, das 12h00 às 22h00, de setembro de 2017, 
para a realização do evento gastronômico “Food Truck”.
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 fi ca condicionada à formalização do Termo de Autorização 
de Uso, a ser lavrado na Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente da Procuradoria Geral do 
Município de Jacareí, mediante as condições estabelecidas pela Administração Municipal.
Art. 3º   Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 14 de setembro de 2017.
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, na forma do artigo 97 § 2° da Lei Orgânica do Município, 
determina a publicação resumida dos seguintes atos:
PORTARIA Nº 881, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017 - Instaura Processo Administrativo n° 36/2017, em 
conformidade com o artigo 266 da Lei Complementar n° 13/93 c/c o  parágrafo único do art. 10 do Decreto 
n° 630/2010, para apurar a responsabilidade administrativa do servidor ROBERTO MAIA, matrícula 25.395, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Artes – 30 hs, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, dos fatos narrados na Averiguação Preliminar n° 128/2017-Secretaria Municipal de Educação - 
Designa a Comissão Processante nomeada pela Portaria n° 4.612, de 12 de agosto de 2016, para conduzir os 
trabalhos necessários à apuração dos fatos - Determina o afastamento preventivo do servidor ROBERTO MAIA, 
nos termos do artigo 261, da Lei Complementar n° 13/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Jacareí), pelo prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual prazo, sem prejuízo da remuneração, a partir 
da publicação desta Portaria - Determinar seja o indiciado notifi cado dos termos integrais da presente Portaria, 
bem como intimado da data estabelecida para ser ouvido em declarações e do prazo de cinco dias, contados 
a partir de seu interrogatório, para ter vista do processo e oferecer defesa prévia, indicando o respectivo rol de 
testemunhas - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ATOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 865, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA, Secretário de Governo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre autorização para 
servidores públicos dirigir veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, segundo o qual a 
autorização será formalizada através de Portaria do Secretário competente devendo constar, obrigatoriamente, 
os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
CONSIDERANDO o Memorando nº 161/2017 – Subprefeitura Parque Meia Lua, onde consta o motivo 
ensejador para tal autorização;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, em caso de necessidade, sem qualquer gratifi cação, o servidor Ronaldo Assis da Costa, RG 
n° 27.260.793-9, lotado na Secretaria de Governo, a dirigir veículo ofi cial, segundo sua categoria de habilitação.
Parágrafo único. De acordo com a atividade descrita o servidor necessita de autorização para conduzir veículo 
ofi cial para realização de serviços externos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 11 de setembro de 2017.
CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA EDUCAMAIS N° 45 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das atribuições 
legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente CRISTIAN APARECIDO DOS REIS AZEVEDO, autorizado a utilizar o espaço público 
EDUCAMAIS JACAREÍ - SALA ARIANO SUASSUNA, nos dias 22 e 23 de setembro de 2017, para realização 
do evento “JACAREÍ GOSPEL FESTIVAL”, às 18h00, nos termos do expediente nº 8840 -2017.
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 fi ca condicionada à formalização através do Termo de Autorização 
de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 05 de setembro de 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 46 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das atribuições 
legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente MIRAGAIA E MORITA ESCOLA DE DANÇA LTDA - ME, autorizado a utilizar o espaço 

público EDUCAMAIS JACAREÍ - SALA ARIANO SUASSUNA, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2017, para 
realização do evento “A BELA E A FERA - APRESENTAÇÃO DE DANÇA”, às 19h00, nos termos do expediente 
nº 3264-2017.
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 fi ca condicionada à formalização através do Termo de Autorização 
de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 47 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das atribuições 
legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente MONIQUE PAES STUDIO DE DANÇA LTDA - ME, autorizada a utilizar o espaço 
público EDUCAMAIS JACAREÍ - SALA ARIANO SUASSUNA, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro 2017, para 
realização do evento “ESPETÁCULO DE DANÇA 2017”, às19h30, nos termos do expediente nº 30765-2016.
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 fi ca condicionada à formalização através do Termo de Autorização 
de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 48 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das atribuições 
legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a requerente DEBORAH BARBOSA BARRETO, autorizada a utilizar o espaço público 
EDUCAMAIS JACAREÍ - SALA ARIANO SUASSUNA, nos dias 11 e 12 de novembro de 2017, para realização 
do evento “ENCERRAMENTO DE ANO - DEBORAH BARRETO 2017”, às18h00, nos termos do expediente 
nº 31391-2016.
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 fi ca condicionada à formalização através do Termo de Autorização 
de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 49 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das atribuições 
legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica o requerente MARCELO ALVES DE SOUZA, autorizado a utilizar o espaço público EDUCAMAIS 
SÃO JOÃO, nos dias 7 e 8 de outubro de 2017, para realização do evento “37° COPA KIM DE TAEKWONDO”, 
das 14h00 às 19h00 e das 8h00 às 19h00, nos termos do expediente nº 7289-2017.
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 fi ca condicionada à formalização através do Termo de Autorização 
de Uso, a ser lavrado na Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Educação do Município de Jacareí, 
mediante as condições estabelecidas pela administração.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA EDUCAMAIS N° 50, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
A Sra. MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO, Secretária Municipal de Educação, usando das atribuições 
legais e as que lhe foram delegadas,
RESOLVE:
Art. 1º Fica retifi cado o art. 2° da Portaria n° 41, de 1º de setembro de 2017, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 2º A autorização de uso a que se refere o artigo 1º desta Portaria é concedida a título GRATUÍTO, pelo 
período de realização do evento”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
Secretária Municipal de Educação

ATOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 880, DE  13 DE SETEMBRO DE 2017.
A Sra. ROSSANA VASQUES, Secretária de Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e que lhe foram delegadas, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 552, de 18 de março de 2010, que dispõe sobre autorização para 
servidores públicos dirigir veículos da municipalidade;
CONSIDERANDO o artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 552, de 18 de março de 2010 segundo o qual a 
autorização será formalizada através de Portaria do Secretário competente devendo constar, obrigatoriamente, 
os dados dos servidores autorizados, e os motivos para a concessão;
CONSIDERANDO que no Memorando n° 338/2017 – SMA/GS, consta o motivo ensejador para tal autorização;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, em caso de necessidade, sem qualquer gratifi cação, a servidora Graciela Pinto de Oliveira, 
matrícula 28.324, lotada na Secretaria de Meio Ambiente, a dirigir veículos a serviço da municipalidade, 
segundo sua categoria de habilitação:
Parágrafo único. De acordo com a atividade descrita a servidora necessita de autorização para conduzir 
veículo oficial, pois será responsável pelo deslocamento da equipe, e qualquer outro serviço externo e 
de urgência.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
ROSSANA VASQUES
Secretária de Meio Ambiente
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Contratos e Convênios

Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA): até as 09h00min do dia 29 de setembro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 986.589) 
ou poderá ser retirado na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo ou qualquer 
mídia pertinente para cópia do arquivo.
(a) Drª. ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS VEÍCULOS, ÔNIBUS E MICRO-
ÔNIBUS, PRÓPRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PERTENCENTES À 
FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA): até as 09h00min do dia 02 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 986.589) 
ou poderá ser retirado na Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo ou qualquer 
mídia pertinente para cópia do arquivo.
(a) ARQTº. ANTÔNIO ROBERTO MARTINS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
(MICROCOMPUTADOR)
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 09h30 do dia 05 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo ou qualquer mídia pertinente para cópia 
do arquivo.
(a) CLÁUDIO LUIZ TOSETTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº084/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DOS CARNÊS/
BOLETOS DE TRIBUTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2.018.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 14h00 do dia 11 de outubro de 2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na 
Gerência de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário 
das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo ou qualquer mídia pertinente para cópia 
do arquivo.
(a) CLÁUDIO LUIZ TOSETTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
      
DESPACHO DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº073/2017 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE (GO-GLOBAL) 
PARA VIRTUALIZAÇÃO E ACESSO REMOTO PARA PLATAFORMAS 32 BITS.
A Pregoeira torna publico para fi ns de conhecimento e citação a habilitação da empresa Centric System 
Brazil Software Ltda EPP eis que a mesma atendeu o exigido no Anexo II do edital. Diante da habilitação 
da empresa a Pregoeira declara a empresa vencedora da licitação com valor unitário do item de 
R$580,00. O prazo para apresentação de recurso começará a fl uir a partir da data de publicação desta 
decisão no Boletim Ofi cial do Município de Jacareí. 
(a) LUCIENE FREIRE DE MORAES SILVA - PREGOEIRA     

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº002/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – GRUPO 22.
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.093/2017, modalidade Pregão Presencial, tipo 
menor preço unitário por item (menor lance),  HOMOLOGO o resultado do certame, já adjudicado pela 
Pregoeira às empresas DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
no item 21 com valor unitário de R$2,239 e no item 33 com valor unitário de R$15,50; MUNDIFARMA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA EPP no item 17 com 
valor unitário de R$14,27; CONTROLL PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME no item 
18 com valor unitário de R$16,39; DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D’ MEDICAMENTOS EIRELI 
EPP no item 03 com valor unitário de R$0,14, no item 04 com valor unitário de R$0,14 e no item 34 
com valor unitário de R$74,15 e CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA no 
item 13 com valor unitário de R$1,75, no item 25 com valor unitário de R$0,184 e no item 27 com valor 
unitário de R$4,11.
Jacareí, 08 de setembro de 2017.
Para formalização.
Publique-se
Drª.ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº077/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
FRALDAS DESCARTÁVEIS (ADULTO).
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº 099/2017, modalidade pregão Presencial, tipo 
menor preço unitário (menor lance) atesto sua regularidade e HOMOLOGO o resultado do certame já 
adjudicado pela Pregoeira às empresas: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA no item 01 com o valor unitário de R$1,01; PAMP & VAMD – COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - 
EPP no item 02 com o valor unitário de R$1,15, no item 03 com o valor unitário de R$1,29 e no item 04 
com o valor unitário de R$1,35.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.     
Para formalização 
Publique-se 
DRª ROSANA GRAVENA
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NA EMEF IGARAPÉS COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
VISITA TÉCNICA: às 9h00min do dia 16/10/2017.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 9h00min do dia 24/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: às 9h00min do dia 24/10/2017.
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na Gerência 
de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 
17h00, mediante apresentação de um “CD” ou qualquer mídia pertinente para cópia do arquivo.
(A)MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
Expediente nº 29/2017/SUP/DA/SS
Dispensa de Licitação
OBJETO: prestação de serviços de vagas/ leitos individuais para internação especializada em psiquiatria 
hospitalar (incluindo serviço de equipe multifuncionais e hotelaria)

Parte fi nal do despacho: “Ocorre que após regular processamento da Dispensa de Licitação, no dia 
25/08/2017 fomos notifi cados que o paciente Thiago Henrique Rodrigues de Freitas, teve alta médica, 
assim entendemos não haver necessidade de continuidade da contratação.
A procuradoria de Contratos Administrativos e Licitações, consultada sobre a possibilidade, opinou 
favoravelmente à pretensão desta Secretaria.
Ante todo o Exposto, com fundamento no artigo 49 da Lei 8.666/93, REVOGO a Dispensa de Licitação”.
(a) 08/09/2017 – Rosana Gravena – Secretária de Saúde

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente n° 039/2017
Contratada: NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP
Objeto: Fornecimento de controladores semafóricos compatível com o sistema eletrônico de 
trânsito municipal
Valor: R$ 22.269,00
Tendo em vista as justifi cativas 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 ratifi cação da Chefi a 
de Gabinete
Jacareí, 06 de setembro de 2.017.
Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho – Secretário de Mobilidade Urbana
Ratifi co a decisão pela contratação direta por inexigibilidade de licitação, na forma prevista no artigo 26 
da Lei nº 8.666/93, conforme despacho do Sr. Secretário de Mobilidade Urbana
Publique-se.
Jacareí, 06 de setembro de 2.017.
Claude Mary de Moura – Chefe de Gabinete

TERMO DE DECISÃO E RATIFICAÇÃO
Expediente n° 075/2017
Contratada: LEMMARA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
Objeto: Prestação de serviços de locação de banheiros químicos para uso da Secretaria de 
Infraestrutura Municipal
Valor: R$ 45.444,60
Tendo em vista as justifi cativas apresentadas, bem como o fato de ser reconhecida a dispensa de 
licitação para a contratação pretendida nos termos do parecer jurídico, o qual acolho, DECIDO pela 
contratação direta, na forma prevista no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, decisão esta que submeto à 
ratifi cação da Chefi a de Gabinete
Jacareí, 12 de setembro de 2.017.
Antônio Roberto Martins – Secretário de Infraestrutura Municipal
Ratifi co a decisão pela contratação direta por dispensa de licitação, na forma prevista no artigo 26 da 
Lei nº 8.666/93, conforme despacho do Sr. Secretário de Infraestrutura Municipal
Publique-se.
Jacareí, 12 de setembro de 2.017.
Claude Mary de Moura – Chefe de Gabinete

CONTRATO
Contrato n° 5.003.00/2017 – Exp. 095/2017 – GL (I) – PP nº 075/2017
Contratada: ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP
Objeto: fornecimento e instalação de 01 câmara mortuária para conservação de 04 (quatro) corpos no 
Instituto Médico Legal (IML) no cemitério Jardim da Paz
Vigência: até o término do prazo de garantia do equipamento.
Valor: R$ 87.500,00
Dotação: 021101-04.122.0007.2.095-4.4.90.52.00
Empenho: 11070/2017
(a) 06/09/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido e Arnaldo Lopes dos Santos Filho

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.312.00/2017 – Exp. 082/2017 – GL (VI) – PP. n° 071/2017
Detentora: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA – EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de suprimentos de informática.
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 5.552,15
(a) 23/08/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido, Patricia Vieira Juliani, Dra. Rosana Gravena, 
Maria Thereza Ferreira Cyrino e Fabrício de Ramos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.330.00/2017 – Exp. 044/2017 – GL (III) – PP. n°  042/2017
Detentora: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de material hospitalar – grupo 03
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 53.085,00
(a) 06/09/2017 – Dra. Rosana Gravena e Leandro Bustamante Ribeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.333.00/2017 – Exp. 044/2017 – GL (IV) – PP. n° 042/2017
Detentora: MOMILLI COMERCIAL LTDA – EPP
Objeto: registro de preços para fornecimento de material hospitalar – grupo 03
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 1.395,00
(a) 12/09/2017 – Dra. Rosana Gravena e Márcia Cristina Moreira

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.334.00/2017 – Exp. 044/2017 – GL (VIII) – PP. n° 042/2017
Detentora: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de material hospitalar – grupo 03
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 18.450,00
(a) 12/09/2017 – Dra. Rosana Gravena e Marcos Barreto

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.335.00/2017 – Exp. 061/2017 – GL (IV) – PP. n°  051/2017
Detentora: PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – ordem judicial
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 32.336,00
(a) 12/09/2017 – Dra. Rosana Gravena e Edson Zago

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.336.00/2017 – Exp. 082/2017 – GL (V) – PP. n° 071/2017
Detentora: R. A. MANCO SERVIÇOS – ME
Objeto: registro de preços para fornecimento de suprimentos de informática
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 34.725,40
(a) 12/09/2017 – Carlos Felipe Sepinho Apparecido, Patricia Vieira Juliani, Dra. Rosana Gravena, 
Maria Thereza Ferreira Cyrino e Ricardo Alexandre Manco

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n° 9.337.00/2017 – Exp. 061/2017 – GL (I) – PP. n° 051/2017
Detentora: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – ordem judicial
Vigência: 12 meses
 Valor: R$ 747,00
(a) 12/09/2017 – Dra. Rosana Gravena e Júlia Barbosa Brandão

ADITAMENTO DE CONVÊNIO
Aditamento nº 1.001.07/13.17 – Exp. 006/2013 – CL/SAJ
Conveniada: JAM MANTENEDORA JACAREÍ AMPARA MENORES
Objeto: promoção do Projeto “Pessoa com Defi ciência Intelectual”
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo em mais 03 (três) meses
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Dotação: 020502.3.3.50.43.00.12.365.0004.2282
Empenho: 264/2017
 (a) 29/08/2017 – Maria Thereza Ferreira Cyrino e Delma Teresa Pereira Almeida Assad

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.017.05/13.17 – Exp. 032/2013 – CPJL (I) – PP nº 024/2013
Contratada: SIMP – SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS EPP
Objeto: prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos e mão de obra 
especializada
Aditamento: Fica aditado o valor do contrato em mais R$ 3.392,64 (três mil, trezentos e noventa e dois 
reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao acréscimo de mais 04 (quatro) impressoras a 
laser monocromática ou LED, e 900 (novecentas) cópias.
Dotação: 020405.3.3.90.39.99.10.302.0003.2192
Empenho: 715/2017
 (a) 12/09/2017 – Dra. Rosana Gravena – Secretária de Saúde

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.026.06/15.17 – Exp. 051/2015 – CPJL (I) – PP nº 034/2015
Contratada: FORTHUNITY SCALO EIRELI – EPP
Objeto: prestação de serviços de limpeza e conservação junto à Secretaria de Assistência Social
Aditamento: Fica alterado o local de prestação de serviços de 01 (uma) prestadora do CRAS NORTE – 
Rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho, 151, Parque Meia Lua, Jacareí/SP, para o VIVA VIDA – Rua 
Itapira, 260, Jardim Mesquita, Jacareí/SP
 (a) 11/09/2017 – Patricia Vieira Juliani – Secretária de Assistência Social

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.040.02/16.17 – Exp. 061/2015 – CPJL (I) – PP nº 092/2016
Contratada: TBN GRÁFICA E EDITORA EIRELI – ME
Objeto: prestação de serviços gráfi cos para a impressão de jornal periódico denominado “Boletim Ofi cial 
do Município” para publicações da Prefeitura Municipal de Jacareí, suas Autarquias e Fundações, bem 
como a Câmara Municipal.
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo pelo período de 12 (doze) meses
Dotação: 021201.3.3.90.39.63.04.131.0007.2105
Empenho: 2403/2017
 (a) 12/09/2017 – Claude Mary de Moura – Chefe de Gabinete e Carlos Ferreira Ivo

ADITAMENTO DE CONTRATO
Aditamento nº 4.051.03/14.17 – Exp. 125/2014 – CPJL (I) – PP nº 065/2014
Contratada: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA
Objeto: prestação de serviços de locação de equipamentos automatizados para realização de hemogra-
ma, com fornecimento de insumos
Aditamento: fi ca prorrogado o prazo pelo período de 12 (doze) meses
Dotação: 020405.3.3.90.39.12.10.302.0003.2192
Empenho: 313/2017
 (a) 31/08/2017 – Dra. Rosana Gravena e Valéria Souza Guimarães dos Santos

ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aditamento nº 9.021.01/2017 – Exp. 203/2016 – CPJL (V) PP Nº 141/2016
Detentora: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 26
Aditamento: Fica aditado o valor do contrato em R$ 1.278,00 (mil duzentos e setenta e oito reais), o 
que corresponde a 24% do ajuste original, correspondente ao acréscimo de 1.800 (mil e oitocentas) 
unidades do item 9.
 (a) 11/09/2017 – Dra. Rosana Gravena – Secretária de Saúde

RESOLUÇÃO N º 009 – CMDCA, 13 DE SETEMBRO 2017 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em reunião ordinária realizado no dia 
06 de setembro de 2017, às 8h30, na sede do setor dos conselhos, situada à Rua Lamartine Delamare, 
nº 153 Centro – Jacareí/SP, no uso da competência que lhe confere a Lei nº 4.418, de 27 de dezembro 
de 2000, comunica que:
CONSIDERANDO a participação de  representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente, sendo  do Poder Público e  da Sociedade Civil, para compor as Comissões.
CONSIDERANDO a vacância de um dos representantes do Poder Público.
Comissão de Acompanhamento de Planos:
Poder Público:  Maria Elisa Perin  (Relator)
Sociedade Civil:  Lucimara de Oliveira  (Presidente)
  Adriano Benedito da Fonseca (Membro)
  Cristiane Mota Viviani  (Membro)
CONSIDERANDO que estes foram eleitos para representar esta comissão em reunião ordinária deste conselho.
RESOLVE:
Art. 1 Esta resolução entra em vigor na data da publicação.
Lucimara de Oliveira
Presidente Interina do CMDCA

EDITAL nº 05/2017 – SME
Relação dos candidatos aptos a concorrer às vagas de conselheiro do Conselho Municipal de 
Educação. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO NOME SEGMENTO

01 Adriana Cristina de Souza Faria Comunidade

02 Aline Fabri de Moraes Comunidade

03 Ana Cristina monteiro Leite dos Santos Comunidade

04 Ana Paula de Azevedo Soares de Paula Comunidade

05 Claudia Campagnoli Olivares Instituição Privada

06 Cleber Martins da Silveira Comunidade

07 Daniela Machado Dias Comunidade

08 Debora Fontes Soares Comunidade

09 Elisabeth Pereira de Oliveira Ramos Comunidade

10 Erica Marina Rodrigues de Lima Comunidade

11 Jaqueline Sobreira do Nascimento Peres Instituição Privada

12 Marcelo do Nascimento Comunidade

13 Patrícia Renata Anequini Bonilha Comunidade

14 Silvana Castro de Faria Comunidade

15 Vera Lúcia Rodrigues Comunidade

16 Vinícius dos Santos Pereira Comunidade

17 Wanderlei Alves de Mello Comunidade

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS – 03 
A Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designada pelo Decreto nº 236 de 
27/07/17, publicado no Boletim Ofi cial de nº 1145 de 28/07/17, de acordo com a Listagem de Eliminação 
de Documentos nº 03/2017, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação, por intermédio da 
ata de reunião datada de 11 de setembro de 2017, faz saber a quem possa interessar que a partir 
do 45º (quadragésimo quinto) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Boletim Ofi cial 
do Município, se não houver oposição, o Arquivo Central da Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos eliminará os documentos relativos à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 

Diretoria de Suprimentos e Gerência de Atendimento ao Cidadão e Secretaria de Saúde, documentos 
referentes à: Diretoria de Suprimentos: Autorização de Fornecimento – AF e  Autorização de Serviço 
– AS, de 2010 e 2011. Gerência de Atendimento ao Cidadão: Protocolo interno (controle de trâmite 
de processos intra-Secretarias) Registro de envio e recebimento de processos físicos de 2014, 2015 
e 2016. Secretaria de Saúde: impressos em bloco 2013, Folhetos de campanha 2009, Panfl etos, 
revistas, encartes 2013  Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o 
desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha 
respectivas qualifi cação e demonstração de legitimidade do  pedido, dirigida à Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos Município de Jacareí.
A Listagem de Eliminação de Documentos nº 03/2017 estará disponível no site www.jacarei.sp.gov.br, 
bem como no Arquivo Central.
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
Keila Aparecida da Costa     
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos

Comunicado
A Secretaria de Mobilidade Urbana convida a todos para participar da 1ª Audiência Pública sobre o 
Plano Cicloviário Municipal a realizar-se no dia 19/09/2017 às19 horas na Biblioteca da FATEC - Rua 
Faria Lima, 155 - Jardim Santa Maria – Jacareí/SP.
Atenciosamente
Rafael Julio S. Santos
Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana

Comunicado
Informamos que a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre (de maio a agosto de 2017) da Secretaria 
de Saúde,  será realizada no dia 27/09/2017 às 17h no auditório da Câmara Municipal de Jacareí.
Dra. Rosana Gravena
Secretária de Saúde

EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 002/2017
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos e a Secretaria de Saúde do Município de Jacareí, 
nos termos do disposto na Lei Complementar nº 4.550, de 26 de dezembro de 2001, alterada pela 
Lei 4.575 de 01 de fevereiro de 2002 e Lei 4.966 de 03 de junho de 2006, torna público que estarão 
contratando,  por prazo determinado de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, 
ou até realização e homologação de concurso público, para admissão em cargo efetivo, através de 
Processo Seletivo Simplifi cado, o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para desempenhar 
atividades junto à Secretaria de Saúde do Município de Jacareí, mediante as condições estipuladas 
neste Edital e demais disposições legais aplicáveis. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente Processo Seletivo 
Simplifi cado será publicado no Boletim Ofi cial do Município;
1.2 A contratação dos candidatos selecionados, prevista neste Edital, tem caráter temporário, devendo 
ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, com prazo de vigência de até 1 (um) 
ano, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado uma única vez, por igual ou inferior período, 
enquanto não houver candidato aprovado em concurso público;
1.3 A aprovação do candidato, neste Processo Seletivo Simplifi cado, no que exceder ao número de 
vagas disposto neste Edital, não gera direito de convocação para contratação, salvo quando houver 
desistência de candidato, visto que a mesma será realizada de acordo com a necessidade e seguindo 
rigorosamente a ordem de classifi cação;
1.4 O processo  de classifi cação do presente Edital ocorrerá mediante a análise de currículo,  seleção 
através de prova objetiva, aprovação em teste de  aptidão física e avaliação psicológica.
2. DOS REQUISITOS GERAIS
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
2.3 Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares;
2.4 Ter aptidão física e mental para o exercício das funções a que se candidatar, comprovado através de 
atestado médico expedido pelo profi ssional de Serviço de Medicina do Trabalho da Secretaria de  Saúde;
2.5 Não exercer  outro cargo, função ou emprego em qualquer entidade estatal, bem como em empresa 
pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, exceto os casos de acumulação permitida 
legalmente;
2.6 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa.
3. DO CARGO
3.1 Agente Comunitário de Saúde
3.2 N.° de vagas – 25 (vinte e cinco) vagas;
3.3 Carga Horária Semanal: 40 horas semanais;
3.4 Vencimento: R$ 1.312,69 (Hum mil, trezentos e doze reais e sessenta e nove centavos);
3. 5 Requisitos do Cargo: Possuir 2º Grau Incompleto e residir no Município de Jacareí desde a 
publicação deste Edital, de acordo com a Lei nº. 11.350, de 05 de Outubro de 2006;
3.6 Atribuições do Cargo: Realizar mapeamento de sua área, através do cadastramento das 
famílias;Manter atualizado o cadastro de famílias;Identifi car áreas de risco, priorizando as famílias 
e indivíduos expostos a condições de risco individual ou coletivo; Orientar as famílias na utilização 
adequada dos serviços de saúde; Realizar ações e atividades no nível de suas competências, nas 
áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio de visita domiciliar, o acompanhamento 
regular de todas as famílias sob sua responsabilidade na lógica da vigilância à saúde; Manter-se 
informado e informar aos demais membros da equipe, acerca da situação das famílias monitoradas, 
particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, 
com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, 
entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, as necessidades demandas, as 
potencialidades e limites; Identifi car parceiros e recursos existentes na comunidade que possam vir 
a ser aproveitados pelas equipes; Promover e coordenar reuniões comunitárias; Atuar em conjunto 
com os serviços de saúde, nas ações de promoção e proteção da saúde da criança, da mulher, do 
adolescente, do idoso e dos portadores de defi ciências; Atuar em conjunto com os serviços de saúde, 
nas ações de promoção da saúde, de prevenção do câncer de mama e do colo do útero, diabetes, 
hipertensão, tuberculose, hanseníase e DST/HIV/AIDS; Identifi car e cadastrar todas as gestantes da 
área de trabalho; Orientar as gestantes sobre a importância do exame pré-natal e da amamentação; 
Acompanhar a evolução dos cartões da criança, atentando para a evolução dos gráfi cos de crescimento 
e da atualização das vacinas; Estimular o aleitamento materno; Identifi car as crianças com problemas 
de diarréia, promovendo a difusão do uso dos sais de reidratação oral - SRO; Identifi car as crianças com 
infecções respiratórias agudas (IRAS), orientando as famílias acerca de prevenção e do tratamento; 
Ministrar às famílias as noções de higiene básica; Anotar todos os óbitos ocorridos e a causa, de acordo 
com os dados dos Atestados de Óbito, conferindo as informações com as famílias; Promover a saúde 
bucal, orientando acerca dos procedimentos básicos; Distribuir material de higiene pessoal e higiene 
bucal; Realizar inspeção visual visando identifi car alterações nos dentes ou tecidos orais moles, com 
especial atenção para as que não regridam em 15 (quinze) dias; Propiciar a vinculação dos usuários 
aos programas que correspondem ao perfi l clínico de cada um; Repassar à equipe as informações 
colhidas, priorizando a notifi cação das doenças que necessitam de vigilância; Acompanhar o tratamento 
e a reabilitação das pessoas da área de atuação; Preencher os impressos necessários e solicitados 
da maneira adequada; Confeccionar relatórios necessários e solicitados; Cumprir os princípios éticos e 
técnicos estabelecidos; Executar ações básicas de vigilância sanitária e epidemiológica em sua área de 
abrangência; Coordenar e participar de reuniões administrativas, programáticas, de planejamento de 
estudo, de avaliação e outras que contribuam para a superação dos problemas identifi cados; Executar 
as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Manter o asseio 
e organização das instalações físicas, arquivos e documentos sob sua responsabilidade; Coletar 
e registrar de forma adequada as ações desenvolvidas e as informações colhidas na comunidade, 
visando possibilitar a análise da situação das famílias cadastradas; Desenvolver ações básicas de 
saúde nas áreas de atenção em todas as fases do ciclo de vida e nos projetos prioritários, com ênfase 
na promoção da saúde e prevenção de doenças, mobilizando as comunidades visando a ampliação 
da autonomia de saúde; Atuar de forma integrada com os diversos segmentos das comunidades, na 
perspectiva de estabelecer canais de diálogo e participação efetiva entre as equipes e os núcleos 
familiares, criando vínculos e compromissos compartilhados na tarefa de promover a saúde. (Descrição 
de origem do cargo, conforme Lei nº. 4722 - Fls. 07).
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas junto a Gerencia de Seleção e Avaliação - RH, 
no Centro do Servidor, térreo, Rua Lamartine Delamare, nº. 153 - Centro - Jacareí - SP - nos dias 19 e 
20 de setembro, no horário das 9h às 16h;
4.2 Para realização da inscrição será necessário entregar 1 (uma) cópia do RG ou carteira de habilitação;
4.3 O candidato que efetuar a inscrição em conformidade com o item 4.1, deverá no prazo ali 
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estabelecido, entregar obrigatoriamente: Currículo, Cópia do certifi cado de conclusão do Ensino 
Fundamental Completo; Cópia do comprovante de residência em seu nome, referente ao mês de 
Agosto/2017, comprovando assim, atender os Requisitos do Cargo, dispostos no item 3.5;
4.4 Caso o candidato não apresente os documentos exigidos no item 4.2, não estará habilitado a 
realizar a inscrição, e consequentemente, a Prova Objetiva e Teste de Aptidão Física - TAF, estando 
impedido de assumir o cargo;
4.5 Os candidatos que se inscreverem neste Processo Seletivo, fi cam desde já cientes e declaram sua 
anuência com relação às atribuições pertinentes ao cargo, conforme descrição disposta no item 3.6. 
5. DA PROVA OBJETIVA E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF 
5.1 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classifi catório, com questões de múltipla escolha, sendo:
a) Conhecimentos específi cos: 20 questões (SUS de A a Z, Garantindo Saúde nos Municípios, 3ª. 
Edição, Série F, Comunicação e Educação em Saúde - Brasília - 2009, site http//portal.saude..gov.br/
portal/arquivos/pdf/sus_3ª edicao_completo.pdf);
b) Língua Portuguesa: 10 questões;
c) Matemática: 10 questões;
5.2 A prova Objetiva e o TAF serão aplicados pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 
devendo o candidato acompanhar no Boletim Ofi cial, a publicação do dia, horário e local para a sua 
realização;
5.3 A prova objetiva será avaliada na escala de 0(zero) a 100(cem) pontos;
5.4 No dia e local especifi cado, publicado no Boletim Ofi cial, o candidato deverá apresentar à equipe 
responsável pelo Teste de Aptidão Física - TAF,  exame médico realizado no máximo 15(quinze) dias 
antes do teste físico (que fi cará retido) constando aptidão para realização de exercícios com esforço 
físico, sob pena de ser impedido de realizar o TAF;
5.5 Após aprovação na prova objetiva, os 50(cinquenta) primeiros candidatos classifi cados, farão o TAF, 
em caráter eliminatório;
5.6 Aos candidatos aprovados na prova objetiva e no TAF, será aplicada avaliação psicológica, que 
julgará aptidão do candidato à vaga, que será de caráter eliminatório, porém, não será utilizada para 
fi nalidade de classifi cação.
6. DA  CLASSIFICAÇÃO
6.1 Serão classifi cados os candidatos com aproveitamento a partir de 50% das questões na prova 
objetiva, e que forem julgados aptos após o TAF;
6.2  Em caso de igualdade na nota fi nal da prova objetiva, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) Tiver maior idade; 
b) Apresentar maior acerto em conhecimentos específi cos;
c) Apresentar maior tempo de serviço em empresa pública ou privada na função pretendida no presente.
7. DO  EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA
7.1 O candidato que for considerado apto na prova objetiva e no TAF, terá sua classifi cação publicada 
e após a classifi cação dos candidatos, os 25 (vinte e cinco) primeiros classifi cados serão convocados, 
através da publicação em Boletim Ofi cial do Município e  telefone, a realizar o exame de avaliação 
psicológica, sendo que em caso de não comparecimento, será considerado desistente da vaga;
7.2 A avaliação psicológica será realizada por profi ssional habilitado, onde julgará a aptidão ou não para 
o exercício da função, sendo aplicada inicialmente aos 25 (vinte e cinco) primeiros candidatos e em 
caso de inaptidão destes primeiros colocados, será aplicado ao próximo candidato sucessivamente, até 
que sejam supridas as 25 (vinte e cinco) vagas publicadas neste Edital;
7.3 Os métodos e instrumentos que serão aplicados nesta avaliação, são de entrevista individual e 
testes psicológicos reconhecidos e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, sendo avaliada a 
personalidade, aspectos socioafetivos, equilíbrio emocional, relacionamento interpessoal, comunicação, 
iniciativa, fl exibilidade de conduta, impulsividade, controle da ansiedade e agressividade, potencial 
intelectual e aptidões específi cas, relacionados ao desempenho das funções inerentes ao cargo.
8. DA PUBLICAÇÃO DOS SELECIONADOS E DO PRAZO PARA RECURSO
8.1 A classifi cação será publicada no Boletim Ofi cial do Município, em ordem decrescente do valor da 
nota obtida, após a conclusão da prova objetiva e do TAF;
8.2 Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis, contados após a publicação de cada resultado, para 
solicitar recurso, através de requerimento encaminhado à Diretora de Recursos Humanos, devidamente 
fundamentado, instruído e protocolado na Praça de Atendimento ao Cidadão - Atende Bem, situado no 
Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, n. 73 - Centro - no horário das 8h às 16h30;
8.3 A Secretaria de Saúde, através da Gerência de Seleção e Avaliação, quando for o caso, fará os 
procedimentos de correção e publicará o novo resultado no Boletim Ofi cial do Município;
8.4 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora do prazo disposto no item 8.2 deste Edital.
9. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
9.1 No ato da contratação, o candidato deverá entregar para anotação do contrato de trabalho, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e, apresentar os originais e entregar as respectivas cópias 
legíveis dos seguintes documentos:
a) Folha da CTPS com a foto, Qualifi cação Civil e 1º. Emprego registrado;
b) Documento de Identidade;
c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Inscrição PIS/PASEP; 
e) Título de Eleitor (c/ comprovante da última votação); 
f) Certifi cado Militar;
g) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
h) Certidão de Nascimento dos fi lhos;
i) Carteira de Vacinação dos fi lhos (menores de 18 anos);
j) Comprovante de Residência;
k) Foto 3X4 recente de fundo branco; 
l) Histórico Escolar (autenticado).
9.2 A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como rescindir o contrato eventualmente 
celebrado, desde que se verifi que qualquer falsidade nas declarações, irregularidades nos documentos 
apresentados ou não preenchimento de qualquer requisito geral ou específi co, disposto neste Edital, 
referente ao cargo que pretende ocupar;
9.3 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Jacareí, 12 de Setembro  2017.
Sylvia Regina de Amorim Leal
Diretora de Recursos Humanos 
Carlos Felipe Sepinho Apparecido
Secretario de Administração e RH

EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 003/2017
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos e a Secretaria de Saúde do Município de Jacareí, 
nos termos do disposto na Lei Complementar nº 4.550, de 26 de dezembro de 2001, alterada pela 
Lei 4.575 de 01 de fevereiro de 2002 e Lei 4.966 de 03 de junho de 2006, torna público que estarão 
contratando por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual ou inferior 
período, através de Processo Seletivo Simplifi cado, o cargo de FISIOTERAPEUTA 30 H/S, para 
desempenhar atividades junto à Secretaria de Saúde, mediante as condições estipuladas neste Edital 
e demais disposições legais aplicáveis.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente Processo Seletivo 
Simplifi cado será publicado no Boletim Ofi cial do Município;
1.2 A contratação dos candidatos selecionados, prevista neste Edital, tem caráter temporário, devendo 
ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, com prazo de vigência de 6(seis) meses, 
podendo, a critério da Administração, ser prorrogado uma única vez, por igual ou inferior período.
1.3 A aprovação do candidato, neste Processo Seletivo Simplifi cado, no que exceder ao número de 
vagas disposto neste Edital, não gera direito de convocação para contratação, salvo quando houver 
desistência de candidato, visto que a mesma será realizada de acordo com a necessidade e seguindo 
rigorosamente a ordem de classifi cação;
1.4 O processo de classifi cação do presente Edital ocorrerá mediante a seleção de prova objetiva e 
análise de currículo.
2. DOS REQUISITOS GERAIS
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
2.3 Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares;
2.4 Ter aptidão física e mental para o exercício das funções a que se candidatar, comprovado através 
de atestado médico expedido pelo profi ssional de Serviço de Medicina do Trabalho da Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos;
2.5 Não exercer outro cargo, função ou emprego em qualquer entidade estatal bem como em empresa 
pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, exceto os casos de acumulação permitida 
legalmente;
2.6 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa.

3. DO CARGO
3.1 Fisioterapeuta 
3.2 Nº de vagas: 01 – (uma) vaga;
3.3 Carga Horária Semanal: 30 horas semanais;
3.4 Vencimento: R$ 2.725,23 (Dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos);
3.5 Requisitos do Cargo: Registro no Conselho Regional da Classe;
3.6 Atribuições do Cargo: Planejar, programar, coordenar, executar, ordenar e supervisionar métodos e 
técnicas fi sioterápicas que visem a saúde nos níveis primário, secundário e terciário, objetivando preservar, 
manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano.
Dirigir serviços e locais destinados a atividades fi sioterápicas bem como a responsabilidade técnica pelo 
desempenho dessas atividades.
Preservar, ministrar e supervisionar terapia física.
Avaliar, reavaliar e determinar as condições de alta do cliente submetido a fi sioterapia.
Elaborar testes específi cos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação.
Programar, orientar e avaliar atividades da vida diária e outras a serem assumidas e exercidas pelo cliente.
Orientar família do cliente e a comunidade quanto às condutas fi sioterápicas a serem observadas para 
aceitação do indivíduo em seu meio.
Promover adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais e ambientais para o desempenho 
do indivíduo.
Utilizar o emprego obrigatório de métodos específi cos para a educação e reeducação funcional do sistema.
Levantar a população alvo as alterações morfológicas e funcionais com indicação de intervenção fi sioterápica.
Introduzir aspectos relativos a fi sioterapia na área de saúde pública.
Encaminhar casos que se fi zerem necessários para atendimento especializado em serviços e referências.
Programar atividades específi cas de fi sioterapia dispensando atendimento individual e posteriormente 
em grupo.
Subsidiar a equipe de saúde quanto a projetos que venham a ser desenvolvidos, assegurando assim um 
desenvolvimento de forma uniforme e correta (com relação as atividades de fi sioterapia).
Desenvolver uma integração com outros serviços e instituições visando o intercâmbio de experiências.
Preparar impressos, material audiovisual para atividades de fi sioterapia.
Avaliar e controlar os resultados obtidos por meio de impressos adequados.
Avaliar as atividades e projetos específi cos de fi sioterapia.
Participar de maneira efetiva de estudos, programação, elaboração, implantação, execução e avaliação de 
projetos da equipe de saúde e também da equipe social.
Executar outras tarefas correlatas e afi ns.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas junto a Gerencia de Seleção e Avaliação – 
RH, no Centro do Servidor, 2º. Andar, Rua Lamartine Delamare, nº. 153 – Centro – Jacareí – SP – nos 
dias 19 e 20 de Setembro, no horário das 9h às 16h;
4.2 Para realização da inscrição será necessário entregar 1 (uma) cópia do RG ou carteira de habilitação;
4.3 O candidato que efetuar a inscrição em conformidade com o item 4.1, deverá no prazo ali 
estabelecido, entregar obrigatoriamente: Currículo, cópia do diploma ou histórico escolar do ensino 
superior em Fisioterapia (tendo o registro da colação de grau);
4.4 Caso o candidato não apresente os documentos exigidos no item 4.2, não estará habilitado a 
realizar a inscrição, e consequentemente a prova objetiva;
4.5 Os candidatos que se inscreverem neste Processo Seletivo, fi cam desde já cientes e declaram sua 
anuência com relação às atribuições pertinentes ao cargo, conforme descrição disposta no item 3.6.
5. DA  PROVA OBJETIVA
5.1 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classifi catório;
5.2 A prova objetiva conterá questões de múltipla escolha, conforme conteúdo descrito, sendo:
a) Conhecimentos específi cos - 40 questões - Sistema Único de Saúde: histórico, princípios, 
diretrizes e legislação. Modelo assistencial e propostas de organização da atenção básica. Atenção 
Básica e estratégia de Saúde da Família: diretrizes operacionais
e trabalho em equipe. Processo saúde-doença das famílias e do coletivo. Visita domiciliar no contexto 
da saúde da família. Educação em saúde. Perfi l epidemiológico e indicadores de saúde. Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família: princípios, diretrizes e legislação.
Conhecimento e procedimentos de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, avaliação e 
diagnóstico fi sioterápicos, promoção da saúde e qualidade de vida, fi scalização de locais e processos 
de trabalho, visitas domiciliares e hospitalares, capacitação na área de saúde do trabalhador, atenção 
básica em saúde do trabalhador, vigilância em saúde do trabalhador, pareceres, informes técnicos e 
relatórios; noções de cinesiologia e biomecânica, propedêutica fi sioterapêutica. processos terápicos 
(hidroterapia, massoterapia, eletrotermofototerapia), órteses e próteses, anatomia, fi siologia, 
fi siologia do exercício e fi siopatologia, tratamento fi sioterapêutico nas lesões desportivas. prevenção 
de lesões desportivas. procedimentos fi sioterápicos (neurológicos e neuropediátricos, ortopédicos e 
traumatológicos, cardiológicos, pneumológicos, ginecológicos e obstétricos) , geriatria. Tratamentos, 
reabilitação e orientações à indivíduos com Síndromes, Paralisia Cerebral, bem como portadores de 
sequelas relativos à doenças cardiovasculares, vasculares cerebrais entre outras.
5.3 A prova objetiva será aplicada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 
5.4  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1 Serão classifi cados os candidatos com aproveitamento a partir de 50% das questões na prova objetiva;
6.2 Em caso de igualdade na nota fi nal da prova objetiva terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) Tiver maior idade;
b) Apresentar maior tempo de serviço em empresa pública ou privada na função pretendida presente.
7. DA PUBLICAÇÃO DOS SELECIONADOS E DO PRAZO PARA RECURSO
7.1 A classifi cação será publicada no Boletim Ofi cial do Município, em ordem decrescente do valor da 
nota obtida, após conclusão das provas objetivas.
7.2 Os candidatos terão 02(dois) dias úteis para solicitar o recurso através de requerimento encaminhado 
à Secretaria Municipal de Educação, devidamente fundamentado, instruído e protocolado na Praça de 
Atendimento do Cidadão – Atende Bem, situado no Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, nº. 73 – 
Centro – no horário das 8h às 16h30. 
7.3 A Secretaria de Saúde, através da Gerência de Seleção e Avaliação, quando for o caso, fará os 
procedimentos de correção e publicará o resultado no Boletim Ofi cial do Município; 
7.4 Não serão reconhecidos recursos interpostos fora do prazo disposto no item 7.2 deste Edital.
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1  No ato da contratação, o candidato deverá entregar para anotação do contrato de trabalho, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e, apresentar os originais e entregar as respectivas cópias 
legíveis dos seguintes documentos:
a) Folha da CTPS com a foto, Qualifi cação Civil e 1º. Emprego Registrado;
b) Documento de Identidade;
c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Inscrição PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor (c/ comprovante última votação); 
f) Certifi cado Militar (para maiores de 18 anos e menores de 45 anos) Decreto- Lei – Nº 1.187//39; 
g) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
h) Certidão de Nascimento dos fi lhos;
i) Carteira de Vacinação dos fi lhos (menores de 18 anos);
j) Comprovante de Residência
k) Foto 3x4 recente com fundo branco;
l) Histórico Escolar do Ensino Superior (autenticado);
m) Cópia autenticada do Conselho Regional de Classe.
8.2 A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como rescindir o contrato eventualmente 
celebrado, desde que se verifi que qualquer falsidade nas declarações,  irregularidades nos documentos 
apresentados ou não preenchimento de qualquer requisito geral ou específi co, disposto neste Edital, 
referente ao cargo que pretender ocupar;
8.3 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital serão resolvidos pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Jacareí, 12 de Setembro de 2017.
Sylvia Regina de Amorim Leal                           
Diretora de Recursos Humanos
Carlos Felipe Sepinho Apparecido
Secretário de Administração e RH

EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2017
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos e a Secretaria de Saúde do Município de Jacareí, 
nos termos do disposto na Lei Complementar nº 4.550, de 26 de dezembro de 2001, alterada pela 
Lei 4.575 de 01 de fevereiro de 2002 e Lei 4.966 de 03 de junho de 2006, torna público que estarão 
contratando por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual ou inferior 
período, através de Processo Seletivo Simplifi cado, o cargo de ASSISTENTE SOCIAL 30 H/S, para 
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desempenhar atividades junto à Secretaria de Saúde, mediante as condições estipuladas neste Edital 
e demais disposições legais aplicáveis.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente Processo Seletivo 
Simplifi cado será publicado no Boletim Ofi cial do Município;
1.2  A contratação dos candidatos selecionados, prevista neste Edital, tem caráter temporário, devendo 
ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria  de Saúde, com prazo de vigência de 6(seis) meses, 
podendo, a critério da Administração, ser prorrogado uma única vez, por igual ou inferior período.
1.3  A aprovação do candidato, neste Processo Seletivo Simplifi cado, no que exceder ao número de 
vagas disposto neste Edital, não gera direito de convocação para contratação, salvo quando houver 
desistência de candidato, visto que a mesma será realizada de acordo com a necessidade e seguindo 
rigorosamente a ordem de classifi cação;
1.4 O processo de classifi cação do presente Edital ocorrerá mediante a seleção de prova objetiva e 
análise de currículo.
2. DOS REQUISITOS GERAIS
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
2.3 Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares;
2.4 Ter aptidão física e mental para o exercício das funções a que se candidatar, comprovado através 
de atestado médico expedido pelo profi ssional de Serviço de Medicina do Trabalho da Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos;
2.5 Não exercer outro cargo, função ou emprego em qualquer entidade estatal bem como em empresa 
pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, exceto os casos de acumulação permitida 
legalmente;
2.6 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa.
3. DO CARGO
3.1 Assistente Social 
3.2 Nº de vagas: 03 – (três) vagas;
3.3 Carga Horária Semanal: 30 horas semanais;
3.4 Vencimento: R$ 2.398,32 (Dois mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos);
3.5 Requisitos do Cargo: Registro no Conselho Regional da Classe;
3.6 Atribuições do Cargo: Preparar e executar programas de trabalho referentes ao serviço social; 
Orientar e coordenar os trabalhos de encaminhamento de pacientes a hospitais; 
Planejar e promover estudos sócio-econômico das famílias de crianças e adolescentes atendidos por 
Programas Municipais; Fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional 
na comunidade; 
Outras atribuições correlatas que lhe forem determinadas pelo superiores.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas junto a Gerencia de Seleção e Avaliação – 
RH, no Centro do Servidor, 2º. Andar, Rua Lamartine Delamare, nº. 153 – Centro – Jacareí – SP – nos 
dias 19 e 20 de Setembro, no horário das 9h às 16h;
4.2 Para realização da inscrição será necessário entregar 1(uma) cópia do RG ou carteira de habilitação;
4.3 O candidato que efetuar a inscrição em conformidade com o item 4.1, deverá no prazo ali 
estabelecido, entregar obrigatoriamente: Currículo, cópia do diploma ou histórico escolar  do ensino 
superior em Assistente Social (tendo o registro da colação de grau);
4.4 Caso o candidato não apresente os documentos exigidos no item 4.2, não estará habilitado a 
realizar a inscrição, e consequentemente a prova objetiva;
4.5 Os candidatos que se inscreverem neste Processo Seletivo, fi cam desde já cientes e declaram sua 
anuência com relação às atribuições pertinentes ao cargo, conforme descrição disposta no item 3.6.
5. DA  PROVA OBJETIVA
5.1 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classifi catório;
5.2 A prova objetiva conterá questões de múltipla escolha, conforme conteúdo descrito, sendo:
a) Conhecimentos específi cos - 40 questões - ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller 
(Org.). Família:Redes, Laços e Políticas Públicas. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011
BARROCO, Maria Lúcia. Ética: fundamentos sócio-históricos. Vol4. São Paulo: Cortez, 2008.
COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação 
possível?.3 ed. São Paulo: Cortez, 2008.
GUERRA, Yolanda D. A instrumentalidade do Serviço Social.2ed rev. São Paulo: Cortez, 1999.
MAGALHÃES, Selma Marques.Avaliação e Linguagem:Relatórios, Laudos e Pareceres. 2ed.São 
Paulo:Veras, 2006
PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise.Envelhecimento, políticas sociais e novas 
tecnologias. Rio de Janeiro: FGV, 2005
PEREIRA, Potyara. Política Social: temas & questões. São Paulo: Cortez, 2008.
Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários 
Jurídicos e Sociais, 10ª edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda.
Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - edições:
nº 63: O enfrentamento da pobreza em questão
nº 71: Especial Família
nº 86: Espaço Público e Direitos Sociais
nº 96: Memória do Serviço Social. Políticas Públicas
nº 97: Serviço Social, História e Trabalho
nº 98: Mundialização do Capital e Serviço Social
nº 99: Direitos, Ética e Serviço Social
nº 101: Fundamentos críticos para o exercício profi ssional
nº 102: Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões
nº 104 (Especial): Crise Social - Trabalho e Mediações Profi ssionais
nº 105: Direitos Sociais e política pública
nº 106: Educação, trabalho e sociabilidade
nº 107: Condições de Trabalho/Saúde
nº 108 (Especial): Serviço Social no Mundo.
Legislação:
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Ofi cial 
da União, Brasília, seção I, 23 dez. 1996.
______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário 
Ofi cial da União, Brasília, seção I, 3 out. 2003.
______. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentese
dá outras providências. Diário Ofi cial da União, Brasília, seção I, 19 set. 1990.
______. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Ofi cial da União, Brasília, seção I, 05 
out. 1988. (Os Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde,
Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da 
Criança, do Adolescente e do Idoso);
______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
e dá outras providências. Diário Ofi cial da União, Brasília, seção I, 16 jul.
1990.
Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social;
Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de defi ciência;
Código de Ética Profi ssional;
Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profi ssão de Assistente Social;
Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada.
NOB-RH / SUAS;
NOB/SUS;
Lei 12.435/11 – SUAS
Lei 10.836/2004 – Programa Bolsa Família
Resolução nº 109 de 11/11/2019 – Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistênciais
Resolução CNAS nº 145 de 15/10/2004 – Politica Nacional de Assistência Social (PNAS)
Politica Nacionalde População de Rua;
Guia CRAS e CREAS
Lei Maria da Penha
Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes.
5.3 A prova objetiva será aplicada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 
5.4  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1 Serão classifi cados os candidatos com aproveitamento a partir de 50% das questões na prova objetiva;
6.2 Em caso de igualdade na nota fi nal da prova objetiva terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) Tiver maior idade;
b) Apresentar maior tempo de serviço em empresa pública ou privada na função pretendida presente.
7. DA PUBLICAÇÃO DOS SELECIONADOS E DO PRAZO PARA RECURSO

7.1 A classifi cação será publicada no Boletim Ofi cial do Município, em ordem decrescente do valor da 
nota obtida, após conclusão das provas objetivas.
7.2 Os candidatos terão 02(dois) dias úteis para solicitar o recurso através de requerimento encaminhado 
à Secretaria de Administração e RH, devidamente fundamentado, instruído e protocolado na Praça de 
Atendimento do Cidadão – Atende Bem, situado no Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, nº. 73 – 
Centro – no horário das 8h às 16h30. 
7.3 A Secretaria de Saúde, através da Gerência de Seleção e Avaliação, quando for o caso, fará os 
procedimentos de correção e publicará o resultado no Boletim Ofi cial do Município; 
7.4 Não serão reconhecidos recursos interpostos fora do prazo disposto no item 7.2 deste Edital.
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1  No ato da contratação, o candidato deverá entregar para anotação do contrato de trabalho, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e, apresentar os originais e entregar as respectivas cópias 
legíveis dos seguintes documentos:
a) Folha da CTPS com a foto, Qualifi cação Civil e 1º. Emprego Registrado;
b) Documento de Identidade;
c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Inscrição PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor (c/ comprovante última votação); 
f) Certifi cado Militar (para maiores de 18 anos e menores de 45 anos) Decreto- Lei – Nº 1.187//39; 
g) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
h) Certidão de Nascimento dos fi lhos;
i) Carteira de Vacinação dos fi lhos (menores de 18 anos);
j) Comprovante de Residência;
k) Foto 3x4 recente com fundo branco;
l) Histórico Escolar do Ensino Superior (autenticado);
m) Cópia autenticada do Conselho Regional de Classe.
8.2 A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como rescindir o contrato eventualmente 
celebrado, desde que se verifi que qualquer falsidade nas declarações,  irregularidades nos documentos 
apresentados ou não preenchimento de qualquer requisito geral ou específi co, disposto neste Edital, 
referente ao cargo que pretender ocupar;
8.3 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital serão resolvidos  pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Jacareí, 12 de Setembro de 2017.
Sylvia Regina de Amorim Leal                 
Diretora de Recursos Humanos
Carlos Felipe Sepinho Apparecido
Secretário de Administração e RH

EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2017
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos e a Secretaria de Saúde, do Município de Jacareí, 
nos termos do disposto na Lei Complementar nº 4.550, de 26 de dezembro de 2001, alterada pela 
Lei 4.575 de 01 de fevereiro de 2002 e Lei 4.966 de 03 de junho de 2006, torna público que estarão 
contratando por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual ou inferior 
período, através de Processo Seletivo Simplifi cado, o cargo de TERAPEUTA OCUPACIONAL, para 
desempenhar atividades junto à Secretaria de Saúde do Município de Jacareí, mediante as condições 
estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente Processo Seletivo 
Simplifi cado será publicado no Boletim Ofi cial do Município;
1.2  A contratação dos candidatos selecionados, prevista neste Edital, tem caráter temporário, devendo 
ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, com prazo de vigência de 6 (seis) 
meses, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado uma única vez, por igual ou inferior 
período, enquanto não houver candidato aprovado em concurso público;
1.3  A aprovação do candidato, neste Processo Seletivo Simplifi cado, no que exceder ao número de 
vagas disposto neste Edital, não gera direito de convocação para contratação, salvo quando houver 
desistência de candidato, visto que a mesma será realizada de acordo com a necessidade e seguindo 
rigorosamente a ordem de classifi cação;
1.4 O processo de classifi cação do presente Edital ocorrerá mediante a análise de currículo e seleção 
através de prova objetiva.
2. DOS REQUISITOS GERAIS
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
2.3 Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares;
2.4 Ter aptidão física e mental para o exercício das funções a que se candidatar, comprovado através de 
atestado médico expedido pelo profi ssional de Serviço de Medicina do Trabalho da Secretaria de Saúde;
2.5  Não exercer  outro cargo, função ou emprego em qualquer entidade estatal bem como em 
empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, exceto os casos de acumulação 
permitida legalmente;
2.6 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa.
3. DO CARGO
3.1 Terapeuta Ocupacional 
3.2 Nº de vagas: 02 – (duas) vagas;
3.3 Carga Horária Semanal: 30 horas semanais;
3.4 Vencimento: R$ 2.398,32 (Dois mil, trezentos e noventa e oito reais);
3.5 Requisitos do Cargo: Registro no Conselho Regional da Classe;
3.6 Atribuições do Cargo: Coordenar atividades construtivas para incapacitados físicos e mentais; 
capacitar o paciente a retornar as suas atividades dentro da comunidade. Realizar anamnese, 
levantando dados do desenvolvimento físico, mental social e psicólogo, para avaliação do paciente. 
Auxiliar no plano de tratamento, em conjunto com a equipe de reabilitação. Selecionar atividades 
específi cas para o paciente ou grupo de pacientes, observando as metas a serem atingidas;Analisar 
as atividades desenvolvidas verifi cando a aceitação das mesmas pelo paciente ou pelo 
grupo;Orientar a família do paciente, buscando apoio no treinamento realizado;Selecionar material 
para atividades utilizando areia, pintura para canalizar agressividade, esculturas, confecções de 
utensílios para uso pessoal ou diário para elevar pragmatismo, atividades livres onde a escolha é 
do paciente para que o mesmo coloque para fora seus sentimentos. Outras atividades correlatas 
determinadas pelo superior imediato.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas junto a Gerencia de Seleção e Avaliação – 
RH, no Centro do Servidor, 2º. Andar, Rua Lamartine Delamare, nº. 153 – Centro – Jacareí – SP – nos 
dias 19 e 20 de setembro, no horário das 9h às 16h;
4.2 Para realização da inscrição será necessário entregar 1 (uma) cópia do RG ou carteira de habilitação;
4.3 O candidato que efetuar a inscrição em conformidade com o item 4.1, deverá no prazo ali 
estabelecido, entregar obrigatoriamente: Currículo, cópia do diploma ou histórico escolar ensino 
superior em Terapeuta Ocupacional;
4.4 Caso o candidato não apresente os documentos exigidos no item 4.2, não estará habilitado a 
realizar a inscrição, e consequentemente a prova objetiva;
4.5 Os candidatos que se inscreverem neste Processo Seletivo, fi cam desde já cientes e declaram sua 
anuência com relação às atribuições pertinentes ao cargo, conforme descrição disposta no item 3.6.
5. DA  PROVA OBJETIVA
5.1 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classifi catório;
5.2 A prova objetiva conterá questões de múltipla escolha, conforme conteúdo descrito, sendo:
a) Conhecimentos específi cos - 40 questões Sistema Único de Saúde: histórico, princípios, diretrizes 
e legislação. Modelo assistencial e propostas de organização da atenção básica. Atenção Básica e 
estratégia de Saúde da Família: diretrizes operacionais e trabalho em equipe. Processo saúde-doença 
das famílias e do coletivo. Visita domiciliar no contexto da saúde da família. Educação em saúde. Perfi l 
epidemiológico e indicadores de saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família: princípios, diretrizes e 
legislação. Ética profi ssional, O processo saúde-doença, Doença mental e cultura, Noções básicas de 
psicopatologias, Psicodinâmica nas farmacodependências. Psicoses. Histórico da terapia ocupacional. 
Terapia ocupacional psicodinâmica (Fidler e Fidler). Teorias e técnicas da terapia ocupacional em 
saúde mental. Terapia ocupacional no tratamento das farmacodependências. A utilização de grupos 
de atividades. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial. Terapia ocupacional e reabilitação 
profi ssional. Terapia ocupacional e saúde do trabalhador. Terapia ocupacional. na geriatria e gerontologia. 
Terapia ocupacional aplicada à neurologia, ortopedia e reumatologia. Atraso do desenvolvimento motor, 
defi ciência mental e sensoriais (auditiva e visual). Próteses, órteses e adaptações. SUS - Política 
Nacional de Saúde Mental.
5.3 A prova objetiva será aplicada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, devendo 
o candidato acompanhar no Boletim Ofi cial do Município, publicação do dia, horário e local para 
sua realização. 
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5.4 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1 Serão classifi cados os candidatos com aproveitamento a partir de 50% das questões na prova 
objetiva;
6.2 – Em caso de igualdade na nota fi nal da prova objetiva, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que:
a) Tiver maior idade;
b) Apresentar maior acerto nas questões de conhecimentos específi cos;
c) Apresentar maios tempo de serviço em empresa pública ou privada na função pretendida presente.
7. DA PUBLICAÇÃO DOS SELECIONADOS E DO PRAZO PARA RECURSO
7.1 A classifi cação será publicada no Boletim Ofi cial do Município, em ordem decrescente do valor da 
nota obtida, após conclusão das provas objetivas.
7.2 Os candidatos terão 02(dois) dias úteis, contados após a publicação do resultado, para solicitar 
recurso, através de requerimento encaminhado à Diretoria de Recursos Humanos, devidamente 
fundamentado, instruído e protocolado na Praça de Atendimento do Cidadão – Atende Bem, situado no 
Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, nº. 73 – Centro – no horário das 8h às 16h30;
7.3 A Secretaria de Saúde, através da Gerência de Seleção e Avaliação, quando for o caso, fará os 
procedimentos de correção e publicará o novo resultado no Boletim Ofi cial do Município;
7.4 Não serão reconhecidos recursos interpostos fora do prazo disposto no item 7.2  deste Edital.
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1 No ato da contratação, o candidato deverá entregar para anotação do contrato de trabalho, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e, apresentar os originais e entregar as respectivas cópias 
legíveis dos seguintes documentos:
a) Folha da CTPS com a foto, Qualifi cação Civil e 1º. Emprego Registrado;
b) Documento de Identidade;
c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Inscrição PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor (c/ comprovante última votação); 
f) Certifi cado Militar; 
g) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
h) Certidão de Nascimento dos fi lhos;
i) Carteira de Vacinação dos fi lhos (menores de 18 anos);
j) Comprovante de Residência
k) Foto 3x4 recente com fundo branco;
l) Histórico Escolar do Ensino Superior (autenticado);
m) Cópia autenticada do Conselho Regional de Classe.
8.2   A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como rescindir o contrato eventualmente 
celebrado, desde que se verifi que qualquer falsidade nas declarações,  irregularidades nos documentos 
apresentados ou não preenchimento de qualquer requisito geral ou específi co, disposto neste Edital, 
referente ao cargo que pretender ocupar;
8.3  Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital serão resolvidos  pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
Sylvia Regina de Amorim Leal    
Diretora de Recursos Humanos
Carlos Felipe Sepinho Apparecido
Secretário de Administração e RH

EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2017
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos e a Secretaria de Saúde, do Município de Jacareí, 
nos termos do disposto na Lei Complementar nº 4.550, de 26 de dezembro de 2001, alterada pela 
Lei 4.575 de 01 de fevereiro de 2002 e Lei 4.966 de 03 de junho de 2006, torna público que estarão 
contratando por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual ou inferior 
período, através de Processo Seletivo Simplifi cado, o cargo de NUTRICIONISTA, para desempenhar 
atividades junto à Secretaria de Saúde, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente Processo Seletivo 
Simplifi cado será publicado no Boletim Ofi cial do Município;
1.2  A contratação dos candidatos selecionados, prevista neste Edital, tem caráter temporário, devendo 
ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, com prazo de vigência de 6 (seis) meses, 
podendo, a critério da Administração, ser prorrogado uma única vez, por igual ou inferior período.
1.3  A aprovação do candidato, neste Processo Seletivo Simplifi cado, no que exceder ao número de 
vagas disposto neste Edital, não gera direito de convocação para contratação, salvo quando houver 
desistência de candidato, visto que a mesma será realizada de acordo com a necessidade e seguindo 
rigorosamente a ordem de classifi cação;
1.4 O processo de classifi cação do presente Edital ocorrerá mediante a seleção de prova objetiva e 
análise de currículo.
2. DOS REQUISITOS GERAIS
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
2.3 Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares;
2.4 Ter aptidão física e mental para o exercício das funções a que se candidatar, comprovado através 
de atestado médico expedido pelo profi ssional de Serviço de Medicina do Trabalho da Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos;
2.5 Não exercer outro cargo, função ou emprego em qualquer entidade estatal bem como em empresa 
pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, exceto os casos de acumulação permitida 
legalmente;
2.6 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa.
3. DO CARGO
3.1 Nutricionista 
3.2 Nº de vagas: 03 – (três) vagas;
3.3 Carga Horária Semanal: 40 horas semanais;
3.4 Vencimento: R$ 2.398,32 (Dois mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos);
3.5 Requisitos do Cargo: Registro no Conselho Regional da Classe;
3.6 Atribuições do Cargo: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas e nutrição no 
campo de educação, analisando carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos 
dietéticos, e controlando a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a 
fi m de contribuir para a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares 
da população desta. Avaliar diversos fatores relacionados com problemas de alimentação, como 
classe social, meio de vida e outros; Proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas 
especiais, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos 
meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para 
oferecer refeições balanceadas;Programar e desenvolver o treinamento, em serviço, do pessoal 
auxiliar de nutrição, realizando entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento, de 
habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar 
o padrão técnico dos serviços; Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, 
distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, 
para possibilitar um melhor rendimento do serviço; Atuar no setor de nutrição dos programas de saúde, 
planejando e auxiliando sua preparação, para atender às necessidades de grupos particulares ou da 
coletividade;Preparar programas de educação e de readaptação em matéria de nutrição, avaliando a 
alimentação de coletividades sadias e enfermas, para atender às necessidades individuais do grupo 
e incutir bons hábitos alimentares;Efetuar o registro das despesas e das pessoas que receberam 
refeições, fazendo anotações em formulários apropriados, para estimar o custo médio da alimentação; 
Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, inclusive a extinção de moscas e 
insetos em todas as áreas e instalações relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e 
supervisionando os funcionários e providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção 
de alimentação sadia;Promover conforto e a segurança do ambiente e trabalho, dando orientações 
a respeito, para prevenir acidentes;Participar de comissões e grupos de trabalho encarregados da 
compra de gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados e refeições preparadas, aquisição de 
equipamentos, maquinaria e material específi co, emitindo opiniões de acordo com seus conhecimentos 
teóricos e práticos, para garantir regularidade no serviço;Outras atribuições correlatas determinadas 
pela chefi a imediata.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas junto a Gerencia de Seleção e Avaliação – 
RH, no Centro do Servidor, 1º. Andar, térreo, Rua Lamartine Delamare, nº. 153 – Centro – Jacareí – SP 
– nos dias 19 e 20 de Setembro, no horário das 9h às 16h;
4.2 Para realização da inscrição será necessário entregar 1(uma) cópia do RG ou carteira de habilitação;

4.3 O candidato que efetuar a inscrição em conformidade com o item 4.1, deverá no prazo ali 
estabelecido, entregar obrigatoriamente: Currículo, cópia do diploma ou histórico escolar  do ensino 
superior em Nutrição (tendo o registro da colação de grau);
4.4 Caso o candidato não apresente os documentos exigidos no item 4.2, não estará habilitado a 
realizar a inscrição, e consequentemente a prova objetiva;
4.5 Os candidatos que se inscreverem neste Processo Seletivo, fi cam desde já cientes e declaram sua 
anuência com relação às atribuições pertinentes ao cargo, conforme descrição disposta no item 3.6.
5. DA  PROVA OBJETIVA
5.1 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classifi catório;
5.2 A prova objetiva conterá questões de múltipla escolha, conforme conteúdo descrito, sendo:
a) Conhecimentos específi cos - 40 questões Sistema Único de Saúde: histórico, princípios, diretrizes 
e legislação. Modelo assistencial e propostas de organização da atenção básica. Atenção Básica e 
estratégia de Saúde da Família: diretrizes operacionais e trabalho em equipe. Processo saúde-doença 
das famílias e do coletivo. Visita domiciliar no contexto da saúde da família. Educação em saúde. Perfi l 
epidemiológico e indicadores de saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família: princípios, diretrizes 
e legislação. Nutrição Básica: Metabolismo energético; Macro e micronutrientes (funções, interações, 
necessidades e recomendações); Avaliação do estado Nutricional (indivíduo e coletividade). Nutrição 
Clínica: Atenção Nutricional nos Ciclos da Vida; Cuidado Nutricional nas doenças do Trato gastrointestinal, 
nas doenças cardiovasculares, nas doenças pulmonares, na doença renal e nas Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis; Suporte Nutricional Enteral e Parenteral. UAN: Planejamento de cardápios; Fichas 
técnicas de Preparo; Manual de Boas Práticas; POP (Procedimentos Operacionais Padronizados); DVAs 
(Doenças Veiculadas por Alimentos); PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador); Administração de 
UAN. Saúde Pública: Políticas Públicas na Área de Alimentação e Nutrição; Alimentação e Nutrição 
para grupos da população (crianças, adolescentes, gestantes, adultos e idosos); Doenças carenciais de 
magnitude no Brasil; Monitoramento e avaliação das práticas de promoção à saúde; Epidemiologia das 
doenças nutricionais; Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Sisvan.
5.3 A prova objetiva será aplicada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 
5.4  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1 Serão classifi cados os candidatos com aproveitamento a partir de 50% das questões na prova objetiva;
6.2 Em caso de igualdade na nota fi nal da prova objetiva, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) Tiver maior idade;
b) Apresentar maior tempo de serviço em empresa pública ou privada na função pretendida presente.
7. DA PUBLICAÇÃO DOS SELECIONADOS E DO PRAZO PARA RECURSO
7.1 A classifi cação será publicada no Boletim Ofi cial do Município, em ordem decrescente do valor da 
nota obtida, após conclusão das provas objetivas.
7.2 Os candidatos terão 02(dois) dias úteis para solicitar o recurso através de requerimento encaminhado 
à Secretaria de Administração e RH, devidamente fundamentado, instruído e protocolado na Praça de 
Atendimento do Cidadão – Atende Bem, situado no Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, nº. 73 – 
Centro – no horário das 8h às 16h30.  
7.3 A Secretaria de Saúde, através da Gerência de Seleção e Avaliação, quando for o caso, fará os 
procedimentos de correção e publicará o resultado no Boletim Ofi cial do Município. 
7.4 Não serão reconhecidos recursos interpostos fora do prazo disposto no item 7.2 deste Edital.
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1 No ato da contratação, o candidato deverá entregar para anotação do contrato de trabalho, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e, apresentar os originais e entregar as respectivas cópias 
legíveis dos seguintes documentos:
a) Folha da CTPS com a foto, Qualifi cação Civil e 1º. Emprego Registrado;
b) Documento de Identidade;
c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Inscrição PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor (c/ comprovante última votação); 
f) Certifi cado Militar( para maiores de 18 anos e menores de 45 anos) Decreto- Lei –       Nº 1.187//39; 
g) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
h) Certidão de Nascimento dos fi lhos;
i) Carteira de Vacinação dos fi lhos (menores de 18 anos);
j) Comprovante de Residência
k) Foto 3x4 recente com fundo branco;
l) Histórico Escolar do Ensino Superior (autenticado);
m) Cópia autenticada do Conselho Regional de Classe.
8.2   A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como rescindir o contrato eventualmente 
celebrado, desde que se verifi que qualquer falsidade nas declarações,  irregularidades nos documentos 
apresentados ou não preenchimento de qualquer requisito geral ou específi co, disposto neste Edital, 
referente ao cargo que pretender ocupar;
8.3 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital serão resolvidos  pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Jacareí, 12 de Setembro de 2017.
Sylvia Regina de Amorim Leal                                    
Diretora de Recursos Humanos
Carlos Felipe Sepinho Apparecido
Secretário de Administração e RH

EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 007/2017
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos e a Secretaria de Saúde, do Município de Jacareí, 
nos termos do disposto na Lei Complementar nº 4.550, de 26 de dezembro de 2001, alterada pela 
Lei 4.575 de 01 de fevereiro de 2002 e Lei 4.966 de 03 de junho de 2006, torna público que estarão 
contratando por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual ou inferior 
período, através de Processo Seletivo Simplifi cado, o cargo de FONOAUDIOLOGO 30 H/S, para 
desempenhar atividades junto à Secretaria de Saúde do Município de Jacareí, mediante as condições 
estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital, seus resultados e demais comunicações relacionados ao presente Processo Seletivo 
Simplifi cado será publicado no Boletim Ofi cial do Município;
1.2  A contratação dos candidatos selecionados, prevista neste Edital, tem caráter temporário, devendo 
ocorrer de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde, com prazo de vigência de 6(seis) meses, 
podendo, a critério da Administração, ser prorrogado uma única vez, por igual ou inferior período, 
enquanto não houver candidato aprovado em concurso público;
1.3  A aprovação do candidato, neste Processo Seletivo Simplifi cado, no que exceder ao número de 
vagas disposto neste Edital, não gera direito de convocação para contratação, salvo quando houver 
desistência de candidato, visto que a mesma será realizada de acordo com a necessidade e seguindo 
rigorosamente a ordem de classifi cação;
1.4 O processo de classifi cação do presente Edital ocorrerá mediante a análise de currículo e  seleção 
através de prova objetiva.
2. DOS REQUISITOS GERAIS
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2.2 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
2.3 Estar em dia com as obrigações Eleitorais e Militares;
2.4 Ter aptidão física e mental para o exercício das funções a que se candidatar, comprovado através de 
atestado médico expedido pelo profi ssional de Serviço de Medicina do Trabalho da Secretaria de Saúde;
2.5  Não exercer  outro cargo, função ou emprego em qualquer entidade estatal bem como em empresa 
pública, sociedade de economia mista ou fundação pública, exceto os casos de acumulação permitida 
legalmente;
2.6 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa.
3. DO CARGO
3.1 Fonoaudiólogo 
3.2 Nº de vagas: 01 – (uma) vaga;
3.3 Carga Horária Semanal: 30 horas semanais;
3.4 Vencimento: R$ 2.725,23 (Dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos);
3.5  Requisitos do Cargo: Registro no Conselho Regional da Classe;
3.6 Atribuições do Cargo: Diagnosticar, tratar, prevenir os problemas de fonação e audição. 
Diagnosticar as patologias de linguagem e audição, realizando estudos, através de técnicas especiais 
para avaliação dos defeitos de linguagem e audição. Reabilitar pacientes com problemas de linguagem 
e audição, utilizando a logopedia e audiologia através de sessões terapêuticas. Criar condições de 
comunicações aos pacientes carentes utilizando a foniatria. Participar de juntas de tratamento médicos, 
psicólogos para melhor avaliação de casos. Emitir pareceres, avaliando necessidades de tratamento 
para encaminhamento à outros profi ssionais. Outras atividades correlatas determinadas pelo superior.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas junto a Gerencia de Seleção e Avaliação – 
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RH, no Centro do Servidor, 1º. Andar, térreo, Rua Lamartine Delamare, nº. 153 – Centro – Jacareí – SP 
– nos dias 19 e 20 de setembro, no horário das 9h às 16h;
4.2 Para realização da inscrição será necessário entregar 1(uma) cópia do RG ou carteira de habilitação;
4.3 O candidato que efetuar a inscrição em conformidade com o item 4.1, deverá no prazo ali 
estabelecido, entregar obrigatoriamente: Currículo, cópia do diploma ou histórico escolar ensino 
superior em Fonoaudiologia;
4.4 Caso o candidato não apresente os documentos exigidos no item 4.2, não estará habilitado a 
realizar a inscrição, e consequentemente a prova objetiva;
4.5 Os candidatos que se inscreverem neste Processo Seletivo, fi cam desde já cientes e declaram sua 
anuência com relação às atribuições pertinentes ao cargo, conforme descrição disposta no item 3.6.
5. DA  PROVA OBJETIVA
5.1 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classifi catório;
5.2 A prova objetiva conterá questões de múltipla escolha, conforme conteúdo descrito, sendo:
a) Conhecimentos Específi cos – 40 questões; Sistema Único de Saúde: histórico, princípios, 
diretrizes e legislação. Modelo assistencial e propostas de organização da atenção básica. Atenção 
Básica e estratégia de Saúde da Família: diretrizes operacionais e trabalho em equipe. Processo saúde-
doença das famílias e do coletivo. Visita domiciliar no contexto da saúde da família. Educação em 
saúde. Perfi l epidemiológico e indicadores de saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família: princípios, 
diretrizes e legislação. Anatomia e fi siologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas 
e processos de comunicação: órgãos responsáveis. Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, 
tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos ligados 
à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição, linguagem. Terapia 
fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação 
da deglutição atípica. Reabilitação fonoaudiológica: afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, 
disartria, dislalia, disortografi as, dislexias, disgrafi as, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. 
Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais testes complementares. Ética 
profi ssional.
5.3 A prova objetiva será aplicada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, devendo 
o candidato acompanhar no Boletim Ofi cial do Município, publicação do dia, horário e local para sua 
realização. 
5.4 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1 Serão classifi cados os candidatos com aproveitamento a partir de 50% das questões na prova objetiva;
6.2 – Em caso de igualdade na nota fi nal da prova objetiva, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato que:
a) Tiver maior idade;
b) Apresentar maior acerto nas questões de conhecimentos específi cos;
c) Apresentar maios tempo de serviço em empresa pública ou privada na função pretendida presente.
7 DA PUBLICAÇÃO DOS SELECIONADOS E DO PRAZO PARA RECURSO
7.1 A classifi cação será publicada no Boletim Ofi cial do Município, em ordem decrescente do valor da 
nota obtida, após conclusão das provas objetivas.
7.2 Os candidatos terão 02(dois) dias úteis, contados após a publicação do resultado, para solicitar 
recurso, através de requerimento encaminhado à Diretoria de Recursos Humanos, devidamente 
fundamentado, instruído e protocolado na Praça de Atendimento do Cidadão – Atende Bem, situado no 
Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, nº. 73 – Centro – no horário das 8h às 16:30;
7.3 A Secretaria de Saúde, através da Gerência de Seleção e Avaliação, quando for o caso, fará os 
procedimentos de correção e publicará o novo resultado no Boletim Ofi cial do Município;
7.4 Não serão reconhecidos recursos interpostos fora do prazo disposto no item 7.2  deste Edital.
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1 No ato da contratação, o candidato deverá entregar para anotação do contrato de trabalho, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e, apresentar os originais e entregar as respectivas cópias 
legíveis dos seguintes documentos:
a) Folha da CTPS com a foto, Qualifi cação Civil e 1º. Emprego Registrado;
b) Documento de Identidade;
c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Inscrição PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor (c/ comprovante última votação); 
f) Certifi cado Militar; 
g) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
h) Certidão de Nascimento dos fi lhos;
i) Carteira de Vacinação dos fi lhos (menores de 18 anos);
j) Comprovante de Residência
k) Foto 3x4 recente com fundo branco;
l) Histórico Escolar do Ensino Superior (autenticado);
m) Cópia autenticada do Conselho Regional de Classe.
8.2   A qualquer momento poder-se-á anular a contratação, bem como rescindir o contrato eventualmente 
celebrado, desde que se verifi que qualquer falsidade nas declarações,  irregularidades nos documentos 
apresentados ou não preenchimento de qualquer requisito geral ou específi co, disposto neste Edital, 
referente ao cargo que pretender ocupar;
8.3 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital serão resolvidos  pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
Sylvia Regina de Amorim Leal     
Diretora de Recursos Humanos
Carlos Felipe Sepinho Apparecido
Secretário de Administração e RH

A Secretaria de Saúde, atendendo o artigo 14º da Portaria CVS 4 de 21 de Março de 2011, 
retifi cado em 31 de março de 2011, faz público que concedeu licença de funcionamento aos 
seguintes estabelecimentos:
No 352440201-841-000001-1-6
Protocolo no 16462/17
Concedido: 18/08/2017
Atividade: Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 
Empresa: Prefeitura Municipal de Jacareí 
End: Rua Purús, 79 – Jardim Paraíba  
Responsável Técnico: Fernanda Aparecida Ventura dos Santos 
No 352440201-960-000174-1-8
Protocolo no 106204/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Serviços de somatoconservação
Empresa: Funeraria Oliveira Marcon Com Apoio Administrativo – Eireli – EPP
End: Avenida Siqueira Campos, 263 – Centro 
Responsável Legal: Odair Marcon 
No 352440201-863-000317-1-2
Protocolo no 105880/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 
Empresa: Gote – Grupo de Ortopedia e Traumatologia Ltda – EPP
End: Avenida Edouard Six, 47 – Sala 01 – Jardim Paraíba 
Responsável Técnico: Gerson Vielas Alves 
No 352440201-106-000006-1-2
Protocolo no 107379/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Fabricação de amidos e féculas de vegetais 
Empresa: Trustmill Industria e Comercio Ltda – ME 
End: Avenida Getúlio Vargas, 1653 – Jardim Califórnia 
Responsável Legal: Munir Antonio Raad Boutros 
No 352440201-863-001134-1-7
Protocolo no 107736/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Atividade Odontológica – Equipamento Raios X 
Empresa: Virginia Rezende de Siqueira 
End: Rua Doutor Paulo de Oliveira Costa, 29 – Centro 

Responsável Técnico Principal – Equipamento: Virginia Rezende de Siqueira 
No 352440201-863-000394-1-1
Protocolo no 107555/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 
Empresa: Fonseca & Javaroni Serviços Médicos S/S Ltda 
End: Avenida Major Acacio Ferreira, 510 – Centro  
Responsável Técnico: Maria Luiza Javaroni Machado Fonseca 
No 352440201-863-001314-1-5
Protocolo no 107855/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consulta 
Empresa: J.H.P. Serviços Medicos Ltda ME
End: Rua Barão do Rio Branco, 25 – Jardim Santa Maria   
Responsável Técnico: João Carlos Ceccarelli 
No 352440201-863-001132-1-2
Protocolo no 107737/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Atividade Odontológica 
Empresa: Virginia Rezende de Siqueira
End: Rua Doutor Paulo de Oliveira Costa, 29 – Centro   
Responsável Técnico: Virginia Rezende de Siqueira 
No 352440201-865-000252-1-6
Protocolo no 107550/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Atividade de fi sioterapia
Empresa: Humberto Armando Lencioni 
End: Rua Frans de Castro Holzwarth, 57 – Sala 108 – Jardim Pereira do Amparo 
Responsável Técnico: Humberto Armando Lencioni 
No 352440201-562-000053-1-2
Protocolo no 101366/15
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
Empresa: Avibras Industria Aeroespacial S/A 
End: Rodovia Tamoios, km 14 – Estr. Varadouro – Varadouro 
Responsável Técnico: Juliana da Rocha Oliveira 
No 352440201-863-000276-1-8 
Protocolo no 107768/17
Concedido: 06/09/2017
Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consulta  
Empresa: Gates do Brasil Ind. e Com. Ltda 
End: Avenida Santa Maria, 600 – Avarey 
Responsável Técnico: Rogério Quidiquimo Lima 
No 352440201-863-001172-1-8
Protocolo no 106867/17
Concedido: 05/09/2017
Atividade: Atividade odontológica – Equipamento Raios X 
Empresa: Cooperativa Odontologica de Jacarei 
End: Avenida Major Acacio Ferreira, 670 – Sala 02 – Centro 
Responsável Técnico Principal – Equipamento: Gloria de Fatima Chaves 
No 352440201-863-001136-1-1
Protocolo no 107705/17
Concedido: 05/09/2017
Atividade: Atividade odontológica– Equipamento Raios X 
Empresa: Celio Csizmar
End: Rua Emb. José Carlos de Macedo Soares, 22 – Parque Brasil 
Responsável Técnico Principal – Equipamento: Celio Csizmar 
No 352440201-477-000190-1-1
Protocolo no 108602/17
Concedido: 22/08/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
Empresa: BR Farmacêutica Ltda 
End: Avenida Siqueira Campos, 910 – Jardim Esper 
Responsável Técnico: Rita de Cassia Barbieri 
No 352440201-477-000222-1-7
Protocolo no 105798/17
Concedido: 17/08/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
Empresa: Drogaria Campea Popular C. Costa Ltda 
End: Rua Doutor Lúcio Malta, 608 – Centro 
Responsável Técnico: Reginaldo Gomes dos Santos 
No 352440201-477-000210-1-6
Protocolo no 107364/17
Concedido: 17/08/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
Empresa: Empreendimentos Pague Menos S/A 
End: Praça Raul Chaves, 87 – Centro 
Responsável Técnico: Andre Tadeu de Souza 
No 352440201-477-000223-1-4
Protocolo no 106948/17
Concedido: 17/08/2017
Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
Empresa: RADS Drogaria Ltda  
End: Avenida Siqueira Campos, 845 – Jardim Esper 
Responsável Técnico: Gabriela Fernandes de Souza 

CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
No Processo: 108601/17
Atividade: Consultório Médico
Empresa: Plinio Cambauva
End: R Antônio Nunes de Moraes, 20, Jardim Pereira do Amparo
Motivo: A  pedido do requerente.
No Processo: 108601/17B
Atividade: Consultório Médico
Empresa: Aguida Elena Bergamo Fernandes Cambauva
End: R Antônio Nunes de Moraes, 20, Jardim Pereira do Amparo
Motivo: A pedido do requerente.

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 
Nº Processo: 105798/17
Deferido: 22/06/2017
Atividade: Drogaria
Empresa: Drogaria Campea Popular C. Costa LTDA
End: R Doutor Lúcio Malta, 608 - Centro
Responsável Técnico: Gabriele Nakano Marques Bertolace      
Nº Processo: 107364/17
Deferido: 22/06/2017
Atividade: Drogaria
Empresa: Empreendimentos Pague Menos S/A
End: Praça Raul Chaves, 87- Centro
Responsável Técnico: Andre Tadeu de Souza/ Ana Aparecida Fonseca  
Nº Processo: 101366/15
Deferido: 06/09/2017
Atividade: Ambulatório
Emp resa: Avibras Industria Aeroespacial S/A
End: Rodovia dos Tamoios, Km 14 - Varadouro
Responsável Técnico: Juliana da Rocha Oliveira

Alvarás
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS
No 15741/2017 JF Gonçalves e N. Gonçalves Ltda ME
Conclusão: Auto de Infração No 1470/2017, Auto de Imposição de Penalidade No 2431/2017: Multa R$ 
4.000,00 (Quatro mil reais), Notifi cação de Recolhimento de Multa no 00537/2017: R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
No 17914/2017 Jose Massao Tanaka 
Conclusão: Auto de Infração No 1474/2017, Auto de Imposição de Penalidade No 2527/2017:  Multa R$ 
500,00  (Quinhentos reais),  Notifi cação de Recolhimento de Multa n° 00536/2017: R$ 500,00 
(Quinhentos reais).
Processo Indeferido
No 13785/2017 Sociedade Benefi ciente Caminho de Damasco
Conclusão: Petição indeferida por perda do objeto do licenciamento. 
Ricardo Borges Buchaul – Diretor DVS 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 392/2017
Concede o Título de Cidadão Jacareiense ao Deputado Estadual ANDRÉ DO PRADO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ APROVA E A SUA PRESIDENTE, VEREADORA LUCIMAR 
PONCIANO LUIZ, PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadão Jacareiense ao Deputado Estadual ANDRÉ DO PRADO.
Art. 2º  A entrega do Título ao homenageado far-se-á em Solene específi ca, em data a ser 
oportunamente marcada.
Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Jacareí, 11 de setembro de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente
AUTOR: VEREADOR PAULINHO DOS CONDUTORES .

PORTARIA Nº 104/2017
 Designa o servidor Frediano Cunha dos Santos para desempenhar interinamente a atividade 
remunerada de Promotor de Acesso à Informação, durante o período de férias do titular.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO o período de férias do servidor Wagner Schieber, nomeado para desempenhar a 
atividade remunerada de Promotor de Acesso à Informação desta Casa Legislativa; e
CONSIDERANDO os termos do art. 3º da Resolução nº 708, de 10 de março de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Frediano Cunha dos Santos para desempenhar interinamente a atividade 
remunerada de Promotor de Acesso à Informação, durante o período de férias do titular, de 11 a 25 de 
setembro de 2017.
Art. 2º. Determinar ao Departamento de Pessoal do Legislativo as providências de praxe para 
cumprimento desta Portaria.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
AFIXE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Jacareí, 11 de setembro de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 07/2017
HOMOLOGO a decisão da Pregoeira Luana Silvério Alves Passos, para aquisição de papel sulfi te A4 
medindo 210x297mm, densidade 75g/m², alcalino, ultrabranco, caixa com 5.000 folhas, total de 72 
caixas, de acordo com a Licitação - Pregão Presencial nº 07/2017, da Câmara Municipal de Jacareí, à 
empresa FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP, ao valor de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta 
centavos) por unidade de resma, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos 
interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO n° 021/2017
PROCESSO nº: 028/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº: 09/2017 
CONTRATADA: MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP.
OBJETO: locação de um equipamento multifuncional, preto e branco, novo, na caixa do fabricante, 
reunindo as condições de copiadora, impressora, “scanner” e “fax”, pelo período de 12 (doze) 
meses, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, peças e material de consumo, 
com estimativa de 23.000 (vinte e três mil) cópias/impressões por mês, sem o fornecimento de papel, 
grampo ou mão de obra.
VALOR: R$ 20.700,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 12 meses
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
LUCIMAR PONCIANO LUIZ
Presidente

Portaria nº 168/2017, de 13/09/2017
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, Presidente do Instituto de Previdência do Município de 
Jacareí, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
Resolve:
Art. 1º - CONCEDER aos servidores relacionados mais 1% referente Adicional por Tempo de Serviço, 
nos termos do artigo 213, da Lei Complementar nº 13 de 07/10/93:
Matr. Nome     % a partir de
1346  Francisco Caluza Machado 08 01/09/2017
1626  Thais Priante Storni de Andrade 06 05/09/2017
1627  Carlos Augusto Zani  06 01/09/2017
2550  Claudia Maria Gimenes Correa 03 07/09/2017
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se
Jacareí, 13 de setembro de 2017.
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR 
Presidente do IPMJ

PORTARIA Nº 70 /FPL/2017
Dispõe sobre a renovação da concessão do auxílio aluguel a SR.EVERARDO ANDRÉ
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar     de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007 alterada pela Lei 
nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí.
CONSIDERANDO ainda o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio de 2007, e alterado pelo Decreto 
1080/2008 de 29 de Maio de 2008.
CONSIDERANDO a decisão da comissão de avaliação do auxílio aluguel, nomeada pela portaria 10 
/ 2017 e constituída nos termos do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, 
que opinou pela concessão do benefício. 
CONSIDERANDO o contido nos autos do expediente administrativo de nº 14602/2014, onde se apurou 
que a benefi ciária atende todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigido pela legislação vigente;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido a Renovação do Auxílio Aluguel o Sr. Everardo André, portadora do RG 
57.491.659-3, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, 
mediante pagamento, durante o período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 800,00(oitocentos reais) 
mensais, perfazendo um total de R$ 9.600,00(nove mil e seiscentos reais).
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento do 
aluguel de imóvel destinado á residência da benefi ciária e de seus familiares.
Artigo 3º - A benefi ciária mencionada no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigada a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 04 de Setembro de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 71 /FPL/2017
Dispõe sobre a renovação da concessão do auxílio aluguel a SRA. MARISTELA DA SILVA MAIA
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar     de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007 alterada pela Lei 
nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí.
CONSIDERANDO ainda o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio de 2007, e alterado pelo Decreto 
1080/2008 de 29 de Maio de 2008.
CONSIDERANDO a decisão da comissão de avaliação do auxílio aluguel, nomeada pela portaria 10 
/ 2017 e constituída nos termos do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, 
que opinou pela concessão do benefício. 
CONSIDERANDO o contido nos autos do expediente administrativo de nº 21736/2016, onde se apurou 
que a benefi ciária atende todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigido pela legislação vigente;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido a Renovação do Auxílio Aluguel o Sra. Maristela DA Silva Maia, portadora 
do RG 16.303.095-9, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, 
mediante pagamento, durante o período de 06 (seis) meses, no valor de R$ 381,12(trezentos e oitenta 
e um reais e doze centavos), perfazendo um total de R$ 2.286,72, (dois mil duzentos e oitenta e seis 
reais e setenta e dois centavos) mensais, com início em 20/11/2017.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento do 
aluguel de imóvel destinado á residência da benefi ciária e de seus familiares.
Artigo 3º - A benefi ciária mencionada no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigada a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 06 de Setembro de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 72 /FPL/2017
Dispõe sobre a concessão do auxílio aluguel a SRA.LUCIA MARIA ALVES
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar de Jacareí, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007 alterada pela Lei 
nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí.
CONSIDERANDO ainda o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio de 2007, e alterado pelo Decreto 
1080/2008 de 29 de Maio de 2008.
CONSIDERANDO a decisão da comissão de avaliação do auxílio aluguel, nomeada pela portaria 10 
/ 2017 e constituída nos termos do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, 
que opinou pela concessão do benefício. 
CONSIDERANDO o contido nos autos do expediente administrativo de nº 20073/2017, onde se apurou 
que a benefi ciária atende todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigido pela legislação vigente;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido o Auxílio Aluguel o Sra. Lucia Maria Alves, portadora do RG 35.872.028-x, 
nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, mediante pagamento, 
durante o período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 381,12(trezentos e oitenta e um reais e doze 
centavos) mensais, perfazendo um total de R$ 4.573,44(quatro mil quinhentos e setenta e três reais e 
quarenta e quatro centavos).
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento do 
aluguel de imóvel destinado á residência da benefi ciária e de seus familiares.
Artigo 3º - A benefi ciária mencionada no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigada a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 04 de Setembro de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 73 /FPL/2017
Dispõe sobre a renovação da concessão do auxílio aluguel a SRA.KÁTIA DOS SANTOS 
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007 alterada pela 
Lei nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de 
Jacareí.
CONSIDERANDO ainda o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio de 2007, e alterado pelo 
Decreto 1080/2008 de 29 de Maio de 2008.

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio da Liberdade

Acesse www.jacarei.sp.gov.br

Fundação Pró-Lar
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CONSIDERANDO a decisão da comissão de avaliação do auxílio aluguel, nomeada pela portaria 10 
/ 2017 e constituída nos termos do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, 
que opinou pela concessão do benefício. 
CONSIDERANDO o contido nos autos do expediente administrativo de nº 5933/2016, onde se apurou que 
a benefi ciária atende todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigido pela legislação vigente;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido a Renovação do Auxílio Aluguel o Sra. Kátia dos Santos, portadora do 
RG 30.540.563-9, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 2007, 
mediante pagamento, durante o período de 06 (seis) meses, no valor de R$ 381,12(trezentos e oitenta 
e um reais e doze centavos) mensais, perfazendo um total de R$ 2.286,72(dois mil duzentos e oitenta 
e seis reais e setenta e dois centavos)com inicio em setembro de 2017.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento do 
aluguel de imóvel destinado á residência da benefi ciária e de seus familiares.
Artigo 3º - A benefi ciária mencionada no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigada a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 11 de Setembro de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

PORTARIA Nº 74 /FPL/2017
Dispõe sobre a renovação da concessão do auxílio aluguel a SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA. 
A Sra. ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA, Presidente da Fundação Pro-Lar     de Jacareí, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 5.033/2007 de 04 de abril de 2007 alterada pela Lei 
nº 5216/2008, 5544/2011 e 5799/2013, que institui o Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí.
CONSIDERANDO ainda o disposto no Decreto nº 706, de 31 de maio de 2007, e alterado pelo Decreto 
1080/2008 de 29 de Maio de 2008.
CONSIDERANDO a decisão da comissão de avaliação do auxílio aluguel, nomeada pela portaria 10 
/ 2017 e constituída nos termos do artigo 13-A, § 2º, do Decreto nº 2571 de 13 de novembro de 2013, 
que opinou pela concessão do benefício. 
CONSIDERANDO o contido nos autos do expediente administrativo de nº 20068/2017, onde se apurou 
que a benefi ciária atende todos os critérios sociais, econômicos e jurídicos exigido pela legislação 
vigente;
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica concedido a Renovação do Auxílio Aluguel o Sr. José Francisco da Silva, portadora 
do RG 32.290.030 -X, nos termos do inciso II, artigo 4º da Lei Municipal nº 5.033, de 04 de abril de 
2007, mediante pagamento, durante o período de 06 (seis) meses, no valor de R$ 444.64(quatrocentos 
e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) mensais, perfazendo um total de R$ 1.778,56( 
mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para este exercício.
Artigo 2º - O auxílio aluguel ora concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o pagamento do 
aluguel de imóvel destinado á residência da benefi ciária e de seus familiares.
Artigo 3º - A benefi ciária mencionada no artigo 1º desta Portaria fi ca obrigada a prestar contas do 
auxílio recebido, na forma da legislação em vigor.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Jacareí, 12 de Setembro de 2017.
Rosa de Fátima Rangel França   
Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí
Alexsandro Quadros da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro/FPL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017
PROCESSO Nº16.970/2017
Participes: Acordo de Cooperação nº 001/2017 que entre si celebram a Fundação Pró-lar de Jacareí  e 
MC Lisboa Gestão Educacional EPP.
Objeto: Constitui o objeto deste Chamamento Público o credenciamento das Pessoas Físicas e 
Jurídicas para fi rmar Acordo de Cooperação com a Fundação Pró-Lar, afi m de prestar assistência 
técnica gratuita para elaboração de projeto, execução de reforma e regularização da edifi cação de 
residências de famílias de baixa renda “Programa Bem Morar” instituído pelo Decreto nº194, de 21 
de junho de 2017, através da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que indicará as famílias e residências 
contempladas no Programa. 
Recursos orçamentários: Não envolve transferência de recursos fi nanceiros entre os partícipes.
Prazo de vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 04 de agosto de 2017
Jacareí, 13 de setembro de 2017
Publique-se
Rosa de Fatima Rangel França
Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017
Processo nº 18.997/2017
HOMOLOGO o processo acima que objetiva credenciamento das Pessoas Físicas e Jurídicas para 
fi rmar Acordo de Cooperação com a Fundação Pró-Lar, afi m de prestar assistência técnica gratuita para 
elaboração de projeto, execução de reforma e regularização da edifi cação de residências de famílias 
de baixa renda “Programa Bem Morar” instituído pelo Decreto nº194, de 21 de junho de 2017, através 
da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que indicará as famílias e residências contempladas no Programa. 
Tomando como base a ata datada de 11 de setembro de 2017, ADJUDICO ao(s) Licitante(s): 

ENTIDADES E PESSOAS FÍSICAS HABILITADAS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017

Nº RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA CNPJ OU RG

01 Ademir Aparecido Ribeiro Nicola 30.851.351-8

02 Ana Clara de Oliveira 47.934.844-3

03 Gilberto da Silva 13.816.213

04 Jorge Ferreira 18.228.408

05 Manoel Firmino de Oliveira 58.849.954-7

06 Mariana Batista Gonçalves 42.479.799-9

07 Mateus Guedes França 43.735.630-9

08 Ricardo Augusto Moura Vieira 42.732.974-7

09 Vinícius dos Santos Leandro 46.229.486-9

Jacareí, 13 de setembro de 2017
Publique-se
Rosa de Fatima Rangel França
Presidente

 ADITAMENTO DE CONTRATO 
Contrato Nº 05/2015 –Compra Direta – SRJ – 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo.
Contratada: CLARO S.A.
Objeto: Serviços às linhas telefônicas (12) 3351-8250 e 3351-8260 mais Internet empresa.
Aditamento: prorrogação de prazo (12 meses) .
Dotação: 070101-17.512.0011.2.276-3.3.90.39.58 – Ficha 10
Empenho: 279/ 2017
(a)Nelson Aparecido Junior e Claro S.A.

 PORTARIA Nº 198 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017
“Concede Licença Prêmio em Pecúnia”
O Presidente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, NELSON 
GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, 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   – Marcela Redondo de Siqueira Silveira, RG. Nº. 33.451.322-4, 90 (noventa dias);
II – Wilian Silva Marques, RG. Nº. 18.851.714-5, 90 (noventa dias);
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 12 de setembro de 2017
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 199,  DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON 
GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2015 e classifi cado em 
12º lugar para o cargo de Auxiliar de Operações ETE e ETA, manifestou expressamente 
sua desistência em relação à posse no referido em 16/08/2017.
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo efetivo deve seguir 
rigorosamente a ordem de classifi cação dos aprovados no concurso público.  
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o (a) candidato (a) ELSON SACRAMENTO DE PAULA, portador (a) 
do RG Nº. 29.647.873-8, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 13º 
lugar para o cargo de Auxiliar de Operações ETE e ETA, referência “04”, a comparecer à 
Gerência de Recursos Humanos do SAAE Jacareí, sito a rua Aparício Lorena, 120, Jardim 
Liberdade, Jacareí – SP, no prazo de 03 (três) dias contados da data de sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 200, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON 
GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2015 e classifi cado em 
08º lugar para o cargo de Motorista, Matheus Valentim Gervasio manifestou expressamente 
sua desistência em relação à posse no referido em 16/08/2017. 
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo efetivo deve seguir 
rigorosamente a ordem de classifi cação dos aprovados no concurso público.  
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o candidato AMADEU ALVES DE OLIVEIRA, portador (a) do RG Nº. 
15.650.216-1, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 09º lugar para 
o cargo de Motorista, referência “04”, a comparecer à Gerência de Recursos Humanos do 
SAAE Jacareí, sito a rua Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, Jacareí – SP, no prazo de 
03 (três) dias contados da data de sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 201, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON 
GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o candidato MIGUEL SEABRA BRISOLA, portador (a) do RG Nº. 
17.081.612-6, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 10º lugar para 
o cargo de Motorista, referência “04”, a comparecer à Gerência de Recursos Humanos do 
SAAE Jacareí, sito a rua Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, Jacareí – SP, no prazo 
de 03 (três) dias contados da data de sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 202, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON 
GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2015 e classifi cado em 
22º lugar para o cargo de Atendente de 800, manifestou expressamente sua desistência 
em relação à posse no referido em 18/08/2017.
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo efetivo deve seguir 
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rigorosamente a ordem de classifi cação dos aprovados no concurso público.  
CONSIDERANDO por fi m, que o candidato classifi cado em 23º lugar para o cargo em 
questão já foi devidamente convocado por meio da Portaria nº 178 de 07/08/2017.
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o (a) candidato (a) ANDERSON RODRIGUES PEREZ, portador (a) 
do RG Nº. 49.003.457-3, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 24º 
lugar para o cargo de Atendente de 0800, referência “04”, a comparecer à Gerência de 
Recursos Humanos do SAAE Jacareí, sito a rua Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, 
Jacareí – SP, no prazo de 03 (três) dias contados da data de sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 203, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí – SAAE, NELSON 
GONÇALVES PRIANTI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o candidato aprovado no Concurso nº 001/2015 e classifi cado em 
23º lugar para o cargo de Atendente de 800, manifestou expressamente sua desistência 
em relação à posse no referido em 16/08/2017.
CONSIDERANDO ainda, que a nomeação para provimento de cargo efetivo deve seguir 
rigorosamente a ordem de classifi cação dos aprovados no concurso público.  
CONSIDERANDO por fi m, que o candidato classifi cado em 24º lugar para o cargo em 
questão foi devidamente convocado por meio da Portaria nº 202 de 12/09/2017.
RESOLVE:   
Art. 1º CONVOCAR o (a) candidato (a) GUSTAVO ELIAS DE MELO, portador (a) do RG 
Nº. 49.005.042-6, aprovado no Concurso Público nº 001/2015, classifi cado em 25º lugar 
para o cargo de Atendente de 0800, referência “04”, a comparecer à Gerência de Recursos 
Humanos do SAAE Jacareí, sito a rua Aparício Lorena, 120, Jardim Liberdade, Jacareí – 
SP, no prazo de 03 (três) dias contados da data de sua publicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 204, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Júnior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jacareí – SAAE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR, o servidor ANTONIO CARLOS LUCAS BUSTAMANTE, portador do RG 
nº 17.853.039-6, matrícula 22015, para responder interinamente pela Gerência de Patrimônio e 
Serviços Gerais, durante as férias da titular do cargo de provimento em comissão, no período de 11 
de setembro a 04 de outubro de 2017, de acordo com o artigo 59 e parágrafo único do artigo 60, da 
Lei Complementar nº 13 de 07/10/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de setembro 
de 2017.   
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JÚNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 205, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Júnior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jacareí – SAAE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, o servidor CARLOS ROBERTO ANDRIOLLI JUNIOR, portador do RG 
Nº 23.043.272-4, matrícula 9205, para responder interinamente pela Gerência de Logística, 
durante o afastamento do titular do cargo de provimento em comissão, no período de 11 de 
setembro a 04 de outubro de 2017, de acordo com o artigo 59 e 60, da Lei Complementar 
nº 13 de 07/10/1993 (Estatuto dos S ervidores Públicos do Município de Jacareí).
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de 
setembro de 2017.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JÚNIOR
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 206, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017  
O Sr. Nelson Gonçalves Prianti Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1° DEMITIR, conforme consta do Processo Administrativo nº 007/2016, com 
fundamento nos Artigo 240 inciso III e Artigo 247 todos da Lei Complementar nº 
13/93 (Estatutos dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), RAFAEL FREITAS 
BARBOZA, matrícula n° 542015, ocupante do cargo de provimento efetivo de Encanador 
de Saneamento, lotado na Gerência Técnica de Conservação de Redes de Água, da 
Diretoria de Operações desta Autarquia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Jacareí, 11 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior
Presidente – SAAE de Jacareí 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de ferramentas.
Comunicamos SUSPENSÃO por tempo indeterminado da referida licitação devido a 
necessidades de ajustes no edital.
Jacareí, 04 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE-Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 086/2017.
Edital: 016/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO 
LTDA EPP; Obj: RP para aquisição de materiais em PVC; Valor: R$ 37.275,50; Vigência: 
12 meses.
Jacareí, 22 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 092/2017.
Edital: 034/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO 
LTDA EPP; Obj: RP para aquisição de caixas de proteção de hidrômetros; Valor: R$ 
89.250,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 24 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE ATA DE RP Nº. 091/2017.
Edital: 034/2017; Mod: Pregão Presencial; Contr; DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA; Obj: RP para aquisição de caixas de proteção de hidrômetros; Valor: 
R$ 178.500,00; Vigência: 12 meses.
Jacareí, 24 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 - NOVAS DATAS.
EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER A LEI 147/2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de diversas ferramentas.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: a partir das 9h do dia 
09/10/2017.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: LOGO A SEGUIR DO 
CREDENCIAMENTO.
Edital: www.saaejacarei.sp.gov.br (LINK “TRANSPARÊNCIA”, SUBLINK “LICITAÇÕES”) e 
na Gerência de Compras e Licitações – R. Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí 
- SP - das 08h30 às 16h30 – Taxa: R$5,00 ou trazer CD ou pendrive.
TELEFONES PARA INFORMAÇÕES: 12-3954.0200, Ramais 202, 203, 252 e 215.
Jacareí, 05 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE Jacareí.

TOMADA DE PREÇOS N0. 007/2017 – NOVA DATA.
EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER A LEI 147/2014.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS. 
ENCERRAMENTO:  10/10/2017 às 9h.
Edital: www.saaejacarei.com.br (LINK “TRANSPARÊNCIA”, SUBLINK “LICITAÇÕES”) ou 
na Gerência de Compras e Licitações - Rua Aparício Lorena, 120 – Jd. Liberdade – Jacareí 
- SP- das 08:30 às 16:30 – Taxa: R$ 5,00 ou trazer CD ou pendrive.
TELEFONE PARA INFORMAÇÕES: 12-3952-0200, Ramal 252 ou 3954.0202/0203/0215.
Jacareí,  06 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE – Jacareí.

DESPACHO
REF.: PREGÃO NO 007/2017 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de bloquea  dor solar para a pele
Acato as razões da Gerência de Compras e Licitações da Autarquia e DECIDO pela 
REVOGAÇÃO do mesmo.
Comuniquem-se os participantes desta decisão. Registre-se e publique-se.
Jacareí, 06 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE-Jacareí.

DESPACHO
REF.: PREGÃO NO 015/2017 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de tintas para estoque do almoxarifado.
Acato as razões da Gerência de Compras e Licitações da Autarquia e DECIDO pela 
REVOGAÇÃO do mesmo.
Comuniquem-se os participantes desta decisão. Registre-se e publique-se.
Jacareí, 06 de setembro de 2017.
NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR - Presidente do SAAE-Jacareí.

5º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 125/2013. 
Edital: 006/2013; Modal: Tomada de Preços; Contr: TELEFONICA BRASIL S.A; Finalidade: 
Prorrogação do prazo do contrato;
Vigência: 12 meses, fi cando seu término estabelecido para o dia 16/07/2018. 
Jacareí, 20 de junho de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 129/2016.
Edital: 013/2016; Modal: Pregão Presencial; Contrat: PANTHER ZALADORIA E 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA; Finalidade: Manter o equilíbrio econômico 
fi nanceiro do contrato.
Valor mensal total: R$ 51.684,55;
Valor mensal total aditado: R$ 54.249,97;
Valor total do aditamento: R$ 27.802,06.
Jacareí, 23 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

2º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 149/2016. 
Edital: 003/2016; Modal: Tomada de Preços; Contr: OFOS TECNOLOGIA, COMÉRCIO 
E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP; Finalidade: alteração do endereço da 
Contratada; Alteração: O endereço da empresa Contratada passa de “Rua Maria Rosa de 
Siqueira, nº 174 – Santana – São Paulo – SP – Cep 02.404-020” para “Rua Nélson, nº 453 
– Bairro Vila Guilherme – São Paulo – SP – Cep 02.080-000”.
Jacareí, 23 de agosto de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 090/2017.
Edital: 002/2016; Modal: Tomada de Preços; Contr: SS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA EPP; Obj: Serviços contínuos de reparos e conservação de instalações elétricas em 
geral e automação nas áreas do SAAE, com fornecimento de peças, materiais e mão de 
obra; Valor: R$ 664.181,99; Vigência: 12 meses. 
Jacareí, 01 de setembro de 2017.
Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente do SAAE - Jacareí.

 PORTARIA n° 060 /FCJ/2017
O Sr. Fabricius Tremocoldi Stipp,  Presidente  da Fundação Cultural de Jacarehy  - “José 
Maria de Abreu”, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e que lhe foram 
delegadas,
Concede a servidora Sirley Cirino de Almeida, RG nº 8.614.219-7 , ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Agente Cultural, referência 4, lotado no Quadro dos Servidores 
da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, em atendimento ao seu 
requerimento, licença por motivo de doença em pessoa da família, com os vencimentos 
de seu cargo, por 03 (três) dias, no período de 04 a 06/09/2017,  na forma do Artigo 112, 
da LC nº 13, de 07/10/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), 
alterada pela LC nº 17, de 22.12.94.
Jacareí, 05 de setembro   de 2017. 
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente  da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”

Fundação Cultural de Jacarehy 
José Maria de Abreu
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 PORTARIA n° 061 /FCJ/2017
O Sr. Fabricius Tremocoldi Stipp,  Presidente  da Fundação Cultural de Jacarehy  - “José 
Maria de Abreu”, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e que lhe foram 
delegadas,
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 51 e parágrafos da Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993; 
CONSIDERANDO, a conveniência de todos os procedimentos concernentes a compras, 
licitações e contratos desta Fundação, serem  processados e julgados por comissão própria;
RESOLVE:
Artigo 1° - Nomear a Comissão de Licitação da Fundação Cultural de Jacarehy – José 
Maria de Abreu, com as funções especifi cadas na Lei 8.666/1993, a qual será composta 
pelos seguintes membros:
Inciso I – Membros Efetivos:
I. GILDA  APARECIDA CARDOSO, RG nº 17.151.129-3 SSP/SP, no cargo de Presidente;
II. GUILHERME GONÇALVES DOS SANTOS: RG n° 24.595.536-7; e
III. SIRLEY CIRINO DE ALMEIDA, RG nº 8.614.219-7
Inciso II – Membro Suplente:
I. Ieda Pereira dos Santos  de Medeiros, RG. nº  22.102.790 , e
II. Eliana Ferreira dos Santos RG. nº 13.068.142  
Artigo 2º -  A Comissão será presidida pelo primeiro membro e, no impedimento  deste, 
pelo segundo, e assim sucessivamente.
Artigo 3° - A investidura dos membros acima nomeados será de até 01 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros no período subseqüente, nos termos do artigo 
51 § 4° da Lei 8666/1993.
Artigo 4° - Aplica-se no que couber o disposto na Lei 5.176/2008.
Artigo 5° - Esta Portaria entrará em vigor a partir da publicação, revogando as disposições 
em contrário, especialmente a Portaria 029/FCJ/2017  de 17.05.2017.
Jacareí, 12 de setembro  de 2017.
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente  da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”

 PORTARIA n° 062/FCJ/2017
O Sr. Fabricius Tremocoldi Stipp,  Presidente  da Fundação Cultural de Jacarehy  - “José Maria 
de Abreu”, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e que lhe foram delegadas,
CONSIDERANDO, a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, faculta à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios a utilização de modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 
CONSIDERANDO, que o inciso IV e § 1° do artigo 3º da Lei Federal determinam que a 
licitação da modalidade pregão deve ser dirigida por pregoeiro e equipe de apoio integrada 
em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo, designados pela autoridade 
competente;
CONSIDERANDO, que a licitação da modalidade pregão já se encontra regulamentada 
em âmbito municipal pelo Decreto n° 599, de 6 de junho de 2003;
e, por fi m, CONSIDERANDO que a designação do pregoeiro e equipe de apoio no âmbito 
da Fundação Cultural de Jacarehy JMA, nos termos do Decreto n° 790, de 8 de março de 
2004, Art. 3º, Parágrafo Único, deve dar-se por meio de Portaria,
RESOLVE:
Art. 1° - Ficam designados como pregoeiros no âmbito da Fundação Cultural de Jacarehy 
JMA, nos termos do Decreto n° 790/2004, os servidores:
I.  GILDA  APARECIDA CARDOSO, RG nº 17.151.129-3 SSP/SP
II.  GUILHERME GONÇALVES DOS SANTOS: RG n° 24.595.536-7; 
Art. 2° Ficam designados como membros da equipe de apoio das licitações modalidade 
pregão, no âmbito da Fundação Cultural de Jacarehy JMA, nos termos do Decreto n° 
790/2004, os seguintes servidores:
I. ADRIANA MARCIANO DE PADUA, RG. nº 22.735.844-2
II. SIRLEY CIRINO DE ALMEIDA, RG nº 8.614.219-7
Parágrafo Único. Os servidores designados como pregoeiros  poderão desempenhar as 
funções de equipe de apoio nos eventuais impedimentos dos titulares da função.
Art. 3° O pregoeiro e equipe de apoio designados nesta Portaria terão mandato de 2 (dois) 
anos, permitida a recondução por períodos subsequentes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, revogando as disposições em 
contrário, especialmente a Portaria 028/FCJ/2017 de 17.05.2017.
Jacareí, 12 de setembro   de 2017. 
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente  da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”

 PORTARIA n° 063/FCJ/2017
O Sr. Fabricius Tremocoldi Stipp,  Presidente  da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria 
de Abreu”, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e que lhe foram delegadas,
CONSIDERANDO,  a Lei 5176/2008 e o disposto no artigo 254 e seguintes da Lei 
Complementar n° 13, de 07 de outubro de 1.993 (Estatuto dos servidores Públicos do 
Município de Jacareí).
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear, na forma do artigo 254 da Lei Complementar n° 13, de 07 de outubro de 
1.993, (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí), Comissão Processante 

Permanente, destinada a promover a apuração de fatos e de responsabilidades, no âmbito 
da Administração Direta e Fundação, mediante Sindicâncias ou Processos Administrativos, 
constituída da seguinte forma:
Inciso I – membros titulares:
a)  presidente: Adriana Marciano de Padua,  RG nº 22.735.844-2
b)  membro titular:  Rosimeire Godoy de Lima, RG nº 19.988.525-4, e
c)  membro titular: Francisco Carlos do Nascimento Nogueira,  RG nº 10.127.486-5 
Inciso II - membros suplentes:
a)  Eleni Garcia de Almeida  RG. nº 12.386.983 e 
b)  José Pereira da Silva, RG. nº 11.175.462
Art. 2º A Comissão será presidida pelo primeiro membro e, no impedimento deste, pelo 
segundo, e assim sucessivamente.
Art. 3° Fica a Comissão ora nomeada, encarregada do prosseguimento e conclusão de 
todas as Sindicâncias Administrativas remanescentes e pendentes de conclusão na data 
de publicação desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor  a partir da publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Portaria nº 051/FCJ/2017 de 09 de agosto  de 2017.
Jacareí, 12 de setembro   de 2017.
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”

PORTARIA Nº  064/FCJ/2017
O  Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, Sr. Fabricius 
Tremocoldi Stipp, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e que lhe foram 
delegadas,
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER,  a servidora Ana Luiza do Patrocínio,  RG. nº 26.877.667-2, licença 
prêmio  por assiduidade, em pecúnia, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do 
artigo 119 ; 125 e 126, da Lei Complementar nº 13, de 07/10/1993 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí. 
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
Jose Maria de Abreu

PORTARIA Nº  065/FCJ/2017
O  Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, Sr. Fabricius 
Tremocoldi Stipp, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e que lhe foram 
delegadas,
RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER,  a servidora Eliana dos Santos Ferreira,  RG. nº 13.068.142 licença 
prêmio  por assiduidade, em pecúnia, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do 
artigo 119 ; 125 e 126, da Lei Complementar nº 13, de 07/10/1993 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Jacareí. 
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Jacareí, 12 de setembro de 2017.
Fabricius Tremocoldi Stipp
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
Jose Maria de Abreu

ADITAMENTO nº 056.02/2015 – Expediente nº 403/2015 FCJ- Inex. Art. 25, caput, Lei 
8666/93 
Contratada: JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.
Objeto: prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros através de fornecimento 
de unidades de créditos de bilhetagem eletrônica do Município de Jacareí. 
Aditamento: prorroga o prazo contratual por 12 (doze) meses.
Dotação nº 050101.3.3.90.39.72.13.392.0013.2198 Ficha 17
Empenho nº 580/2017
(o) Fabricius Tremocoldi Stipp, Ronald Marques Júnior e Carlos Eduardo Marques

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE 
BANHEIRO QUÍMICO PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DA FCJ. 
Tendo recebido os autos do procedimento licitatório nº.005/2017, modalidade Pregão 
Presencial, tipo menor  preço  unitário, HOMOLOGO o resultado do certame já adjudicado 
pela pregoeira,  a empresa STP SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME, com 
o valor global de R$45.000,00.
Para  formalização 
Publique-se
(a)FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP,
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY 
“JOSÉ MARIA DE ABREU”

Boletim Ofi cial 
On-line acesse
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